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O desafio 
Sem uma taxonomia estabelecida para definir os riscos de TI, as organizações se 
esforçam para manter um catálogo completo de ativos e riscos e estabelecer 
propriedade e responsabilidade claras. Em última análise, essas organizações sofrem 
devido à falta de visibilidade do risco, sem uma visão consolidada dos riscos de TI em 
toda a empresa. Dificultando ainda mais a identificação e o gerenciamento eficaz dos 
riscos, há abordagens inconsistentes e insuficientes para avaliar os riscos de TI. Os 
processos trabalhosos e manuais de avaliação de riscos para identificar, avaliar, 
decidir e tratar os riscos de TI deixam aberturas significativas para sérios impactos no 
negócio. 

Sem uma exibição abrangente do risco de TI e uma responsabilidade estabelecida, a 
organização pode sofrer eventos significativos como a interrupção dos serviços de TI, 
danos à reputação, perdas financeiras e incidentes de segurança. Esforços 
inconsistentes e duplicados também podem gerar relatórios atrasados ou irrelevantes 
sobre o risco de TI. Com o enorme tempo necessário para realizar as avaliações de 
riscos de TI, a empresa tem um desafio significativo para manter-se à frente, 
especialmente quando se considera a crescente dependência de terceiros e a extensa 
transição dos processos críticos do negócio e serviços para a nuvem.  

Visão geral 
O RSA® Archer® IT Risk Management permite catalogar, de maneira abrangente, 
as hierarquias organizacionais e ativos de TI para garantir que todas as conexões 
críticas do negócio sejam documentadas e compreendidas no contexto adequado do 
gerenciamento de riscos de TI. Esse caso de uso constitui a base da abrangência ao 
preencher o Registro de Riscos incluído com todos os riscos relevantes de TI. As 
avaliações predefinidas de riscos de TI, a metodologia de avaliação de ameaças e o 
repositório de controles de TI permitem documentar e avaliar os controles de TI. O 
RSA Archer Issues Management permite que eventuais lacunas ou descobertas 
detectadas durante as avaliações de riscos sejam rastreadas e gerenciadas por meio 
do processo de remediação. 

Com o RSA Archer IT Risk Management, você obtém uma visibilidade clara do 
panorama geral de riscos de TI. As avaliações simplificadas aceleram a identificação 
dos riscos de TI e o vínculo entre os riscos e controles internos facilita a comunicação 
dos requisitos de controle de TI, reduzindo as lacunas na conformidade e melhorando 
as estratégias de diminuição de risco. Esse framework ágil para o gerenciamento de 
riscos permite que você se mantenha atualizado sobre as mudanças nos requisitos 
nos negócios e foque os recursos nos riscos de TI mais impactantes. 

Principais recursos 
• Catálogo centralizado de ativos organizacionais e de TI 



• Repositório e taxonomia de riscos e controles de TI 
• Avaliações predefinidas de riscos e ameaças para gerenciar os processos de 

avaliação de riscos 
• Processo consolidado de gerenciamento de problemas 
• Rastreamento centralizado de lacunas e atividades de correção para os problemas 

de conformidade 
• Gerenciamento de exceções e governança por meio de aceitação e aprovação 

adequadas dos riscos 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer IT Risk Management, você terá: 
• Redução do risco geral de TI 
• Menos tempo necessário para pesquisar e entender os principais requisitos de 

risco e controle 
• Aprimoramento na visibilidade e geração de relatórios do risco de TI em toda a 

empresa 

 
 

 

 

 

 



Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como os produtos, serviços e soluções da EMC podem ajudar a 
resolver seus desafios de negócios e de TI, entre em contato com seu representante 
local ou revendedor autorizado, ou acesse www.rsa.com. Se você já é um cliente do 
RSA Archer e tem dúvidas, ou gostaria de informações adicionais sobre licenças, entre 
em contato com o RSA Archer em archersupport@rsa.com ou ligue para 1-888-539-
EGRC. 
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