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O desafio 
O complexo ambiente regulamentar atual envolve mudanças frequentes nas leis, nas 
normas e nos requisitos do setor e um panorama em constante mutação na 
conformidade. Infelizmente, muitas organizações de TI não estão bem equipadas para 
lidar com a magnitude e o volume das alterações regulamentares e a torrente de 
efeitos que podem ter nos sistemas e processos de TI. A falta de processos definidos 
para monitorar essas alterações regulamentares, além da visibilidade limitada do que 
está à frente, expõe as organizações a riscos desnecessários porque os sistemas de TI 
podem rapidamente perder sua conformidade. Sem esses processos, as organizações 
de TI acabam "apagando incêndios" e contando com métodos ad hoc para se 
adaptarem às mudanças nas obrigações de conformidade. 

A falta de visibilidade e entendimento dos impactos causados pelas mudanças em 
regulamentações geralmente leva a falhas na conformidade da TI e ao aumento do 
risco de penalização e dano à reputação. Com o crescimento rápido de exigências 
normativas novas e alteradas, a falta de flexibilidade no processo de gerenciamento 
de alterações resulta em atividades de controle duplicadas ou conflitantes. Os 
controles de TI implementados de maneira inconsistente se tornam ineficazes na 
proteção da organização, impedindo que o gerenciamento de TI e do negócio 
entendam realmente como as mudanças nas obrigações de conformidade afetam os 
aplicativos e os sistemas internos. 

Visão geral 
O RSA® Archer® IT Regulatory Management oferece às organizações as 
ferramentas e os recursos necessários para documentar as obrigações regulamentares 
externas. As organizações podem estabelecer um processo sistemático de análise e de 
aprovação para rastrear as alterações nas obrigações regulamentares, entender o 
impacto nos negócios e priorizar a resposta. 

Com o RSA Archer IT Regulatory Management, é possível oferecer orientação rápida e 
precisamente ao gerenciamento sênior e à organização de TI quanto aos requisitos de 
conformidade e outras exigências para fins de conformidade que a empresa precisa 
gerenciar juntamente com as operações de negócios. Com o aprimoramento da 
conexão entre os requisitos de conformidade com TI e os controles internos, as falhas 
são reduzidas e o gerenciamento sênior tem uma percepção melhor dos problemas de 
TI que têm impacto sobre a empresa. Isso serve como base para um framework de 
políticas ágil para manter o ritmo das mudanças nos negócios e do risco de 
conformidade com TI. 



Principais recursos 
• Análise de impacto e controles de gerenciamento de mudanças e problemas para 

obrigações de conformidade com TI 

• Feeds de inteligência normativa para impulsionar as atividades de análise e 
resposta 

• Gerenciamento de exceções e governança por meio de aceitação e aprovação 
adequadas dos riscos 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer IT Regulatory Management, você terá: 

• Redução 

• no tempo necessário para modificar as políticas em resposta às normas 
alteradas 

• Capacidade aprimorada de conectar requisitos regulamentares aos controles 
internos 

• Menos tempo e esforço necessários para pesquisar exigências de controle 

 



Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como os produtos, os serviços e as 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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