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O desafio 
Desde que os cartões de crédito são um método de pagamento de escolha dos 
consumidores, existem possibilidades de fraude e roubo de identidade. A rápida 
expansão do mercado global on-line, combinada à fragmentação do processo de 
pagamento por meio de múltiplas entidades (comerciante, prestador de serviços, 
processamento de crédito), criou numerosos pontos de entrada para os criminosos 
acessarem e fazerem uso indevido das informações dos clientes. O gerenciamento 
desse risco obriga as empresas a estabelecerem sólidos programas de segurança de 
nível empresarial. 

O Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS, padrão de segurança de 
dados do setor de cartões de pagamento) define um conjunto consolidado de práticas 
recomendadas de segurança aprovadas pelas principais marcas de cartões, projetadas 
para reduzir o risco de fraude associado ao processamento do cartão de crédito. As 
organizações que não cumprirem esse padrão podem perder o direito de participar de 
programas de processamento de cartão de crédito, o que poderia afetar 
significativamente sua capacidade de conduzir os negócios. No entanto, com o 
contínuo crescimento da velocidade e sofisticação das novas ameaças, a conservação 
de um programa eficaz de conformidade com o PCI-DSS tornou-se um requisito de 
negócio cada vez mais caro – e esses custos podem ser substanciais. As empresas 
capazes de obter bom desempenho ao otimizar seus esforços de conformidade 
operacionais terão mais sucesso em reduzir os custos e lacunas de conformidade. 

Visão geral 
O RSA® Archer® PCI Management permite que as organizações simplifiquem o 
processo de conformidade e participação dos acionistas e reduzam o esforço e os 
custos gerais da conformidade. Ele permite que as organizações deem início a um 
programa de conformidade de PCI realizando avaliações contínuas e proporcionando 
visibilidade para gerenciar e reduzir riscos. O PCI Management orienta os 
comerciantes com o preenchimento de questionários relevantes de autoavaliação 
(SAQs). Ele também oferece empacotamento e exportação dos resultados do 
programa de conformidade e dos artigos de comprovação em um ROC (Report on 
Compliance, relatório de conformidade) do PCI, que já está no formato correto para 
facilitar o envio e a análise. 

Principais recursos 
• Workflows de projeto fáceis de usar para gerenciar o escopo do CDE (Cardholder 

Data Environment, ambiente de dados do titular do cartão) e múltiplas avaliações 
de conformidade contínuas 

• Bibliotecas de conteúdo estruturado vinculam o PCI-DSS a um extenso repositório 
de testes de controle para garantir a cobertura completa ao realizar as atividades 
de avaliação internas ou externas 



• Painéis e questionários direcionados a personas simplificam o processo de 
comprovação e coleta de evidências e oferecem uma percepção clara do status da 
atividade de conformidade 

• A funcionalidade agregada de gerenciamento dos problemas rastreia as 
descobertas e lacunas e gerencia as atividades de correção 

• O modelo de geração de relatórios em um clique reúne os resultados práticos em 
um Relatório de Conformidade (ROC) formatado corretamente 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer PCI Management, você terá: 

• Visibilidade completa de todas as atividades de risco e de conformidade de 
processo de negócios relevantes para o PCI 

• Redução do tempo gasto pesquisando requisitos e buscando respostas e 
evidências para os participantes 

• Aumento da precisão dos testes de controle, integridade e cobertura de relatórios, 
além da capacidade de distribuir tarefas de avaliação e remediação para múltiplos 
participantes simultaneamente 

• Rastreamento avançado de problemas, com todos os problemas consolidados 
automaticamente em uma exibição combinada 

• Opções abrangentes de relatórios sobre o desempenho atual e histórico de PCI 

 
 
 
 
 
 
 
 



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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