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O desafio 
As violações de segurança continuam sendo notícia de primeira página. A identificação 
e a resposta a um incidente de segurança são a primeira linha de defesa contra um 
evento de negócios significativo. Muitas organizações implementaram operações de 
segurança que são gerenciadas por meio de planilhas, e-mails e intranets ou outras 
soluções de portal compartilhado. Os procedimentos operacionais inconsistentes para 
tratar os incidentes de segurança e os processos manuais para gerenciar as mudanças 
no Centro de operações de segurança (SOC) podem enfraquecer o processo geral até 
o ponto em que ele se deteriora quando você mais precisa dele, ou seja, durante uma 
violação. 

As violações de dados e de conformidade e as ameaças despercebidas são algumas 
das consequências negativas mais óbvias das operações de segurança mal-executadas. 
Processos e procedimentos mal gerenciados dentro do centro de operações podem 
gerar eventos de segurança despercebidos, problemas pendentes, linhas duvidosas de 
propriedade para remediar as lacunas e operações ineficientes de priorização de TI. A 
falta de um processo definido consistentemente gera custos mais altos associados à 
remediação dos incidentes de segurança. Além disso, quando existe uma violação 
significativa ou comprometimento dos dados, o impacto desse incidente deve ser 
analisado e escalado de modo adequado, a fim de garantir que as pessoas certas 
sejam envolvidas. O gerenciamento eficaz da violação envolve múltiplas partes 
trabalhando em conjunto para tratar o evento. Sem um plano claro, um evento sério 
pode se transformar em uma catástrofe. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Security Operations and Breach Management permite catalogar 
centralmente os ativos organizacionais e de TI para estabelecer uma sobreposição 
completa do contexto de negócios e impulsionar a priorização de incidentes. Os 
workflows e a geração de relatórios integrados para os incidentes de segurança 
permitem que os gerentes de segurança mantenham-se à frente dos problemas mais 
urgentes. As práticas recomendadas e procedimentos de tratamento de incidentes 
ajudam os analistas de segurança a fazer uma triagem eficaz e eficiente dos alertas. 
Quaisquer problemas relacionados às investigações de incidentes podem ser 
monitorados e gerenciados em um portal centralizado, permitindo visibilidade e 
geração de relatórios completas. Por fim, o gerente de operações de segurança pode 
monitorar efetivamente os principais indicadores de desempenho, medir a eficácia do 
controle e gerenciar a equipe geral do SOC. 

Com o RSA Archer Security Operations and Breach Management, o processo de 
resposta a incidentes para tratar eventos e incidentes de segurança é integrado a uma 
abordagem mais ampla e madura para o gerenciamento das operações de segurança. 
O workflow claro do processo e a percepção sobre a velocidade dos incidentes de 
segurança permitem que o gerente do SOC use melhor o tempo e os recursos da 
equipe de segurança, resultando em mais rapidez na resposta, na análise e nas taxas 
de fechamento de incidentes de segurança críticos. Com processos e capacidades 
aprimorados, a equipe de segurança pode aproveitar os recursos de captura de 
pacotes/SIEM/log existentes para se concentrar nos incidentes mais impactantes. Ele 



também reforça a capacidade de reagir eficientemente às possíveis violações de dados, 
aumentando o retorno sobre esses investimentos em infraestrutura e, ao mesmo 
tempo, reduzindo o risco de segurança geral. 

Principais recursos 
• Catálogo centralizado de ativos organizacionais e de TI 
• Repositório central e taxonomia dos alertas de segurança e integração à 

infraestrutura de captura de pacotes/SIEM/log 
• Avaliação de riscos de violação 
• Procedimentos definidos de resposta aos incidentes de segurança 
• Ferramentas de gerenciamento de SOC, que inclui notificações, monitoramento 

de eficácia do controle, principais indicadores de desempenho (KPIs), 
gerenciamento da equipe e trocas de turno 

• Gerenciamento de problemas para as operações de TI 

Principais benefícios 
Com RSA Archer Security Operations and Breach Management, você terá: 
• Redução do tempo e esforço para a equipe do SOC escalar e responder aos 

alertas de segurança 
• Postura mais forte de preparo de resposta à violação 
• Menor risco de segurança 

 
 

 



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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