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O desafio 
Um programa de risco e conformidade robusto é essencial para organizações 
conduzirem os negócios e atenderem às obrigações de conformidade regulamentar. 
No entanto, para muitas organizações, obter informações corretas de política e 
conformidade é um esforço constante. Repositórios espalhados de políticas, padrões e 
controles e as ambiguidades na forma como diferentes departamentos classificam, 
implementam e rastreiam os dados de política e conformidade tornam impossível ter 
uma visão completa e precisa do status da conformidade em toda a empresa. 

A falta de governança dos procedimentos operacionais limita a capacidade dos 
gerentes de conformidade de conectar controles às políticas corporativas. Uma 
abordagem comum, porém indesejável, que muitas organizações utilizam é usar as 
ferramentas básicas de área de trabalho, que não foram projetadas para essa função. 
A falta de um controle de alterações centralizado nessas ferramentas resulta no 
rastreamento manual ineficiente e nos desalinhamento das políticas com os objetivos 
de negócios em constante mudança. Esse desalinhamento se complica ainda mais por 
conta de processos e frameworks ineficientes e ausentes para tratar de desvios e 
exceções das políticas. 

O resultado de um framework ruim de política e conformidade é a baixa compreensão 
das lacunas na política e conformidade dentro da empresa. A falta de visibilidade 
desses problemas importantes de política e conformidade geralmente levam à 
implementação inconsistente de controles, falta de processos sólidos de controle de 
alterações e políticas e controles duplicados na empresa. Essas falhas críticas na 
habilidade da empresa de compreender e atender às obrigações normativas podem 
levar a multas e penalidades pesadas e até a danos à reputação e à marca. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Policy Program Management oferece o framework que ajuda 
organizações a estabelecer um ambiente dimensionável e flexível para gerenciar as 
políticas corporativas e regulamentares e garantir o alinhamento com as obrigações 
de conformidade. Isso inclui a documentação das políticas e normas, atribuição de 
propriedade e mapeamento de políticas para as principais áreas e objetivos de 
negócios. 

Com o RSA Archer Policy Program Management, as organizações podem gerenciar 
efetivamente todo o processo do ciclo de vida de desenvolvimento das políticas e 
ganhar agilidade e flexibilidade para lidar com as exceções de políticas em meio ao 
volume crescente de alterações no panorama complexo da conformidade 
regulamentar. 

Principais recursos 
• Fornece taxonomia e framework de governança 

• Gerenciamento de alterações e workflow automatizado 



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

Principais benefícios 
Com o RSA Archer Policy Program Management, você terá: 

• Redução no tempo e esforços necessários para criar, modificar e gerenciar 
políticas 

• Menos tempo necessário para pesquisar e identificar os principais requisitos de 
controle 

• Capacidade aprimorada de conectar requisitos regulamentares aos controles 
internos 

 

 

 

 

 



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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