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Caso de uso do Third Party Governance 

 

O desafio 
Para muitas organizações, monitorar com consistência o desempenho de terceiros e 
dos contratos de serviço e produtos que eles oferecem é um desafio contínuo. Quando 
as medições do acordo de nível de serviço (SLA) não são monitoradas quanto à 
conformidade, torna-se difícil responsabilizar terceiros por um desempenho ruim. Nos 
piores casos, o desempenho de terceiros pode comprometer a reputação de sua 
organização, levar a litígio devido produtos e serviço ruins ou impedir iniciativas 
estratégicas. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Third Party Governance apresenta o monitoramento de 
desempenho de contrato do fornecedor. As medições podem ser estabelecidas em 
quatro categorias: Qualidade, Inovação, Desempenho e Relacionamento. A medição é 
discriminada para cada contrato e relacionada ao terceiro para mostrar seu 
desempenho em todos os projetos entregues à sua organização. 

Principais recursos 
• Defina e documente a medição de desempenho de terceiros 

• Rastreie todas as medições do acordo de nível de serviço (SLA) contratual 

• Detecte quedas de desempenho de terceiros 

• Capture e monitore planos de remediação até que os problemas de desempenho 
sejam resolvidos 

• Crie medições de desempenho e as associe a contratos individuais de produtos e 
serviços 

• Capture dados da medição de desempenho de maneira contínua e classifique o 
desempenho com base nos dados coletados 

• Gere relatórios de desempenho de contratos individuais de produtos e serviços  

• Obtenha o desempenho no nível do contrato para traçar o perfil geral dos 
terceiros 

Principais benefícios 
O RSA Archer Third Party Governance permite: 

• Criar e capturar a medição de desempenho e associá-la a contratos individuais de 
produtos e serviços de maneira contínua 



• Gerar relatórios de desempenho de contratos individuais de produtos e serviços, e 
obter o desempenho no nível do projeto para traçar o perfil geral dos terceiros 

• Descobrir problemas de queda de desempenho do fornecedor e resolvê-los 
rapidamente 

• Utilizar com mais frequência correções de contratos devido ao desempenho ruim 

• Gastar menos tempo e dinheiro em remediação de desempenho 

• Demonstrar a eficiência de seu programa de gerenciamento de desempenho de 
terceiros a gestores executivos e às agências reguladoras 

 

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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