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A confiança que
você precisa para
alcançar seus
objetivos de
negócios, em um
mundo com
risco dinâmico

Desafios do mercado
Em um ambiente de negócios definido pela
volatilidade sustentada do mercado e por
regulamentações cada vez maiores, as
empresas precisam integrar processos de
gestão de risco de forma integral, assim como
múltiplas regulamentações. As empresas estão
presenciando um aumento drástico de usuários
ativos de primeiro nível, às vezes, dezenas de
milhares, espalhados por toda a organização e
usando ferramentas com recursos
inconsistentes. Estes usuários precisam de
soluções que integrem a potência da
inteligência artificial (IA) juntamente com uma
experiência de usuário aprimorada para
capacitação de primeiro nível.

Gerencie a TI e os riscos cibernéticos com facilidade
O IBM OpenPages® with Watson Operational
Risk Management (ORM) automatiza o processo
de identificação, medição, monitoramento,
análise e gerenciamento de risco operacional.
Ele permite às empresas integrar todos os
dados de risco: avaliações de risco e controle,
eventos de perda internos e externos, principais
indicadores de risco e gerenciamento de
problemas/planos de ação, tudo em um único
ambiente. Esta solução de governança, risco e
conformidade (GRC) de última geração,
apresenta os recursos de inteligência
empresarial do IBM Cognos® Analytics para
exploração de dados e insights de
autoatendimento. A UI foi desenvolvida com o
IBM Enterprise Design Thinking® para otimizar a
experiência do usuário.

Com o OpenPages, os clientes podem
operacionalizar a IA por todo o negócio,
projetá-la e escalá-la com confiança e
transparência e criar uma base de
análises para uso instantâneo nos
negócios. A solução leva à adoção de
GRC sem nenhum treinamento, em
todas as três linhas.

< 2 >

IBM OpenPages
Operational Risk Management

Com o OpenPages ORM, as organizações obtêm
uma visão holística dos riscos e incorporam a
gestão e a governança dos riscos operacionais
na cultura corporativa. Isso ajuda a tornar os
processos corporativos mais eficazes e, ao
mesmo tempo, oferece ao gerenciamento a
garantia de que as metas de desempenho de
primeira e última linha estão sendo atendidas,
os requisitos de responsabilidade legal estão
sendo cumpridos, assim como o patrimônio da
marca está protegido.
O OpenPages with Watson da IBM® é uma
solução de governança, risco e conformidade
(GRC) orientada por IA e criada para
ajudar organizações a gerenciarem riscos e
desafios de conformidade regulamentar.
Utilizando os recursos de IA do IBM Watson®, a
plataforma OpenPages agrupa diferentes
sistemas de GRC e centraliza funções de
gerenciamento de riscos isolados em uma
solução integrada. Isso ajuda a reduzir o custo
de manutenção de diversas soluções.

Figura 1.
Painel de controle do usuário personalizado, com uma
visualização clara das tarefas em questão, além de
informações essenciais.

Com o OpenPages, os clientes podem
operacionalizar a IA por todo o negócio,
projetá-la e escalá-la com confiança e
transparência e criar uma base de análises para
uso instantâneo nos negócios. A solução leva à
adoção de GRC sem nenhum treinamento, em
todas as três linhas.
O OpenPages ORM permite que as organizações
implementem rapidamente uma solução
baseada nas melhores práticas da indústria e na
experiência de domínio da IBM. Isso ajuda as
empresas a reduzirem muito o custo total de
propriedade, enquanto constroem uma base
sólida para a estratégia de governança, risco e
conformidade (GRC).

Figura 3:
"Minhas Tarefas" fornece uma visualização rápida de
todas as tarefas atribuídas ao usuário, por tempo e tipo,
em todas as atividades potenciais em Risco Operacional,
tais como Revisão de Evento de Perda, Aprovação de
Problemas, Revisão de Avaliação ou Itens de Ação.

Figura 2.
Visualização em árvore com demonstração rápida de como
as atividades de GRC são conectadas.
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Recursos

Descrição

Benefícios

Experiência do usuário
e UI atrativas

Proporcione aos usuários uma UI moderna, com visualizações personalizadas
para a tarefa em questão, com orientação de tarefas e de linhas, além de uma
página inicial customizável.

Ao fazerem login na 1ª, 2ª ou 3ª linha pela primeira vez, estarão confiantes de que podem completar as tarefas.
À medida que evoluem nas diferentes atividades de GRC, os usuários serão capazes de conseguir sozinhos.

GRC ágil

Quase 100% configurável por usuários empresariais, incluindo formulários, interface
com o usuário, idioma, relatórios, fluxo de trabalho e configurações de todo o sistema.

Facilita uma abordagem flexível à gestão de risco, suportando mudanças e alinhando-se rapidamente aos procedimentos
existentes e às convenções de nomenclatura da organização. Ajuda a reduzir o custo total de propriedade.

IA e PLN

Integra-se às soluções de processamento de linguagem natural (PLN) do Watson,
como o Watson Assistant.

Fornece suporte especializado, ao alcance de todos os usuários. Ajuda o usuário ao sugerir classificações,
eliminando o fardo de compreender taxonomias difíceis, e ao inserir um assistente virtual para responder às
perguntas mais comuns.

Principais indicadores
de risco

Crie e monitore indicadores de desempenho para todos os principais riscos e
controles. Rastreie métricas e limites de risco, com notificação automática para
quando os limites forem ultrapassados.

Atenua o risco por meio de uma gestão proativa das principais ameaças. Melhora o desempenho corporativo de
primeira e última linha.

Registro de risco e
repositório único de dados

Uma fonte central para toda a documentação de riscos, incluindo entidades,
processos, riscos, controles, testes e seus resultados. O gerenciamento completo
de documentos oferece recursos de registro de entrada e saída, controle de
versão e histórico de auditoria.

Permite que níveis ilimitados de entidades, processos, riscos e hierarquias de controle correspondam à estrutura
única de uma organização. Elimina redundâncias por meio de documentos, processos, riscos e controles
compartilhados.

Análises de negócios

Painéis dinâmicos, gráficos e relatórios dimensionais fornecem insights do estado
de risco em toda a organização. Drill down em sub-relatórios para análise da
causa raiz. Fornece relatórios sob demanda baseados no navegador com design
de arrastar e soltar.

Fornece relatórios on-demand e acionáveis com relação ao estado atual dos riscos operacionais em toda a
organização. Assegura a execução imediata de estratégias de mitigação de riscos.

Gerenciamento de
eventos de perda

Rastreie incidentes de perda e possíveis falhas, registre quantidades e determine
as causas raízes e a propriedade.

Melhora a medição de ameaças, minimiza as perdas e gerencia o risco.

Análise de cenários

Complementa os processos de avaliação de risco ao identificar os principais
cenários e avaliar seu impacto sobre o negócio. Integração com a base de dados
externa de perdas da Algo FIRST.

Fornece informações para modelagem de capital e permite que as linhas de negócios avaliem as áreas de risco
de alto impacto e os riscos emergentes. Fornece uma visão prospectiva das tendências e perdas do setor, para
informar cenários e avaliações de gerenciamento de risco.

Figura 4.
Recursos e benefícios

< 4 >

IBM OpenPages
Operational Risk Management

O IBM OpenPages Operational Risk
Management (ORM) é uma solução de software
que automatiza o processo de identificação,
medição, monitoramento, análise e
gerenciamento de risco operacional. A solução
permite aos negócios integrar dados de risco
em um único ambiente. Os exemplos de dados
de risco incluem avaliações de ameaças e
controle, eventos de perda internos e externos,
principais indicadores de risco e gerenciamento
de plano de ação e de problemas. Os principais
recursos da solução incluem:

Autoavaliações de risco e controle (RCSA)
Automatize o processo completo para
identificar, analisar, mitigar, gerenciar e
monitorar o risco operacional.

Rastreamento dos principais indicadores de
risco e desempenho
Crie e monitore os indicadores de desempenho
para todos os principais riscos e controles.
Rastreie métricas e limites de risco, com
notificação automática para quando os limites
forem ultrapassados.

Gestão de eventos de perda
Permite que gestores de risco rastreiem
incidentes de perda e possíveis falhas, registrem valores e determinem as causas raízes e a
propriedade. Os recursos estatísticos e de
análise de tendências permitem que os usuários
rastreiem correções e planos de ação.

Eventos de perda externos
Integração com o IBM FIRST Risk Case Studies,
um banco de dados de eventos de perda
externo, que garante que os usuários não
estejam somente focados internamente e
considerem o que aconteceu com outras
organizações.

Análise de cenários
Use todos os dados relevantes no sistema para
informar workshops e determinar cenários que
requerem tratamento de risco adicional.

Gestão e correção de problemas
Crie e rastreie problemas com automação
durante todo seu ciclo de vida. Cria uma única
fonte de fatos. Questões de repositório podem
ser levantadas por qualquer linha de negócio ou
função de risco e conformidade, tornando as
decisões de risco visíveis e passíveis de ação
para todos.
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Benefícios
O OpenPages ORM atenua o risco por meio da
gestão proativa dos principais riscos,
melhorando o desempenho corporativo de
primeira e última linha.
– Permite a identificação e o tratamento de
áreas de alto risco e de risco emergente.
– Fornece relatórios on-demand e acionáveis
com relação ao estado atual dos riscos
operacionais, em toda a organização.
– Ajuda a gerenciar o risco, melhorar a
medição de ameaças e minimizar as perdas.

Por que o IBM OpenPages with Watson
IBM OpenPages with Watson transforma a forma
como os profissionais de risco e conformidade
trabalham.
Disponibilizando serviços essenciais e
componentes funcionais em uma plataforma
escalável, que abrange o risco operacional, risco
de modelo, risco de terceiros, conformidade
regulamentar, governança de TI, continuidade
de negócios, auditoria interna, gerenciamento
de políticas e controles financeiros, o IBM
OpenPages with Watson oferece uma visão
holística dos riscos e responsabilidades
regulamentares para toda a empresa.

O IBM OpenPages with Watson combina os
recursos de IA do Watson e a experiência de
nossa extensa rede de parceiros para ajudar os
profissionais de risco e conformidade a tomar
decisões mais assertivas para gerenciar
processos de risco e conformidade. Ele atende à
demanda do mercado por uma solução
completa e integrada, que permite às
organizações conectarem políticas e práticas de
GRC internas ao ambiente regulamentar
externo. Para saber mais, acesse a página do
nosso produto em: ibm.com/openpages
Para obter mais informações
Para saber mais sobre o IBM OpenPages with
Watson Operational Risk Management, acesse
ibm.com/openpages

< 6 >

© Copyright IBM Corporation 2021

IBM, o logotipo da IBM e ibm.com são marcas comerciais da International
Business Machines Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Outros nomes de produtos e de serviços podem ser marcas comerciais da IBM
ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais da IBM e certas
marcas de terceiros que podem ser mencionadas em documento está
disponível em: https://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml#section_4.
Este documento contém informações pertencentes aos produtos IBM a seguir,
que são marcas comerciais e/ou marcas registradas da IBM Corporation:
Cognos®, IBM Enterprise Design Thinking™, IBM Watson®, OpenPages® e Watson™
Este documento estava atualizado na data de publicação inicial e pode ser
alterado pela IBM a qualquer momento. Nem todas as ofertas estão
disponíveis em cada país no qual a IBM opera. Os dados de desempenho e
exemplos de clientes citados são apresentados apenas para fins ilustrativos.
Os resultados de desempenho reais poderão variar, dependendo das
configurações e das condições operacionais específicas.

As informações contidas neste documento são apresentadas "no estado em
que se encontram", sem quaisquer garantias, expressas ou implícitas, mesmo
garantias de comercialização, adequação a propósito/fim especifico e quaisquer
garantias ou condição de não violação. Os produtos IBM são garantidos de
acordo com os termos e condições dos acordos sob os quais são fornecidos.
Declaração de Boas Práticas de Segurança: a segurança do sistema de TI
envolve a proteção dos sistemas e informações através da prevenção,
detecção e resposta ao acesso indevido de dentro e de fora de sua empresa.
O acesso incorreto pode resultar em alteração ou destruição de informações
ou pode resultar em danos ou mau uso de seus sistemas, incluindo ataques a
outras pessoas. Nenhum sistema ou produto de TI deve ser considerado
completamente seguro e nenhum produto ou medida de segurança pode ser
completamente efetivo para evitar acesso indevidos. Os sistemas e produtos
IBM foram projetados para fazer parte de uma abordagem de segurança
legítima e abrangente, a qual necessariamente envolve procedimentos
operacionais adicionais e pode exigir que outros sistemas, produtos ou
serviços sejam mais efetivos. A IBM não garante que seus sistemas e
produtos sejam imunes à conduta maliciosa ou ilegal de uma das partes.

