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A  P L ATA F O R M A  H I G H B O N D

Software de 
governança para 
o gerenciamento 
eficiente de riscos
CONECTANDO OS PROFISSIONAIS DE GRC (GOVERNANÇA, RISCO E CONFORMIDADE) ÀS 
RESPOSTAS CAPAZES DE GERAR MUDANÇAS, PARA QUE ELES POSSAM PROTEGER A 
ORGANIZAÇÃO E AUMENTAR A CAPACIDADE DE ALCANÇAR OS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS.

Libere a sua equipe das planilhas, dos processos manuais e das dificuldades de colaboração para que 
ela possa se concentrar novamente nas atividades que realmente importam e ajudam a organização a 
alcançar os objetivos traçados. O HighBond centraliza suas atividades em um painel dedicado e agrega os 
dados para a geração de relatórios e tomadas de decisões em tempo real. 

ROI de clientes: 

dizem que o HighBond melhorou o 
valor que eles entregam às 
partes interessadas. 

menos tempo gasto na 
documentação e revisão.

acham o produto “fácil” ou 
“muito fácil” de aprender 
a usar.
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Figura 2:  Mapa de risco estratégico

Figura 1:  Quantifique a garantia de risco por objetivos
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Por que escolher o HighBond?

EXIBIÇÃO ESTRATÉGICA DE RISCOS E 
FONTE ÚNICA DE DADOS CONFIÁVEIS
Executivos, diretorias e comitês de supervisão 
precisam de informações sobre as ameaças que 
podem prejudicar os objetivos e possíveis 
esforços de mitigação. Além disso, os reguladores 
não gostam muito de gerenciar os riscos em 
planilhas. O HighBond oferece uma exibição 
abrangente e centralizada de todos os riscos. 

CHEGA DE SILOS E PLANILHAS
Deixe a tecnologia dedicada cuidar do trabalho 
pesado. Planeje, gerencie, execute e gere 
relatórios sobre seus projetos de garantia em um 
único sistema.

 REMEDIAÇÃO DE FLUXO DE 
TRABALHO ACIONADA PARA 
REGISTROS SINALIZADOS
Receba uma notificação assim que a análise de 
dados encontrar um possível problema. O 
HighBond aciona fluxos de trabalho de 
remediação para ajudar você a colaborar, 
supervisionar o status de remediação e 
acompanhar todos os esforços em um só sistema.

GERENCIAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS
Você não precisa mais acompanhar os problemas 
por e-mail. Agora você tem uma exibição geral de 
todos os problemas na organização, filtrados por 
entidade, projeto, proprietário ou severidade, e 
pode conferir o status de remediação com um 
clique.

TRABALHO OFF-LINE E REMOTO
Precisou sair do escritório? Sem problemas. Pegue 
seu notebook ou tablet, faça seu trabalho, pegue a 
documentação de suporte e sincronize tudo 
depois.

ESTRUTURAS E GARANTIA DE RISCO
Deixe o sistema manter você atualizado usando 
uma ou várias estruturas comuns como modelo, 
como COSO, ISO, SOX, OMB A-123, Green Book, 
COBIT, ITIL, SIEM, NIST, SOC, entre outras.

FLUXOS DE TRABALHO DE 
INVESTIGAÇÃO E FORENSE
Incidentes de segurança, possíveis fraudes, linhas 
diretas de denúncias, investigações especiais e 
laboratório criminal que podem exigir escalações 
e alertas de fluxo de trabalho. Gerencie tudo em 
um fluxo de trabalho centralizado e baseado em 
permissões.

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E 
VISUALIZAÇÕES
Os gerentes seniores simplesmente não têm 
tempo para ler os detalhes. Seu valor está em 
pegar a complexidade de GRC e transformá-la em 
uma imagem convicente, uma história, um painel, 
KPI/KRI, relatórios padrão ou personalizados, que 
são fáceis de entender e acionar.

FLUXO DE TRABALHO DO SETOR 
PÚBLICO
Planeje, execute e gere relatórios de projeto para 
proteger as despesas de serviços e benefícios 
usando um fluxo de trabalho que agiliza o seu 
ambiente com recursos limitados.

DETECÇÃO DE RISCOS OCULTOS
As análises no Excel não conseguem detectar 80% 
dos riscos que mais importam. Avaliar as respostas 
das pessoas é tão importante quanto avaliar os 
conjuntos inteiros de dados, e a integração 
abrangente das pessoas, processos e dados revela 
riscos estratégicos ocultos.

SAAS SEGURO BASEADO EM NUVEM
Os ambientes hospedados nas empresas têm taxas 
mais altas de incidentes. Enquanto sua equipe de TI 
fica encarregada de cuidar dos negócios, a nossa 
equipe de hospedagem da infraestrutura de nuvem 
se dedica unicamente à segurança. Libere sua 
equipe de TI, proteja melhor os dados e disponibilize 
aos usuários acesso contínuo a ferramentas 
atualizadas para impulsionar a geração de valor.

FERRAMENTAS E RECURSOS
Sua assinatura inclui treinamento on-line, uma 
comunidade global de outros usuários e 
especialistas da Galvanize, uma biblioteca de 
scripts predefinidos de análise de riscos, uma 
base de conhecimento avançada, uma plataforma 
de inspirações com ideias e guias completos para 
os usuários.

Casos de uso do aplicativo

 
Auditoria

  

Conformidade e jurídico

  

Tecnologia da informação

  
Gestão de risco

  

Contabilidade e finanças

  

Setor público

++ Auditoria baseada em 
riscos, gerenciamento de 
documentação
++ Análises de auditoria e 
rastreamento de registros 
sinalizados pela 
remediação
++ Supervisão de problemas 
globais, executivo e 
gerenciamento, geração 
de relatórios, KPIs, KRIs e 
painéis

++ Fluxo de trabalho de 
gerenciamento de 
conformidade completo 
com base nas estruturas 
de conformidade e 
principais controles para 
ICFR, SOX, HIPAA, GLBA, 
FCPA, AML e muito mais
++ Rastreamento de 
conformidade do Código 
de Conduta
++ Avaliações de pessoas por 
meio de pesquisas e 
rastreamento de 
testemunhos

++ Gerencie as necessidades 
da governança de TI, 
conformidade de TI ou 
segurança de TI
++ Centralize sua estrutura 
de risco/controle de TI e 
capture autoavaliações
++ Gerencie e relate 
problemas e incidentes de 
TI

++ Gerencie processos de 
gestão de risco e estrutura 
de risco
++ Gerencie avaliações de 
risco, tratamentos de 
avaliação e transferências 
de riscos
++ Faça a conversão de 
atividades de vários 
departamentos do GRC 
para melhorar a 
colaboração, 
transparência, 
compartilhamento e 
supervisão

++ Monitore os processos de 
receita e despesa de 
materiais
++ Conformidade fiscal, 
conformidade de 
transferência de preços, 
T&E e P-Card
++ Investigações

++ Livro Amarelo, Livro Verde, 
OMB A-123
++ Prontidão para auditoria, 
supervisão de direitos e 
investigações
++ Integre registros de 
pagamentos para revisar o 
fluxo de trabalho de risco 
de terceiros e pagamentos 
indevidos 
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