
Como manter os controles 
operando de forma eficaz em um 
ambiente impactado pela COVID-19

Nenhuma organização e nenhum indivíduo conseguiram escapar do impacto da pandemia da 
Covid-19. As reuniões com as equipes de gestão de crises passaram a ser uma prática diária. 
Os projetos que não são críticos foram interrompidos temporariamente. As lideranças das 
organizações prestadoras de serviço estão, mais do que nunca, focadas na saúde e no bem-
estar de seus funcionários. Contudo, elas também precisam continuar a prestar serviços de 
forma ininterrupta a seus clientes. Dentre esses desafios sem precedentes, como enquadrar 
adequadamente os controles internos?
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Considerações para as organizações prestadoras de serviços

Seja emitindo relatórios Service Organization Controls (SOC) 1, seja emitindo relatórios SOC 2, as organizações prestadoras de serviço 
ainda deverão cumprir suas obrigações contratuais e entregar seus relatórios às respectivas organizações usuárias. Este material 
apresenta considerações voltadas para essas organizações durante este momento de incerteza que estamos vivendo.

Considere, de forma proativa, mudar a frequência dos 
controles. A administração das organizações prestadoras 
de serviço poderá considerar a redução da frequência dos 

controles de baixo risco. Existem determinados controles que 
operam mensalmente e que poderão continuar sendo eficazes 
na mitigação dos riscos para os quais eles foram implementados 
mesmo se eles passarem a funcionar trimestralmente? Os 
controles que operam trimestralmente podem passar a operar 
semestralmente? Paralelamente, as organizações prestadoras 
de serviço poderão considerar o aumento da frequência dos 
controles que endereçam riscos atualmente intensificados 
devido a mudanças nas condições econômicas, oportunidades 
oferecidas para a prática de crimes cibernéticos etc. As 
organizações prestadoras de serviço poderão considerar a 
inclusão de seu auditor de serviços nessas decisões.

Reveja os controles de segurança cibernética diante 
de maiores oportunidades oferecidas para a prática 
de crimes cibernéticos. Juntamente com a atual 

pandemia da Covid-19, os invasores cibernéticos intensificaram 
os esforços para a prática de atos mal-intencionados. As 
organizações prestadoras de serviço poderão considerar a 
realização de treinamentos extras para conscientização sobre 
a segurança voltados a funcionários e contratados, aumentar 
o foco em eventos de segurança incomuns identificados por 
meio de seus sistemas de monitoramento de incidentes de 
segurança e optar por acordos alternativos ou acordos mais 
amplos de recrutamento de funcionários para garantir que a 
quantidade de pessoas a postos para proteger a organização 
de serviços contra ameaças cibernéticas seja proporcional ao 
risco intensificado durante a pandemia.

A valie os controles de acesso remoto. Como, 
atualmente, em todo o mundo, grande parte das 
pessoas está trabalhando de casa, as organizações 

prestadoras de serviço que possuem equipes remotas 
podem optar pela avaliação da robustez de seus controles 
sobre o acesso remoto. Muitas organizações prestadoras 
de serviço utilizam conexões de redes virtuais privadas 
(Virtual Private Network - VPN), métodos de autenticação 
multifator etc. 

Aprimore as autoavaliações internas. As organizações 
prestadoras de serviço poderão considerar a realização 
de autoavaliações internas em profundidade para 

verificar a saúde do programa de controles internos durante 
o período da pandemia da Covid-19 ou ainda utilizar terceiros 
para realizar tal avaliações (por exemplo, todos os controles-
chave continuaram a operar?) e implementar controles 
compensatórios, quando necessário, visando a endereçar 
quaisquer gaps em termos de abrangência.
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Avalie as mudanças nos controles. Devido ao fato de 
os funcionários das organizações prestadoras de serviço 
e das organizações usuárias provavelmente estarem 

trabalhando de casa, é importante entender as mudanças nas 
considerações sobre os controles das organizações prestadoras 
de serviço ou da entidade usuária. As organizações prestadoras 
de serviço devem estar preparadas para discutir com os seus 
auditores de serviços e divulgar dentro de seus relatórios SOC 
quaisquer mudanças nos controles durante esse período. 
De maneira análoga, as organizações prestadoras de serviço 
poderão considerar a análise dos detalhes e as especificidades 
das divulgações sobre os controles complementares da 
entidade usuária. É possível que as organizações usuárias 
precisem mudar significativamente suas operações em virtude 
das mudanças nos procedimentos operacionais normais, 
podendo, ainda, não estar capacitadas a implementar os 
mesmos controles complementares da entidade usuária que 
elas estariam capacitadas a fazer em outra situação.

Considere os aprendizados adquiridos com a 
implementação dos planos de continuidade dos 
negócios/resiliência dos negócios. As organizações 

prestadoras de serviço poderão querer tomar nota daquilo que 
funcionou e daquilo que não funcionou quando seus planos de 
continuidade dos negócios forem implementados em resposta 
à disrupção após a pandemia da Covid-19, bem como poderão 
querer aprimorar esses planos com base nas lições aprendidas.

“Reavalie” as avaliações de risco. As organizações 
prestadoras de serviço poderão querer “reavaliar” suas 
avaliações de risco com antecedência e geralmente tendo 

como base os riscos não previstos e os desafios impostos 
pela pandemia da Covid-19. Isso poderá incluir a modificação 
dos riscos relacionados a esse evento e o impacto sobre as 
operações empresariais, bem como a atualização das avaliações 
de risco anuais no meio do exercício, levando em consideração 
os fatores mitigadores e quaisquer controles recém-adquiridos 
para compensar esses riscos.

Elabore uma versão preliminar de divulgações de 
incidentes. Como lembrete, em caso de um incidente (por 
exemplo, de segurança, de disponibilidade de recursos) 

que impediu o cumprimento dos compromissos de serviços 
ou dos requisitos do sistema, é possível que a administração da 
organização de serviços precise divulgar a natureza, a época, a 
extensão e o efeito do incidente, bem como a descrição da forma 
como tal incidente foi tratado, em seus relatórios SOC 2. Além 
disso, de acordo com uma atitude de comunicação contínua, as 
organizações prestadoras de serviço poderão querer considerar 
a notificação dos usuários impactados pelo incidente antes da 
divulgação de seus relatórios SOC 2.

De forma semelhante, no caso de incidentes de não 
cumprimento de leis e normas regulatórias, fraudes ou erros 
não corrigidos claramente relevantes e que poderiam afetar 
as entidades usuárias, as organizações prestadoras de serviço 
que preparam os relatórios SOC 1 precisarão divulgar esses 
incidentes ao seu auditor de serviços, bem como informar se tais 
incidentes foram comunicados de forma adequada às entidades 
usuárias afetadas.
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Embora o que descrevemos acima não trate de todos 
os impactos no curto e no longo prazo causados pela 
Covid-19, levar esses fatores em consideração ajudará 
a preparar as organizações prestadoras de serviço para 
quando chegar o momento da verificação dos controles 
das organizações prestadoras de serviço por parte de 
seus auditores de serviço.


