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medidas de 
governança
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requisitos para o 
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Requisitos e condições para o adequado funcionamento da 2ª 
Linha de Defesa: uma breve reflexão

2ª linha de defesa 
em tempos de 

pandemia: pontos 
de atenção



• As organizações são criadas para cumprir um propósito e entregar resultados 
desejáveis, definidos pelas necessidades e interesses específicos dos stakeholders, e criar 
valor através da transformação de diversos insumos em novos produtos

• Os stakeholders conferem autoridade e ativos a um corpo administrativo, para que este 
assuma o controle da organização em seu nome, e não estão interessados somente nos 
produtos e resultados, mas também em como são alcançados 

• Os mecanismos de governança servem para garantir que a organização permaneça 
alinhada com os stakeholders 

• Cada organização enfrenta riscos, desafios e oportunidades únicos

Contextualização

Trechos extraídos do Documento de Exposição do IIA para Três Linhas de Defesa, de junho de 2019 (disponível 
em  https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/3LOD-IIA-Exposure-Document-Portuguese.pdf)



Modelo de Linhas de Defesa: agrupando as medidas de 
governança

Liderança e 
supervisão 

Execução da 
Estratégia
(1ª linha)

Suporte, 
orientação e 

controle
(2ª linha)

Avaliação e 
consultoria
(3ª linha)

• Envolvimento dos stakeholders
• Liderança ética 
• Priorização 
• Segregação de responsabilidades 

• Processos para lidar com a 
incerteza 

• Monitoramento e reporte 

• Administração dos recursos
• Liderança eficaz
• Delegação de recursos 
• Especialização 
• Processos para lidar com a 

mudança
• Cultura ética

• Direção
• Definição de metas
• Divisão de trabalho
• Indicadores de desempenho
• Criação e teste de políticas
• Exame, avaliação e 

aconselhamento independente

Elaborado a partir do Documento de Exposição do IIA para Três Linhas de Defesa, de junho de 2019 (disponível 
em  https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/3LOD-IIA-Exposure-Document-Portuguese.pdf)



Condições e requisitos para o adequado funcionamento da 
2ª linha de defesa

• O conselho de administração conhece o modelo de linhas de defesa, entende que sua 
aplicação à organização é uma forma de garantir que os resultados almejados serão 
alcançados de forma mais sustentável e, por isso, patrocina sua implementação?

• Esse patrocínio inclui o fornecimento de diretrizes e recursos, bem como o 
exercício da supervisão?

• Os dirigentes, os gerentes e os empregados são capazes de compreender o racional do 
modelo e a importância de cada função? 

• Os objetivos e as metas são amplamente conhecidos? Há um vocabulário único e 
consolidado relativo ao tema linhas de defesa? 



• A organização é capaz de entender que o modelo de linhas defesa deve ser adaptado à 
sua realidade (porte, setor, maturidade etc.) e, em conjunto, conselho e direção 
refletem e decidem sobre a forma mais eficiente de implantá-lo?

• Como distribuir as diversas funções de 2ª linha: gestão de riscos, controles 
internos, conformidade, qualidade, jurídico, controladoria, continuidade dos 
negócios, segurança etc.? 

• Em organizações de menor porte, pode ser conveniente integrar funções de 2ª 
linha à 1ª ou 3ª linha, sempre com as salvaguardas necessárias?

Condições e requisitos para o adequado funcionamento da 
2ª linha de defesa



• Foram estabelecidos indicadores capazes de induzir as diversas equipes a atingirem 
objetivos e metas estratégicos, bem como de evidenciar desvios relevantes e, então, 
possibilitar correções?

• Foram fornecidos à 1ª linha métodos, ferramentas, capacitação e orientação para o 
cumprimento das metas e o gerenciamento adequado dos riscos associados?

• A coordenação e a integração de esforços é suficiente para evitar silos, atuações 
desalinhadas e sombreamentos desnecessários?

Condições e requisitos para o adequado funcionamento da 
2ª linha de defesa



• As mudanças de cenários, os riscos emergentes e os controles (novos ou 
desnecessário) são periodicamente considerados e, quando for o caso, endereçados?

• Os agentes de 2ª e a 3ª linhas, após detida análise do contexto, incentivam os agentes 
de 1ª linha a explorarem oportunidades ou mitigarem riscos, sempre sob a orientação 
do conselho de administração e, quando for o caso, da diretoria?

• As 2ª e 3ª linhas são capazes de conviver harmonicamente e, em conjunto, elaborar 
estratégias para reduzir o “custo” do controle sobre a 1ª linha?  

• Há preocupação em se evitar a “fadiga” de reportes e avaliações? 

Condições e requisitos para o adequado funcionamento da 
2ª linha de defesa



2ª linha de defesa em tempos de pandemia

FUNÇÕES PONTOS DE ATENÇÃO

Riscos • Riscos emergentes em virtude da necessidade de assumir novas políticas públicas
• Necessidade de aceitação de riscos com níveis superiores aos definidos na Declaração de 

Apetite a Risco

Controles 
Internos

• Excepcionalização “monitorada” da aplicação de determinados controles (controles de 
monitoramento ou corretivos em detrimento dos controles preventivos)

Conformidade • Mudanças normativas “temporárias” demandando ajustes em sistemas e procedimentos
• Contratações emergenciais alavancando os riscos de fraude

Segurança • Sobrecarga da infraestrutura de TI ou de ambientes que suportam as operações
• Ciberataques

Continuidade dos 
Negócios

• Acionamento de medidas de continuidade de negócios, especialmente em casos de políticas e 
produtos suportados por estruturas de TI e fornecedores exclusivos

Controladoria • Postergação dos fluxos de caixa
• Aumento da inadimplência
• Reflexos nas demonstrações contábeis (impairment, baixas, provisões etc.)

Dica: MOTIVAR, DOCUMENTAR E CONSULTAR 



Obrigado!
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