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O presente artigo buscou, a partir da realização de um estudo de caso quantitativo, a análise
da adoção e indução de boas práticas de gestão que impulsionem a Governança no Setor
Público, a partir da atuação dos Órgãos de Controle Interno que fazem parte no Conselho
Nacional de Controle Interno – CONACI.
Nesse sentido, a partir dos referenciais teóricos relacionados com a Governança Corporativa
e da Ciência da Administração, foi realizada a pesquisa documental da identificação e a partir
da aplicação de um questionário fechado, o tratamento numérico dos dados para avaliar a
adoção (âmbito interno) e a indução (âmbito externo) de boas práticas de gestão que podem
contribuir para o aprimoramento das linhas de controle das organizações públicas, a partir da
atividade de Auditoria Interna (3a Linha de Controle).
Ademais das disposições legais existentes e os conceitos doutrinários vigentes sobre o
Controle Interno como função administrativa, como prática de gestão e como órgão é
relevante a discussão do tema quando contempla a estruturação de um Estudo que além de
combater a corrupção, seja efetivo (eficiência e eficácia).
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Abstract

Este artículo buscó, a partir de la realización de un estudio de caso cuantitativo, el análisis de
la adopción e inducción de buenas prácticas de gestión que impulsen la Gobernanza en el
Sector Público, a partir del desempeño de los Órganos de Control Interno que forman parte
del Consejo Nacional de Control Interno - CONACI.
En este sentido, a partir de las referencias teóricas relacionadas con el Gobierno Corporativo
y la Ciencia de la Gestión, se realizó la investigación documental de la identificación y a
partir de la aplicación de un cuestionario cerrado, el tratamiento numérico de los datos para
evaluar la adopción (ámbito interno) y la inducción (ámbito externo) de buenas prácticas de
gestión que puedan contribuir a la mejora de las líneas de control de las organizaciones
públicas, de la actividad de Auditoría Interna (3ª Línea de Control).
Además de las disposiciones legales existentes y los conceptos doctrinales vigentes sobre el
Control Interno como función administrativa, como práctica de gestión y como órgano, la
discusión del tema es relevante cuando contempla la estructuración de un Estudio que,
además de combatir la corrupción, sea eficiente y eficaz.
Palabras claves: Buenas Prácticas. Control Interno. CONACI. Gobernanza.

This work sought, from the performance of a quantitative case study, the analysis of the
adoption/induction of good management practices that boost Governance in the Public
Sector, based on the performance of the Internal Control Bodies that are part of the National
Council of Internal Control – CONACI.
In this sense, based on the theoretical references related to Corporate Governance and
Management Science, documentary research was carried out regarding the identification and,
from the application of a closed questionnaire, the numerical treatment of data with a view to
evaluating the adoption (internal scope) and induction (external scope) of good management
practices that can contribute to the improvement of the lines of defense/control of public
organizations, from the activity of Internal Audit (3th Control Line).
Finally, in addition to the existing legal provisions and the doctrinal concepts in force on
Internal Control as an administrative function, as a management practice and as an organ,
the discussion of the theme is relevant when contemplating the structuring of a Study that, in
addition to the fight against corruption, is effective (efficiency and effectiveness).
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