© Cadernos de Dereito Actual Nº 1 (2013), pp. 89-93 · ISSN 2340-860X

A IMPORTANCIA DO BO GOBERNO CORPORATIVO NAS SOCIEDADES
MERCANTÍS

LIZZ LEONY

Estudante da Licenciatura en Dereito
Universidade Francisco Marroquín (Guatemala)

Resumo
Ante os diversos cambios e factores externos que xorden, para ser eficientes e atractivos dentro
do mercado competitivo, resulta necesario que as sociedades se adapten ao novo orde que
emerxe. Actualmente, esta adaptación lógrase a través dun bo Goberno Corporativo.
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Abstract
Due to the different changes and external factors which are happening, societies need to adapt to
the new emergent world in order to be efficient and competitive. Nowadays, this adaptation is
obtained through a good Corporative Government.
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Concepto
Enténdese por Goberno Corporativo, ou ben Corporate Governance, como o conxunto de
principios e normas polas que se rexe internamente unha sociedade mercantil para mellorar a súa
xestión administrativa, as relacións entre accionistas e administradores, entre os propios
accionistas; e tamén, a relación cos acredores.
Unha definición que deu a Organización para a Cooperación Económica e o
Desenvolvemento (coñecida como OECD siglas en inglés por Organization for Economic
Cooperation and Development) respecto ao Goberno Corporativo foi a seguinte: “o conxunto de
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relacións entre os executivos dunha sociedade, a súa xunta directiva, os seus accionistas e outras
partes interesadas1”.
Porén, un concepto máis amplo respecto ao Goberno Corporativo é "a vixianza e control
que se exerce sobre a maneira en que se asignan os recursos e se estruturan e administran as
relacións dentro dunha sociedade"2.

En tal sentido, enténdese que a través dun Goberno

Corporativo, preténdese protexer los intereses non só dos accionistas, senón tamén dos acredores
e incluso, o dos traballadores.
O goberno Corporativo dunha sociedade recae sobre todo na normativa interna entre os
accionistas e os administradores, pois resulta ser unha ferramenta para a solución dos diversos
conflitos que poden existir entre estas dúas partes.
Os accionistas ao non ser quen administran a sociedade, queren ter certeza do bo manexo
nas operacións da mesma, o cal resulta lóxico pois é o seu patrimonio o que pode estar
prexudicado. En cambio, os administradores son quen realmente coñecen o xiro da sociedade e
dirixen a mesma a través das empresas, xurdindo conflitos de intereses entre estes dous órganos
societarios.
Por conseguinte, un dos fins do Goberno Corporativo é regular os mecanismos para
diminuír os conflitos que pode existir entre os accionistas e os administradores.
Os principios dun Goberno Corporativo son os “mecanismos que delimitan como as
empresas operan e relaciónanse cos accionistas e os demais interesados no negocio, sendo o seu
obxectivo, transparentar a relación entre os distintos niveis de xerencia e os seus accionistas”3,
polo cal se pretende diminuír os conflitos en xeral e ademais non prexudicar aos inversores,
acredores, traballadores e terceiros que se cheguen a relacionar coa sociedade. Por medio do
Goberno Corporativo, refléxase unha transparencia nas operacións da sociedade e das relacións
que esta teña con terceiros.

1

REYES VILLAMIZAR, F., Derecho Societario en Estados Unidos y la Unión Europea, Editorial Legis,
Colombia, 2013, cuarta edición, P. 242.
2
Ibídem, P. 243
3
MATOS PRADOS, G. A., El Gobierno Corporativo, artículo publicado en vLEX International, número
6, enero 2011, Perú.
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En conclusión, Goberno Corporativo refírese a “normas orientadas a mellorar a xestión
das compañías, mediante a adopción de mecanismos legais imperativos ou a inclusión de pautas
adoptadas voluntariamente por aquelas sociedades interesadas en dispoñer en mellor forma
para captar recursos de capital.”4. Isto da unha maior confianza para terceiros, ademais de
reducilos riscos en canto á información financeira e de operación en asuntos importantes claves
do negocio, reducir custos de capital, reter a experiencia e capacidade da forza laboral, ademais
de obter estabilidade e sustento da sociedade.
Importancia
O concepto de Goberno Corporativo e o seu emprego nunha sociedade cobrou maior
importancia na actualidade, sobre todo no ámbito internacional. Debe advertirse, que o seu
emprego é aínda máis relevante para aquelas sociedades que cotizan as súas accións no mercado
de valores, pois resulta ser unha medida de protección para os inversores, aínda que non priva o
emprego do Goberno Corporativo para sociedades fóra do mercado de valores.
¿Por que xurdiu o interese en protexer aos inversores mediante a definición dun bo
Goberno Corporativo? Isto foi a consecuencia das crises financeiras que se viviron en diferentes
países nos últimos anos. Tamén xurdiu a consecuencia de estafas que se deron, no cal se viron
prexudicados, principalmente, os inversores.
Por tal razón, o Goberno Corporativo tivo maior importancia, pois ao reflexar unha
organización administrativa definida e ao mellorar as relacións internas, dando solucións a
posibles conflitos que poidan xurdir, da unha maior confianza aos inversores e demostra unha
mellor eficiencia na sociedade
Ademais, como se expresou dende un inicio, as sociedades mercantís nun mundo
competitivo, o asegurar o éxito da empresa a través da súa eficiencia e obter maior grao de
confianza para terceiros, resulta ser de gran interese para as sociedades e así melloralo seu
Goberno mediante a aplicación de principios correctos, conleva a un eficiente funcionamento da
sociedade e así obter maiores ganancias.

4

REYES VILLAMIZAR, F. Derecho Societario Tomo I, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2006,
Segunda edición, P.612
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A relevancia que comezou a ter este mecanismo exprésao o xuristas Francisco Reyes
Villamizar no sentido de que sociedades se viron na necesidade de incorporar disposicións
relativas coa honestidade dos administradores e ao acceso da información, así tamén a creación
de comités de fiscalización. Ademais, suxeitos externos como entidades financeiras comezaron a
tomar medidas para avaliar se unha sociedade cumpre ou non coas pautas mínimas de
organización societaria5.
A recopilación de principios como parte dun Goberno Corporativo foi traballada por
certos organismos como o da Organización para a Cooperación Económica e o Desenvolvemento
(OECD), cuxos proxectos como o de White Paper foi de relevancia para os países de
Latinoamérica, no cal se desenvolve a importancia do Goberno Corporativo e as pautas mínimas
que debería conter. Esta recopilación de principios polos que debería entenderse un bo Goberno
Corporativo son unicamente de referencia6, non vinculantes, tendo cada sociedade a liberdade de
adoptalos ou non, ou ben, adoptalas súas propias normas.
En certos países considerouse regulalos principios dun Goberno Corporativo dentro das
súas lexislacións, incluso, adoptalos principios recopilados pola OCDE. Isto co adán de protexer
a terceiros, especialmente aos inversores. Non obstante, non debe esquecerse que cada sociedade
engade os seus propios principios e normas, cos que reflexa confianza e transparencia, é dicir, en
dita sociedade mercantil existe un bo Goberno Corporativo a través do seu propio sistema.
En conclusión, cada sociedade mercantil é distinta, polo que a súa normativa interna
tamén pode ser, pero con un mesmo fin: implementando mecanismos para a solución de
controversias entre accionistas, administradores e aqueles que se relacionen coa sociedade a as
súas empresas, reflexando transparencia e confianza; obtendo como resultado final, ser unha
sociedade eficiente e de éxito.
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