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A Empr a Cooperativa

(*)

§ 2.·
CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL
DA EMPRESA COOPERATIV A

Sl/lIIário:

12.

A empresa cooperativa como objecto dc

análise.

12. Identificámos a cooperativa como uma empresa
colectiva. Os dois elementos que a compõem - associação e empresa - articulam-se numa relação de sujeito-objecto que ilumina a investigação da sua especificidade.
Dissemos ter a associação cooperativa aparecido como
uma forma especial de associação popular, caracterizada
precisamente por utilizar, como instrumento para prossecução das suas fmalidades, uma empresa económica de
tipo particular.
É pois a presença de um organismo produtivo subjacente à colectividade dos associados que confere a esta
um sentido especial, individualizando-a como associação
cooperativa.
Determinando o sentido de tal associação, revela-se
aSSlm a empresa o verdadeiro elemento caracterizador da
institmçao cooperativa. É como empresa de um determinado tipo que a cooperativa verdadeiramente se define (1).
(*) Conto do voI. XI.
(I) Tal facto reafu:ma a natureza essencialmente económica do
fenómeno cooperativo. A actividade das cooperativas é, antes de tudo,
uma actividade de carácter económico, chegando a um re ultado
material por meio de uma combinação de factores de produção e de
uma certa eficácia produtiva.
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Há P rtant que pr cedcr à análi c da ell/presa cooperatil',l, nela c centrand
p nt fulcral d n sso e tud d
cct r da c n mia c pcrati a (I).
travé de a análi c, tentarem
detectar quai os
clement
trututrai e fWl ionai qu - c mWl a t da
a t; nnas da c peraçã - extr mamoa empresa co perativa em face de qualqucr utr tip de cmpre a.
erem c 1ll a figura d cmpres ' ri 11 s vai permitir
e tabeicc r
traços jl/lula/llC/ltais da cooperatilJa COII/O
ell/presa tend em atcnçã , dc um lad , a sua c trotura
utr, a ua p içã em face da apropriação
pe oliar e, d
rc oltados de tal empre a.
Anali arem s d poi d i a pect s particulares ligados
à pr blcmática da cmprc a c operativa, procurando averiguar da eventual e pecificidade da
luçõe ne te domínio.
R efcrim -n à qu t-e do II/ero d salariado e à capacidade da c operação para nos fornecer novas respostas.

d

(I) Como fri a G UELFAT, La Coopératio/l ... , cit., pág. 24, uma
teona cconómica da cooperação deverá precisamente ter por objecto
o cstudo -da acção e da actividade eco/lólllica da cooperativa como empresa.,
endo ela antes de tudo que e pre ta à análise económica teórica (carácter
desta cmpre a, suas tarefas e actividades no contexto económico geral,
comporramento dos indivíduos para com ela, etc.).

A.

o

EMPRESÁRIO COOPERATIVO: sua estrutura o papel
na empresa

S/llIIário: 13. Evolução da figura do empresário na realidade e na ciência.
problema nas cooperativa; 14. O chamado
princípio da porta aberla: sua anáhse crítica à luz da realidade dos
factos económicos; 15. O empresário cooperativo: reunião na
mesma pessoa de quahdade antagónicas separada pela empresa
capitalista; 16. Decomposição fLUlCional do empresário cooperativo: assunçã e suporte do risco, detenção do poder último de
decisão e atribuição dos ll/cros.

13. Na análise subsequente, será pois objecto de estudo
a entidade econ' mica que nos aparece como titular da
empresa cooperativa e que identificaremos frequentemente
com a designação de empresário.
Pretende-se neste momento avaliar da justeza da atribuição de tal qualidade aos sócios da cooperativa, seus proprietário e accionistas. Para isso, há que tomar - embora
brevemente - consci Ancia dos diversos rumos que a ciência
económica tem seguido neste domínio, aliás traduzindo
cada um, mais ou menos, os sentidos vários da evolução
da economia da empresa. Aí colheremos elementos que
contribuirão para uma caracterização mai~ perfeita dos
sujeitos que em cada espécie de cooperativas desempenham
algumas das funções atribuídas tradicionalmente ao empresário privado (I).
(I)
obre a evolução da concepção econonuca do empresário
existe uma ampla bibliografia, de que podem citar- e ÉMTLE JAMES,
Les Forllles d' E/llreprises, cit., págs. 14 e segs.; F. PERROUX, COl/rs ... , II,
cit., págs. 9 e segs.; F. PERROUX, La Pe/lsée Éco/lollliq/le de j. c!wlllpctcr,
Pari, Dalloz, 1935, pág. 85 e scgs.; C. MUNOZ LTNARES, El CO/lcepto
de Elllpresario y la Realidad Eco/l 6111 ica , in «De Economia-, ano 3,1950,
págs. 13 e segs; J. M. RrAZA BALLESTERO ,La ocioll Eco,,6l11ica de la
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A
ncepçã do. c/clssicos il/,~/cscs c nfundia pura c
lmpl _ment emprc ária c m copif,dista; co ~n?reenslvelmente, ali.í , nu na altura m <'111e
mpre ano perava
as mal da \' ze com
eus pn)pri capitai.
Já lib 'r lis d,! escola fial/cescl , c 111 J. B. SA Y à frente,
di tinguiam a figura d empr _an da do ~ rnecedor de
capital, defmindo primcir pel trabalho de orgmli-ação
da prod/lçiio e dirccçiio da cl/lpresa. Corre pondia tal concepção
a wn tádio de e oluçã da empresa que a fav recia
e legitimava: o empr siri individual, propriet: rio da
cmpn.: a, xercia efectivamente o trabalh de direcção c por
vezes me mo de cecução. Não havia dúvida, portanto,
quant à identificaçã como empresário daquele único
uj it n qual se reunia, a titularidade da empre a, e.'erOCI
efectiv da actividade ec nómicas de m ediação
entr o mercado dos factor s c d produt s e de direcção
do complexo produtivo cuja respon abilidade lhe competia.
A evolução po terior da economia da empre a veio
alterar por completo os termos do problema. Em face d
adv nt da grande empresa societária foram-se progressivamente separando e entregando a entidades diversas as
funç-es que antes se concentravam numa só pessoa ou
num grupo de pessoa. Perdeu assim parte da sua virtualidade e.·plicativa a teoria que retinha como essência do
conceito de empresário a actividade de organ.izador da
Revista de Trabajo., Madrid, 1954, pág. 6 e seg .;
TYAGARAJAN, T/ic DCJlclopl/lr/1l (lf t/ie T/ieory of EI/treprCIIl'ur:ll/p, m . The lndlan Economic Review, vol. IV, 1958-59,
págs. 135 e cgs.; MARCEL CAPET, Ln nr/lle CII tmll qll'Objrct d' Allnlyse,
m .Rcvuc d'Économic Politlque-, 1962, págs. 173 c scgs. (e cm c pccial,
págs. t.'U-181); R. BARRE, Eco/l(ll1lic Politique, I, págs. 361 e egs.;
G. LAS ERRE, Trnl'niflcllrs rI CO/lSOlIIl/lntcllrs col/I/I/e E/ltreprl'lICllrS, ln
.~'Entrcprise et J'Économlc du XX,cmc Su:cb, II, Paris, PUF, 1966,
pags. 596 e segs ..

El/ipresn.

MIL 'AK

ln

RI
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produção, de chefe da empresa de que ao mesmo tempo
era proprietário.
Por razões idênticas e por a achar inadequada como
instrumento de análise teórica, a maior parte da literatura
económica tem rejeitado - mau grado a glória que lhe
reconhece de permitir uma interpretação nova da história
do capitali mo moderno - a doutrina de SCHUMPETER, de
acordo com a qual o empresário seria o inovador, um ente
dotado de especiais qualidades criadoras que lhe permitiriam proceder frutuosamente a combinações novas dos
factores de produção.
Uma outra teoria veio pôr o acento do conceito de
empresário na propriedade da empresa e na assunção dos
riscos a ela inerentes, retendo assim, como essencial, da
delimitação tradicional da figura, apenas a sua face passiva.
Tal concepção sofre modernamente o embate de
teorias que, tomando por base a estrutura actual da grande
empresa capitalista, destacam o divórcio progressivo da
enorme mas~a dos accionistas - proprietários da empresa em relação ao controlo da produção e às tarefas de organização produtiva.
Subsistem certamente as pequenas e médias empresas
- em grande número no comércio de retalho - cujo
proprietário ou proprietários, identificando-se com o seu
negócio, detêm nas mãos a direcção e o controlo da actividade produtiva.
Atenta no entanto a importância crescente da grande
empresa por acções, houve que rever os conceitos tradicionais. O accionista refugia-se cada vez mais numa posição
passiva e pacífica, abdicando da direcção da produção e do
próprio controlo da empresa, dela esperando apenas uma
remuneração conveniente para o capital colocado. A sua
mentalidade aproxima-se mais do obrigacionista que do
7-

Bol<lim de Ciências Econ6micas -

Vol. XII

9

titular de empr a e muit men
do rgatúzad r da
pr du ã . E t qualificati vai cabcnd cada. vcz melh r
a entidade qu nã c defm m pela pr pn dade - ou
pela pr priedade ex lu i a - da cmpre a: s admini trad rc, director-geral, dirc t rc, gerente, os Chat11ad
«enaenheir -emprc ári I) (I). Me mo dentro deste
c rp principal, a c mple.'iflcaçã. da tarcfas vem prov cand m yiment a primeira vi ta contraditório , ma
que e~ cti amente e mpletam (2): por um lado, descentralizaçã da ge tã (e truturas executiva oricntadas no
cntid da maior eficácia produti a); por outro lado, centralizaçã da direcçã ( (in tituiÇ c que tabeleccm as linhas
de de envoh iment e de acçã da empre a e que controlam
age t10). O órgã de ge tã que e.'ercem descentralizadam nt uma «função de agir» rdenam-se pois mais
e tr itatnente em olta de uma autoridade centralizada
a quem cabe a «fW1çã dc pCmaD).
Ne te contexto, compreende-sc que se desvalorize a
figura d acciOlústa e a simple função passiva de assunçã
do risc como uporte da atribuição da qualidade de empresário. Até porque, nas grandes empre as, se nota, paralelamente à e olução no sentid de uma tecnocracia cada vez
mai fortemente marcada por preocupações de racionalidade que «a ;,~ffHêllcia prática real do pessoal - e, entre este,
principalmente dos quadros - sobre a direcção é muito
maior que a dos acciOlústas» (3).

(I) efr. PERROUX, L' EI/freprise et le PMI/omel/c Collcctif dll
l'Co/ld XX. icele, in «L'Entreprise et I'Économie dl1 XX. e Siec\et,
l, pág. 7 e .
(2) M. DEMO QUE, La Firme rI 50/1 Rôle da/ls les Systcmrs ÉCO/lo/IIiqucs França is, in «L'Entrepri e et l'Économie dl1 xx. me Siec\et,
l, pág. 2.
(3) lbidt'lll, pág. 90.
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E reconhece-se que cada vez maIS, «numa estrutura
deste género, é a direcção e não os proprietários ou os
trabalhadores quem toma as decisõe ftnais» (1). Essas
decisões - sejam «operacionais» ou «directoriais» - vão-se
progressivamente estandardizando e burocratizando, tornando-se independentes das particularidades de uma pessoa
ou de uma fanúlia, contràriamente ao que sucede nas
pequenas empresas.
Em face dos resultados desta evolução, houve quem
aftrmasse a desaparição da fIgura do empresário nas grandes
empresas, as quais seriam «ftrmas sem empresário» (2).
Pois, atribuir tal qualidade a uma ou outra das entidades em
que a fIgura tradicional se desdobrou (accionistas, quadros
superiores, director-geral, engenheiros, etc.) seria o mesmo
que denominar de (~arra» um dos fragmentos em que tal
objecto se tenha quebrado.
Mas a tendência da literatura económica mais recente
actua no sentido da decomposição do problema em dois
planos distintos: um platto de allálise teórica das funções de
empresário e um plano histórico-sociológico de tipos de elllpresano.
Do ponto de vista da teoria económica, a actividade
de empresa é caracterizada - sejam quais forem os seus
titulares ou a sua orgânica específica - pelo exercício de
várias funções que podem resumir-se a três: organização da
produção (onde cabem, no esquema de BARRE (J), o diagnóstico da situação económica, o estabelecimento de um plano
de acção, a organização administrativa e o controlo da
f

•

(I)

A. D .

CHANDLER JR.,

com a colaboração de

S. SALlSBURY,

Le Rôle de la Firllle dalls /' ÉCOIIOIII ie Allléricaine, in «L'Entreprise ... t ,

I, pág. 97.
(2) M.

(3)

CAPET, oh. cit., pág. 182.
Oh. cit., I, pág. 361.

toO
e.'ecuçã d plano), assH/lção dos riscos (a que pode corresp nd r a btenção de lucr s ou apareciment de perdas)
e exeraCI de wna jt/llçiio de autoridade 011 soberal1ia.
ra, ã e ta fWlç - ,a im destacadas pela análise,
que na grande empre a moderna e dissociam entre sujeitos
diver o , que le a o me m BARRE (I) a falar de «uma
difusã da fWlçã de empre ário entre os diversos membros
da empre a .
De te modo perdida a nitidez que assinalava outrora
a figura d empr ário, t ma-se necessário destacar aquilo
que na empre a moderna t mou o seu lugar, isto é, a entidade em que ficaram encabeçadas as fWlç-es de mpre ário.
Para P. LAFlTTE (2), tal pesquisa corresponde precisamente a delimitar de «uma fronteira entre uma parte
ital interna e um invólucr externo». Aquela parte
interna - «résem41) (rede, organização) - constitui a essência
da mpre a, por tal forma que o desvio de algum do
eus elementos componentes a transformaria no seu espírito, caractere e objecti os. No seio dessa organização se
elaboram as decisões da empresa, fixando-se os seus pormenor de aplicação; nela se cozinham e pormenorizam
todo o aspectos duma inovação industrial. «Trata-se de
um conjunto organizado de homens que pensam, decidem,
deliberam e operam com uma certa mentalidade comum ... ,
tran mitindo-se informações de toda a natureza» (3), informaçõe essas que, quer nos seus temas, quer na sua extensão,
não sofrem qualquer limitação apriorística, sendo por isso
impossível a sua total codificação.

(I) Ibid., pág. 365.
(2) L' E/llreprise, Esp(/ce de Cirwl(/Iiotl de [' Inforl/l(/tioll, in .L'Entrepme et ...•• pág. 467.
(3) Ibidel/l.
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mesmo não sucede com o envolvimento e 'terno da
empresa - a zona dos «abonnés» - onde entram todas
aquelas pessoas, grupos ou objectos com os quais o «réseaw)
estabelece relações normais que originam informações
recíprocas de índole sempre previsível e portanto codificável.
Ora o empresári confundir-se-á precisamente com
aquele primeiro conjunto que preside à vida da empresa,
COnjWlto esse integrando um todo complexo mas coeso,
cuja desagregação equivaleria à própria desagregação da
empresa. O empresário idelltifica-se assim com a clllprçsa 110
que ela tem de esscllcial. Fala-se de uma «institucionalização
da função de empresário na burocracia da firma» (1) .
Dentro daquele núcleo organizacional, contràriamente
ao que se passava tradicionalmente quando as funções se
concentravam numa s6 pessoa, autoridade e responsabilidade estão como que diluídas e distribuídas por todos os
elementos que o integram. Com formas diversas e em
graus distintos, como é óbvio, podendo definir-se com
certa precisão uma zona onde se tomam as principais
decisões estratégicas da firma - zona essa constituída ou
por uma só pessoa (nas pequenas e médias empresas) ou
por um pequeno grupo, um corpo directivo.
Frente a esta situação teórica, assim esboçada em traços
simples, acentua-se a descaracterização do enlpresário como
entidade socio lógica.
Neste plano, uma solução será a de recolher um dos
aspectos em que se decompõe a função de empresa, atribuída
a entidades diversas, e com base nele defmir a flgura do

(1) R. J. MOMSEN, B. O. SAXBERG e R . A. SUTERMEI TER, Les
Motil/atio/ls Sociologiques de I' Elltrepre/leur dons l' E/llreprise Modcme,
il1 «L'El1treprise ct ... », II, pág. 569.
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empr ári por se entender mais e scncial esse traço cm
face d
utr que integram a mesma fruIção : organização
da pr duçã (BARRE, LINARE ), assunçã d s ri cos, perntitind
pr 1 ngam nt n temp d acto d criação
c rr p ndente ao nascer da empresa (PERROUX, JAME ,
LA ERRE). A im o empr ário irá encontrar-se ou no
corp e.-ecutivO ou na c mwlidade dos acci nistas.
Ou ent.1: - c erelltemente com reconhecimento da
diluição da função de empre ári pelos diversos extrato
da empre a - falar-se-á d II(~rios tipos sociol6gicos rle ell/pre_ário: mpre ário-dir ctor, o administrador, o engenheiro-empresário, o empresári -proprietário, o super-emprcário (1).
Ora, que sucede a este re peito no selO da empresa
cooperatilla?
Quanto às cooperatil1as rle prodllção, o problema assume
uma feição bem específica. Com efeito, aqui os accionistas
são os próprios trabalhadores da empresa - quer os que
exercem uma actividade de execução, quer aqueles que
desempenham funções de direcção e coordenação. Há
uma integração completa dos trabalhadores da empresa
- normalmente «abonnés» numa empresa capitalistano «réseau». Desse modo, aqueles sujeitos que exercem
fWIÇÕes de direcção e de organização da produçãoaspectos, como vimos, da função de empresa - são ao
mesmo tempo seus proprietários e titulares do risco a tal
qualidade inerente. O contrário não será, no entanto,
exacto, pois nem todos os sócios da cooperativa são seus
directores ou exercem funções de coordenação da produ(I) efr.
pág. 7.

PERROUX,

L' E/llreprise

fi

Te PMllol/le/le Collectif .. , cit.,
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çã : entre ele contam-se, como acabamos de ver, os
imples trabalhadores de e 'ecução (I).
P de verificar-se assim, nas cooperativas de pr dução ,
emb ra ne tes term s mais limitados, aquela dissociaçã
de que falámos entre a titularidade das funções de assunção
dos riscos e de organização da produção. É por isso possível
a verificação de conflito entre a direcção e os restantes
membros da cooperativa, quer na sua qualidade de ócios,
quer como trabalhadores dirigidos (2) .
Nas cooperati,'as agrlcolas de transformação e IIellda, a realização de tarefas de natureza industrial e comercial a que
elas procedem requer já uma capacidade empresarial a
cujas exigências não estão normalmente em condições de
satisfazer os lavradores membros. Daí que a presença de
(I) Note-se, contudo, que a diferenciação de funçõe não é,
nas cooperativas de produção, levada normalmente tão longe como
na grandes empresas capitali tas. Trata-se as mais das vezes de indústrias
de pequena dimensão onde todos os membros têm uma participação
maior ou menor nas tarefas de organização da produção, combinação
dos factores produtivos, contactos com mercados, etc.
Até porquc a índole da produção cooperativa não requererá
em geral, nestes caso, urna qualificação altamente espeCializada, dado
tratar-se de operações normalmente simples, atentas as Imutações dos
meios materiais e humanos da cooperativa e a escassa dimensão dos
seus mercados.
Se no entanto estas empresas conseguem passar dessa fase incipiente e desenvolver a sua actividade, surge efectivamente a necessidade
de uma maior especialização das funções de organização produtiva,
muitas vezes conseguida com o recurso a elemento não associados.
Mas o que sucede ne sa altura é o seu desvirtuamento como autênticas cooperativas, o que melhor veremos a eu tempo.
(2) efr. a este respeito, p. ex., LA ERRE, Trnvai/lellrs cl CO/lSO/l//l/ntcurs... , cit., in «L'Entreprise et ... », II, pág. 602, onde se fala da substituição do conflito capital-trabalho por um eventual conflito dirigente-executante, salientando-se contudo a sua menor gravidade, atento
o carácter electivo da direcção e o controle efectivo por parte dos
associado, cujo interessc no andamento do negócio da empresa
é mais directo e mais vivo que o dos accioni tas da sociedade capitalistas.

entidade com fllilç - es e pecíficas de natureza financeira,
de direcçã técnica, de direcçã c mercial etc., seja aqui
normalmente exigida
b p na d e trangulament da
e. pan ã da acti idades da c perativa de desperdí i da
capacidad produti a da empre a (que poderiam ser evitados p r exemplo atra és da transfc rmação d subproduto
ou da fabricação de deri ado) u mesmo da necessidade
de esta fechar as porta por falta de um uporte técnico
indi pen á el ao seu arranque inicial ou à continuidade do
seu de en olviment. Esta autonomização das diversa
estruturas de dir cçã e gestão da empresa em face das
estruturas de propri dade revela-se particularmente frizantc
nos casos em que as cooperativas de 1.0 grau se associam
em Uni-es e Federaç-es para a venda em comum. Constata-se até, então, o facto de os organismos centrais se
apr priarem cada ez mai da prerrogativa de nomeação
do pe oal dirigente dos organismos de base; e mesmo
que certas decisões interessando os organismos locais vão
endo delegadas e tatutária ou contratualmente às organizações centrais.
Nos organismos de 1.0 grau, o divórcio entre as várias
estruturas empresariais poderá não ser tão acentuado,
atento o interesse directo e, por assim dizer, profissional
no andamento dos negócios da empresa comum que por
vezes se manifesta por parte dos lavradores associados,
frequentemente aliás em número relativamente restrito.
Mas mesmo nesses organismos, o alheamento dos
associados em relação ao fllilcionamento da empresa
cooperativa é, em outros casos - talvez ainda os mais
frequentes (I) -, bem patente. Há-de até reconhecer-se,
(I) São sobretudo aqueles em que a maioria dos sócios é integrada
por agncultores pobres, ou por proprietários rurais cuja actividade
pnnClpal é estranha à agricultura.
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com KARL IHRIG (1), que, «com a expansão, a parte conflada
pelas empresas pessoais à cooperativas cresce sem cessar
em proporções notáveis». O desenvolviment destas
cooperativas faz-se, de forma crescente, à custa da autonomia das empresas pessoais associadas; de modo que,
atingido um certo grau de evolução, a verdadeira conformação dos factos acabará por apresentar, segwldo o mesmo
K. IHRlG, a empresa do cooperador como complemento
da cooperativa, mais do que esta complemento daquela.
Com tudo isso, verifica-se «uma concentração crescente do poder de decisão, pelo menos nas empresas agrícolas e comerciais, [exclui-se o artesanato 1 e visivelmente
porque sem isso os factores de crescimento não poderiam
ser utilizados eficazmente» (2). Aumenta assim a distância
entre o cooperador e o organismo de decisão, sendo cada
vez mais difícil manter a harmonia entre as exigências
do crescimento da empresa e o seu conteúdo humano.
Mas vejamos agora como se equaciona o problema
no que toca às cooperativas de consumo.
Quanto às pequenas cooperativas locais, a participação
dos sócios na vida e na gestão da empresa comum é frequentemente directa e activa. O seu número é restrito, conhecem-se mutuamente, os seus horizontes, necessidades e
aspirações são muitas vezes idênticos. As assembleias gerais
são concorridas e animadas. O empresário-proprietário
e co-responsável pela empresa não abdica do controle da
gestão desta, não se transforma num mero fornecedor de
capitais.
N o entanto, mesmo neste tipo de organismos primários se cava por vezes um fosso entre a maioria dos coopera(1) Les Prillcipes de [a Coopératioll et [a Croissallce ÉCOII 01/1 ique,
in «R. E. c.t, n.O 148, 1967, pág. 196.
(2) Idell/, pág. 198.
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d rc , dwn lad
grup d admini trad rc c m O
p
al dirig nte, d utr. Há caso cm que a apatia e o
chál g entre admini trad re
desintcr e tran fc rmam
c ÓCl numa assembleia geral m m nólogo dos admini trad re frent a uma a i tencia reduzida e passiva (1).
Mas é a ní I das .~r(/lIdc coopera fi uas regiol/ais com
sl/(/I'.a;s 'lIIílfiplcls que o div' rcio cntr a massa dos cooperad re
c rp executi mai c apro,rima daquel que
na cicdade capitali ta epara administrad res directores,
eng nhcir ,etc. da e maCTad ra mai ria dos accioni tas.
Basta pa ar olho obre algWl d s artigos da «Revue de
Étllde Coopérati » para e t mar consciência da extensão
da lamentaçõe de c operador e economistas sobre o
tema do «c,!lraqllccilllellfo progrcss;/lo da democracia /las gralldes
coopcratit/as de COIl5I1/110» (2).
O número de societários atinge por vezes as centenas
de milhar ultrapassando mesmo em certos casos o milhão,
o
u afastamento geográfico, sociológico e cultural é
profundo, como profundo é o seu afastamento dos problemas da empresa, problemas postos não só pela organização central da cooperativa - escritórios, contabilidade,
compras políticas de preços, política comercial-, mas
também pelo próprio estabelecimento onde quotidiana-

(I)
ucede muitas vezes que e te alheamento dos cooperadores
face à activIdade económica de empre a comum não tem contrapartida
em Idêntica atitude psicológica relativamente às actividades de carácter
SOCIal e cultural da cooperativa. O que reforça na prática a distinção
já traçada entre associação e empresa, elementos da instituição cooperativa dotados de vida relativamente independente e inspirados por
monvações de ordem diversa.
(2) CIte-se, a título de exemplo, os trabalhos assinados por
LA ERRE, Le FOllctiotlt/el/lcllt de la Dé/llocratie Coopérative, 1957, págs.73
e egs., e NEMO, QI/elql/es Refléxiolls sI/r la Démocratie Coopérative, 1957,
págs. 151 e segs.
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mente se dirigem os cooperadores (1). Estes tendem cada
vez mais a delegar n núcleo dos administrad res o controlo efectivo do funcionamento da empresa (2). Paralelamente, com o incremento do volume de negócios da cooperativa e a complexidade crescente da sua organização
comercial, vai-se acentuando - com base em razões de

(1) Enquanto em pequenas cooperativas locaiS podem citar-se
exemplos de presenças de 30 a 60% dos membros (indo mesmo a
cerca de 85% na uécia), a percentagem de presenças nas assembleia
das grandes cooperativas não ultrapas a em média, na França, cerca
de 10 a 12% e queda-se em cerca de 0,14% na Inglaterra! (cfr. LASSERRE,
artigo cit., pág. 79 e TrnllaiJ/eurs cl COtlsollllllat(,l~rs ... , in «L'Entreprise et ... », II, cil, pág. 613).
Por outro lado, constata-se que são os societários idosos os mais
assíduos às assembleias gerais: trata-se muitas vezes de aposentados cujo
interesse na cooperativa é justi.ficado pela escassez dos seus recur os
_ a qual pode precisamente ser atenuada por uma maior economia
na despesas - e pelas suas disponibilidades de tempo; ou então de
ócios fundadores da cooperativa cujo apego à obra que ajudaram a
criar se manteve através do tempo (cfr. LAS SERRE, Le FOllctioIlI1Clllellt ...
cit., pág. 81).
Contudo, não podemos esquecer que a presença nas assembleias
gerais é apenas um dos índices do interesse do cooperador pela sua
cooperativa. Espelho da fidelidade à empresa comum será também a
taxa de compras de cada sócio na cooperativa - o que se compreende,
pois, como diz MARCEL BROT, Perlllallellce des Prillcipes de Rochdade,
in .R. E. c.., n.O 119-120, 1960, pág. 17, aquela não foi criada para constituir assembleias, mas para que os consumidores nela se abastecessem ...
(2) Como razões do desinteresse dos cooperadores perante os
assuntos da cooperativa apontam-se: a falta de atractivo da assembleias
gerais; as condições da vida modema, assim como a concorrência
sofrida pelas assembleias, nas grandes cidades, de parte dos divertimentos e manifestações culturais; a confiança que muitas vezes os associados depositam nos admitú tradores e que os leva a demitir-se do
seu controle; a complexidade crescente dos problemas de gestão das
grandes cooperativas (contabilidade, fmanciamento, compras, admuústração de armazéns e filiais) subtraídos cada vez mais ao entendimento
do cooperador médio; enfim o enfraquecimento do interesse pessoal
dos associados perante uma diminuição relativa das vantagens econ6micas concedidas pela cooperativa (cfr. LASSERRE, Le FOllctiotlllelllcllt ... ,
cit., págs. 84 e segs., e TrallaiJ/e14rs et ... , cit., pág. 614).
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efiClencla e racionalização d organi mo produtiv
a preponderancia d s quadr s técnicos e directivos no
seio da empre a (I).
E tá as im plenamente c nfigurada nas maiores cooperati as de c n umo a situação que nas empresas capitalista
de grande dimens - e leva a falar de uma difusao da função
de empresári pelo di ersos membros da empresa. ã
portanto tran portá eis para esta ociedades as consideraç- e traçadas a propó it do empresário capitalista.
Ape ar de tud , falarem s, na exposição subsequente,
d empresári cooperativ c mo aquele que assume os
ri c s da produçã. Para o efeito, portanto, empresário
erá apenas o empresário-proprietcírio.
É aliás es e o tipo de empresário que nos interessa
particularmente estudar no re peitante à empresa cooperativa, poi 'apenas em relação a ele que esta nos fornece
oluçõ originais merecedoras de análise específica. Quanto
ao outros tipos de empresário, muito pouco, na sua estrutura ou na sua actividade económica, os distinguirá de
idênticas figuras nas empresas capitalistas.
De resto, para além do que sucede nas cooperativas
de produção, onde o e 'ercício das diversas funções de
empresa se reune em grande parte nas mesmas pessoas,
empre subsiste, mesmo nas grandes cooperativas, na titularidade do grupo indiferenciado dos accionistas, pelo
menos um resíduo não delegável de poder supremo, de

(1)

Vide

NEMO.

ob. cit .• pág. 153. e tb.

LAMBERT.

ob. cit .• pág. 239.

LASSERRE. Travailleurs et ...• pág. 614. fala de um eglissemeno do poder

efectivo não só do legislativo para o executivo (Conselho de Administração). mas principalmente para o administrativo. com a consequente
preponderância dos tecnocratas. salientando no entanto o facto (que
nas cooperativas temperará porventura o problema de maneira diferente) de estes serem por vezes cooperadores convictos.
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soberania na empresa: é, como observa LAS SERRE (I),
«o direito de, em última análise, fazer prevalecen> (2) «os
seus interesses».
Paralelamente, a este empresário, titular da empresa e
suportando os riscos inerentes, é reconhecido o direito de
receber os lucros ou excedentes da exploração. Como se
articulam na mesma pessoa estes direitos e deveres veremos
a seu tempo.
14. (/) A colectividade dos SOC10S da cooperativa,
a que a especificidade das normas reguladoras confere uma
wlidade à parte, é portanto encarada agora da perspectiva
da empresa de que é proprietária e à qual está indissolllVelmente ligada como titular último do poder de decisão e
sujeito onde se concentram direitos e deveres de carácter
econ6mico a ela respeitantes. Essa colectividade vai deixar
agora de ser vista como associação para passar a encarar-se
na veste de empresário.
A primeira questão a dilucidar para identificação da
figura é relativa à sua estrutura. A análise do empresário
cooperativo patentear-nos-á os traços característicos que
lhe conferem um sentido peculiar no seio da vida econ6rnlca.

b) Antes de mais, como já em várias oportunidades
fizemos notar, o empresário cooperativo é sempre um
e/l1presário colectÍlJo. Titular da empresa cooperativa é
sempre uma colectividade de associados. Daí que tenhamos
considerado já (3) a cooperação como uma forma comuni(I)

Trava illeurs et C 0l1S01llll/atel/rs cOlI/lI/e Elltrepre/lel/rs,

prise et ... t, cit., pág. 597.
(2) Ou pelo menos conhecer e ouvir.
(3) Cfr. SI/pra , n.O 2, parte [mal.

in cL'Entre-
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tária de ec n mia, ond o h men pr curam dar ati f..1.çã
a
eus mtere c agrupand - e jWltamente c m t d
aquele que
entcm de maneira emelhante e ndc p rt:mto é impen ávcl a exi tên ia de empre as individuai.

c) Pretende- e c ntud , frequentemente apre entar
a c perati a c mo wna empre a c lectiva de feição
e p cial, ndc a figura d empr ári nã tem nem deve ter
wna c trutura quantitati\'a pré-fixada c m imperatividade,
wnind ante uma flexibilidade qu lhe permita teoricament aumentar cm limite.
É a chamada re ra da porta aberta: a sua aplicaçao estrita
levaria a a ociaçã a abrir- e a t dos aqueles que desejassem
nela participar, beneficiando as im da ua actividade,
e preenche em a condições e ta tutárias (condições de
re idência id neidade técnica e moral, etc.).
Tal regra a im entendida é tomada frequentemente
pelo cooperativi ta como wn elemento essencial, caracterizad r da empresa cooperativa no plano subjectivo.
A ua adopção traduziria wn princípio de solidariedade
ec nómica, que obrigaria o membros das associações
cooperatiyas a aceitar em pé de igualdade consigo próprios,
com de tinatários dos mesmo benefícios que a sua empresa
lhe c nfere, quemquer que o deseja se e de tal fosse digno.
d) - : I . . As exigência da realidade económica impõem,
contudo, sérias restrições à viabilidade prática de tal norma
doutrinária; e perante elas a própria doutrina se vê constrangida a curvar-se.
~. Assim, nas cooperativas de prodtlção, onde o capital
é normalmente escasso, praticamente constante dentro de
largos períodos, a combinação óptima dos factores de
produção é ràpidamente atingida, não podendo a empresa
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aumentar para além desse limite a sua dimensão no que
toca ao f.:,\ctor trabalh sem que, a partir de certa altura,
diminua consequentemente o rendimento médio p r unidade de trabalho, i to é, por cada membro da cooperativa ('). Pois, como é sabido, sendo dado um elemento da
produção em quantidade fi 'a (neste caso o capital (2))
e suposta constante a técnica (wna inovação técnica poderia
elevar o ponto óptim na dimensão laboral da empresa,
mas evidentemente que a combinação melhor dos factores
produtivos não pode estar na dependência exclusiva dessa
eventualidade contingente, particularmente nas cooperativas
de produção, arreigadas com frequência a métodos roti-

(') Efectivamente, o problema põe-se aqui ne tes precisos termo
porque o membros desta cooperativas são também titulares e fornecedores de factores de produção. De resto, mesmo supondo variável
dentro de largos limites o capital de tai empresas, há que reconhecer
com PA TALEONI, Prillcipii ... , cit., in .Erotemi-, vol. II, pág. 155, que
elas ou não podem subsistir ou têm de se fechar como qualquer outra
empresa, devendo «conformar as quantidades e as qualidades pos íveis
do factores de produção àquela combinação que, em qualquer circunstância, é a mais vantajo a, isto é, devem observar a lei das proporções
defmidas em função de uma série de variáveis, quais sejam, por exemplo,
os preços dos factores de produção e das mercadorias, a extensão do
mercado, as exigências da técnica, etc. Por outras palavras, dimensõe
defmidas, ainda que variando segundo as circunstância, mas sempre
indubitàvelmente defmidas*.
E tais relações entre a melhor combinação dos elementos produtivos
e as variáveis de que depende estabelecem-se mesmo naqueles sectore
onde é exigida uma quantidade escassa de capitaIs fixos, repousando
a produção fundamentalmente sobre a utilização do factor-trabalho.
A sim, uma cooperativa operária para trabalhos de atetro ou escavações
não pode ftcar aberta a todos: a combinação mais vantajosa dos factores
de produção é uma função das quantidades a produzir, dependente
por sua vez do mercado mais ou menos amplo a que se dirige a cooperativa (cfr. PANTALEONI, ob. cit., pág. 165).
(2) E do mesmo modo que pomos o problema em relação
ao capital poderíamos formulá-lo em função do trabalho directorial
e empresarial, factor que dificilmente estará ao alcance dos operários
aumentar na medida das nece sidades.
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n Ir de labora ão (I)), aument de rendimento dcrivado
d aW11cnto d cmp rego do utros element t ma- c,
a partir de certa altura, men quc prop rci llal, diminuindo pr gres ivamente
produto marginal d factor
ariávd - cmbora p ssa continuat a aumentar, ma a
taxa de rescente, o pr dut total (2).
A entrada de wn n v sócio numa cooperativa de
produção corre pond sempre à «soma de uma unidade
ao di isor d rendimento» (J), a qual poderá não ser compen ada por uma contribuiçã produtiva ao menos equivalente à diminuição d rendimento médio daí resultante.
Is o acont cerá a partir da altura cm que o produto marginal d trabalho - ist é, a contribuiçao produtiva do
s ' cio marginal - se tomar inferi r ao produto médio do
factor variável. Então, uposto que a todos os sóciosantigos e novos - caiba, em igualdade de circunstâncias,
a mesma quota na distribuição dos rendimentos, a quota
individual do sócio marginal passa a ser superior à parcela
de rendimento por ele acrescentada ao produto total,
em detrimento da participação dos outros sócios.
(I) Com efeito, como nota LA ERRE,

TTf/llaille/lrs el COIlSOIII-

págs. 602 e 603, a introdução de
progre os técnico e de e forço de produtividade choca muitas vezes
com a re i tência de operários qualificado, porventura preponderantes
no seio da cooperativa., os quais, «quando ido os, compreendem mal
as Dlutações profundas da no sa época»; por outro lado, quando susceptíveis de dispensar braço, nem que seja temporàriamente, as inovações
técnicas são introduzidas lenta e cuidadosamente, evitando despedimentos vultosos; além disso, o auto-fmanciamento, condição muitas
vezes- do desenvolvimento da empre a, defendido pelos dirigentes e
quadros da cooperativa, é contrariado pelos elementos de base, desejosos
de vantagens l.l11ediatas, o que suscita con/Utos profundos que levam
frequentemente à desagregação da cooperativa.
(2) Cfr. Prof TEIXEIRA RIBEIRO, Lições, cils., págs. 279 e segs.,
e B. RRE, Écollolllie Politiq/le, cit., vol. I, págs. 438 e segs.
(3) PANTAlEONl, ob. cit., pág. 155.
lIIalrllrs COI/III/e EI/treprelle/lrs, cit.,
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É claro que, nessa altura, estes não terão qualquer
interesse' em aceitar mais associados em igualdade de
condiç-es com as que defmem a sua posição na empresa.
Nem isso será do interesse de eventuais candidatos a cooperadores, desde o momento em que a renda diferencial
proporcionada pela cooperativa deixar de ser positiva
relativamente ao salário corrente no sector não-cooperativo.
De resto, em condições normais, o procedimento
contrário seria anti-económico do ponto de vista da produtividade total da economia nacional logo a partir da altura
em que o produto marginal se tornasse decrescente, atento
o desperdício de capacidade produtiva originado pelo
emprego excessivo de braços nas indústrias exploradas
pelas cooperativas de produção (1).
Ressalvar-se-ão eventualmente os períodos de crise,
em que o emprego de mão-de-obra adicional poderá
afigurar-se solução recomendável. Tem-se assistido mesmo,
nesses períodos, ao florescimento de cooperativas de produção criadas com o objectivo da absorção de desempregados, existentes em grande número. Assim, por exemplo,
segundo nos informa MAuruCE FABER (2), criaram-se,
depois da 1. 3 Grande Guerra, na Checoslováquia e nos
Estados Unidos, numerosas «cooperativas de desempregados», dissolvendo-se quando cessava a sua razão de existir;
igualmente, em Itália, as aJflttanze collettive (3) criadas na

(1) Mesmo que a cooperativa utilizasse o sistema do trabalho
por turnos, o que não é mais que uma forma de mascarar o desemprego
dos empregados a mais.
(2) Le Mouvelllent Coopératif et les Probletlles Actl4els, in «Économie
et Humanisme», n. O 32, 1947, pág. 443.
(3) Trata-se de cooperativas de produção agrícola a que adiante
mais detalhadamente nos referiremos.
8-
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Enú!ia c na R mmia icram fazer face ao de emprego
gcneralizad cm irtude da e i tên i de uma mã -de- bra
uper-abwlda.nte, limitada entã à emigraçã temp rária
u definiti a.
Em cas
c mo e tes, dada a sca s z de capitai,
pr gr
da mecanizaçã e tá fc rtemcnte paralizado,
nã end de ncarar a po ibilidade d sub tituir por
máquina
trabalh dos perário adici nais .
Em idênticas cir Wl tância, uma qualquer cmpre a
pri ada imp ria uma organização racional, pr cedendo
ao de p dimento d perário em excesso. No entanto,
e te c ntinuariam mesmo a sim a necessitar de ser su tentados à custa do rendimento nacional, sem que para ele
em nada contribui em.
ra, numa cooperativa - como salienta KARL
IHRlG (I) por pouco produtivo que seja o seu trabalho,
ele constitui ainda assim wna certa contribuição para o
rendimento nacional (2).
Ponto é, claro, que o emprego desta mão-de-obra
adicional- pr piciando um certo acréscimo da produção
total - não prive dela outros sectores da economia onde
melhor pude se ser utilizada.
Mas, para além das restrições impostas em circunstâncias normai pela aplicação da lei dos rendimelltos decres-

c..,

(I) lA Coopérafil1e: Sysfeme d' Écollomie Socia/e, in -R . E.
n.O 13 , 1964, págs. 3#-45.
(2) Pelo menos até que e atinja a fa e do~ rendimentos marginais
nulos ou negativos. A no a expo ição precedente supõe aliás a existência efectiva de uma fase de rendimento marginais dc;crescente,
iniciada a partir da altura em que com o factor flXO foi combinada
a proporção óptima do elemento variável. Mas pode acontecer em
certos processos produtivos - e. nas cooperativa de produção também
isso é possível- que do aumento exclusivo do factor variável para
além daquele limite se obtenha logo um produto adicional nulo, o que
altera os termos do problema (cfr. BARRE, ob. cit., pág. 444).
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cmtes, é óbvio que a aceitação de novos trabalhadores com
o estatuto de sócios exige neles a presença de competências
técnicas que incumbe aos anteriores aderentes apreciar,
decidindo em conforITÚdade (1).
É certo que a formulação da regra ou princípio da
porta aberta nos seus termos rígidos contribuiria inegàvelmente para manter o estatuto cooperativo destas sociedades,
impedindo que elas se fechassem, transformando-se progressivamente em organismos de carácter capitalista,
através do emprego de elementos assalariados e da recusa
da aceitação de novos sócios em pé de igualdade com os
anteriores.
Mas a verdade é que a salvaguarda da pureza cooperativa destas empresas não requer a aplicação em termos
absolutos do princípio da porta aberta.
Ela conduziria, de resto, a situações semelhantes à que
se pretende evitar: com o aumento do número de sócios
e a saturação relativa da empresa quanto a força de trabalho,
a mais pequena crise dispensaria os braços de uma parte
dos associados que assim seriam colocados na situação de
empresários não trabalhadores, o que, como veremos,
é contrário ao princípio essencial das cooperativas de produção.
Podemos assim concluir que, nestas cooperativas,
o verdadeiro sentido do chamado princípio da porta aberta
deverá estar, não na necessidade de aceitação de uma expansão ilimitada do número de membros, mas na sua não
limitação prévia a um número determinado, de modo a que
qualquer unidade adicional de força de trabalho a empregar,
(1) Muitas sociedades desta espécie exigem, por isso, aos futuros
membros um estágio prévio como auxiliares assalariados na empresa,
para melhor se avaliar das suas possibilidades de acesso à condição de
sócios.
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qualld
e t mar necc ári (I) po sa ser aceite n elO
d a
c m c tatuto de sóci e nã com de as alariad . Razã de er de tal regra a manutençã d e tatut
ciedad p la dispensa do recur o ao
c pera ti o da
crVlç - pel m no permanente - d elemento a salariad .
on ideraç-e emelhantes as que acabámo de
traçar p dem s alinhar, p r exemplo, a respeito das cooperatillas agrfcolas de trallsforlllação e ,'e/lda de prod"tos u de
IItili-ação de II/aqltilwria em COII/UIII: a sociedade só pode
abrir- e à adesão de n v membros enquanto isso for
po í el atenta a capacidade de produção da empresa
comWll. É caso de uma leitaria ou adega cooperativa
cuja in talaçõe não permitem um volume de operações
para além de determinado limite; ou de uma ceifeira
mecânica cujo erviç tem de cirCWlscrever-se a algW1s
utente, estando a compra de outra máquina idêntica
dependente da reunião de capitais que não é fácil encontrar no lavradore que pretendem ter entrada na cooperativa.
o. Também numa cooperativa de habitação o elemento
natureza pode ser dado em quantidade fixa: tem dimensões
limitadas o terreno para construção pertencente à cooperativa e não é fácil encontrar e adquirir outro em boas condições.
y.

(1)
ecessidade que nos recorda que a impossibilidade de aceitação de novos sócio e a transformação da cooperativa num ,clube
fechadot, de que falava PANTAlEONJ, não são absolutos, estabelecendo
um dique defInitivamente inultrapassável à ampliação da associação
cooperatIva, pois a defmição das proporções óptimas é função de uma
série de circunstâncias que há que apreciar momento a momento, para
tomar conta das alteraçõe de condicionalismos no seio de uma economia dinâmica (veja-se MARIANJ, II Falto .. . , dt, págs. 91-92)
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e) Diversa se apresenta a situação das cooperativas de
cOllsumo. Nestas, o alargamento crescente do número de
membros é, as mais das vezes, condição de sucesso económico. Ele traduz-se num desenvolvimento progressivo
do volume de negócios, o qual pode reclamar ampliações
sucessivas na dimensão da empresa. Estas são, contudo,
propiciadas pelo próprio aumento do número de sócios,
os quais para elas contribuem com fundos por duas vias:
constituindo um capital através da subscrição de acções ou
partes sociais e permitindo a constituição e dilatação de
reSerl1as m.ediante descontos /lOS b6/1tls concedidos em fim de
exercício aos sócios compradores de mercadorias à cooperativa. E é a este tipo de cooperativas normalmente mais
fácil do que a qualquer das anteriormente citadas alargar
a sua capacidade de produção: basta-lhe aumentar o fluxo
das compras por grosso e, quando necessário, ampliar e
remodelar as instalações, o que é em geral (especialmente a
abertura de novos postos de venda) um novo factor de
acréscimo do volume dos negócios. Os próprios custos
de produção beneficiarão deste aumento de vendas, repartindo-se o montante global das despesas gerais por um
número muito maior de unidades transaccionadas (1).

(1) Para facilitar a adesão de novos sócios cuja capacidade econ6mica não permita com facilidade a liberação integral da quota por
uma só vez, grande número de cooperativas - nomeadamente francesas,
mas também suecas, suíças, etc. - utilizam o chamado sistema dos
«aderentes». Qualquer indivíduo pode tornar-se aderente, mediante
o pagamento inicial de uma pequena parte (normalmente l/to) do
valor da acção; do montante das suas compras futuras será o excedente,
que em princípio constituiria o bónus (a ristollme ou ristome dos franceses),
creditado na sua conta até preencher o valor total da quota. O aderente
torna-se então associado de pleno direito, em pé de igualdade com os
restantes. No mesmo elltido, a no sa lei (art. 211. 0 do Cód. Comercial)
expressamente permite «estipular que o pagamento do capital se faça
por quotas semanais, mensais ou anuaist, igualmente determinando
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De rest ,há a n tar que, na c operativas de con um ,
a c ntrário do que ucede nas de produção, os ócio não
se reunem na qualidade de titulare de um do factore de
produçã de que a empresa e erve. Na co perativas
operária, o empresári sã a mesmo tempo (1) o único
trabalhadore da empre a e portanto fc rnecem integralmente
fact r-trabalh a pr dução cooperativa. Nas de
consum
s ' cio c ntribuem é erto, mediante a ub cnção de quotas, com parte d capital da empre a; mas tal
circun tância é para
efeit irr 1 vante, p is não é da
natureza da cooperativa de c n um a reunião na pe soa do
empresário da qualidade de fornecedor de capital (como é
da de pr dução a reuniã das qualidades de empresário e de
trabalhad r), endo sempre possível (e mesmo mais fácil
que nas cooperativas de produção e, regra geral, tanto mai
fácil quanto maior for o número de membros da sociedade
e portanto, mai amplo o seu uporte fmanceiro e o crédito
de que disfruta) o recur o a capitais estranhos.
Da natureza das cooperativas de consumo é im, como
melhor veremo , a.rewüão, na pessoa do empresário vendedor, da qualidade de comprador das mercadorias vendidas (2). As irn sendo, é o número de sócios - e portanto
a expressão quantitativa do empresário colectivo - que
(art. 213.°) que .as acções não poderão ser, cada uma, de mai de
cem mil reis., para se tomarem ace íveis às pequenas economias.
Assim se consegue uma igualação efectiva das condições de ingresso
dos sócios, atendendo-se ao peso diverso do valor da quota nos seus
re pectivos orçamentos, ao me mo tempo que se potenciam as vantagens
da livre entrada no sentido do desenvolvimento da sociedade.
(1) e não forem, a empre a desvirtua-se como cooperativa,
abdicando de uma das características que como tal a definem.
(2) Essa é, efectivamente, a primeira face do princípio cooperativo de consumo. O problema da venda a não-membros acarretará
aqui a necessidade da formulação de certa considerações especiais
(cfr. il/fra, págs. 127 e segs., nota 1).

119

delimita a procura que se dirige à cooperativa e nessa
medida, grosso modo, o mercado em face do qual esta deve
conformar a sua dimensão e a combinação óptima dos
factores de produçã . De modo que, enqHal1to nas cooperativas de produção é o número de s6cios que se apresenta como uma
função da combinação 6ptima, nas de COIlSUI1W é a combinação
6ptima que é (em larga medida)fullção do nÚlllero de associados.
As regras dirigidas à concreta determinação daquela
não apresentarão - nomeadamente no que toca às quantidades dispolúveis dos elementos produtivos - qualquer
especialidade cooperativa, para além da que se traduz numa
delimitação em geral mais precisa da estrutura do mercado.
A enunciada regra da porta aberta é pois, nas cooperativas de consumo, susceptível de uma aplicação mais ampla.
Contudo, é prática corrente que uma cooperativa de
consumo limite as suas adesões a uma certa categoria profissional, ideológica ou de qualquer outra espécie (cooperativas de funcionários, de ferroviários, etc.; cooperativas de
fábricas; cooperativas socialistas, católicas, etc.) (I).
(I) Esse é, aliás, um processo de garantir uma certa coesão ao
agregado cooperativo. O espírito de associação é muito mais vivo
e actuante no seio de uma comunidade de indivíduos ligados por um
particular denominador comum do que quando une todos os homens
pelo simples facto de serem consumidores.
A doutrina tradicional, contudo, opunha-se a tal prática, nesse
entido formulando um outro princípio reputado essencial: a /leutralidade política e religiosa. No entanto, já LAMBERT, oh. cit., pág. 74,
lhe reconhece um valor meramente relativo, salientando que ca neutralidade não é um princípio imperativo»; e LASSERRE, Ln Coopératioll,
cit., pág. 16, considera não fundamentais e «simplesmente aconselhados
como factores de sucesso comercial e humano» três dos sete princípios
retidos pela «A liança Cooperativa Internacional- (A. C. L) como deftnidores do movimento cooperativo: neutralidade política e religiosa,
venda a contado e desenvolvimento da educação, mediante afectação
a tal fmalidade de parte dos rendimentos da empresa. em dúvida
que a neutralídade ou a au ência dela em nada contendem com a natureza cooperativa de qualquer sociedade. Sem embargo, no entanto,
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Me m ab traindo d tai limitações e tra-econ' mica , tcnha- e em conta que a inextensibilidade a curto prazo
da empre a (I), raz-e ligadas ao abastecid capital fi
ment da cooperati a em produtos ou ainda a penúria ou
os preç d quai quer utr s factores de produção podem
impor a limitação - ainda que temporária - do nÚiller
de membr .
E a long praz - num perí do suficientemente longo
para po sibilitar as ariaç-es n equipamento, no capital
fix da empre a, jogando-se então c m o carácter variável
dos factore pr dutivo de dimensã fixa em períodos
curtos alargamento da dimensã da empresa para além
de determinado limite acabará por ocasionar a elevação
do custos unitários, em razão da alta rápida dos custo
de direcção e admini traçã da empresa, menos eficientes
à medida que esta se toma maior. Isso sucede a partir da
altura em que as economias provenientes da produção
em grande são compensadas, anuladas e ultrapassadas pelas
«deseconomias) ou perdas de direcção (2), embora seja de
de se reconhecer realmente o valor da regra da neutralidade como
garante da pro ecução do verdadeiros objectivos da cooperativa,
atento o perigo de de vio provocado pela identificação entre o movimento cooperativo e um partido, confi ão ou ideologia - deturpando- e o seu compromisso bá ico com a elevação económica, social e
moral do as ociado , gerando-se cisõe no seu seio e prejudicando-se porventura irremediàvelmente a ati fação das exigências de eficiência postas
pelo específico meio de acção económica da cooperativa (a empresa).
De qualquer modo, como alienta LA ERRE, ob. cito pág. 17,
aquelas cooperativas limitadas a certos grupos ão - na medida em que
se mantêm abertas a todos os consumidores que preencham as condições estatutárias, não tendo um efectivo determinado numericamente
ab il/icio - «verdadeiras cooperativas, ainda que de uma forma inferior».
(I) Por exemplo, LAMBERT, ob. cit., pág. 71, salienta que uma
cooperativa de consumo ~pode ser levada à fIXação de um número
máximo de membros porque as suas instalações não lhe permitem servir
mais nem reunir mais em assembleia geral».
(2) efr. BARRE, ob. cit., pág. 504 e segs.
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recordar o incentivo que a aproximação da fase de cust s
crescentes constitui para a cooperativa no sentido de uma
melhor racionalizaçã da administração e da busca de
novas soluções de comercialização (1).

f) N uma formulação sintética, podemos aSSlm concluir - com LASSERRE (2) - que «uma cooperativa não
pode, na prática, admitir novos membros senão enquanto
a sua capacidade técnica lhe permitir proceder a operações
com eles», sendo também necessário tomar precauções
para assegurar a qualidade profissional e humana dos
aderentes. De afastar será sempre a limitação estatutária
(1) PANTALBONI, oh. cit., págs. 161 e segs., depois de afLrmar
que a combinação mais económica dos factores de produção - isto
é, aquela que fornece as despesas unitárias mínimas - é, em qualquer
caso concreto, uma só, entre as condições que ela supõe se contando
o facto de «a produção não ser maior nem menor que um quantitativo
determinado com absoluta precisãOt, conclui que as cooperativa de
consumo, alcançado um certo ponto do seu desenvolvimento, se tornam
um monopólio, uma organização privilegiada. Atingido aquele volume
de produção óptimo, os sócios da cooperativa deixarão de ter interesse
em acolher as procuras de todos aqueles que pretendam po teriormente
disfrutar da vantagem cooperativa, os quais, por assim dizer, ficarão
ao alcance de tiro do comércio privado e fora da zona de protecção
da cooperativa; uma outra consequência do primeiro facto constatado
eria a de que nenhum sócio poderia fazer à cooperativa compras para
um não-sócio, pois isso faria subir as despesas LUutárias; e mesmo e
o consumo dos próprios sócios aumentasse, haveria que racioná-lo
ou suportar custos mais elevados. Entre os consumidores que ficam
de fora poderá formar-se ou não uma nova cooperativa, conforme
se verifiquem ou não condições para isso. De qualquer modo - remata
P ANTALEONI - «surja uma seglmda cooperativa, ou ainda uma terceira
ou quarta, sempre será evidente que o sistema cooperativo está sujeito
àquela mesma lei limitadora a que se submetem todas as empresas,
no sentido de que uma cooperativa mUversal não seria uma organização
que pude se trabalhar com o mínimo custo possível e de que, se porventura se constituisse, forças internas a levariam a dividir-se numa série
de cooperativas autónomas •.

(2) Significntion ÉcollolI/ique et Morale des Regles de Rocj,da/r,
cit. , pág. 410.
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do membros a um númer cert, pois 1 so ,(revelaria
uma ntade de mon póli e de lucro».
De pida de cert m d , em virtude do eh que Com
as realidades, da sua intangibilidade d gmática tradicional,
a regra clá sica da p rta ab rta e) acabará por actuar nas
condiç -e e na medida em que r queiram a circun tâncias práticas que determinam o fWlci namento da diversas
cmpre a c operati a. D m d que, afirmá-la a d utrina
c m um ignificad de dever idade estrita (o que, num
plan puramente ideal pode sem dúvida fazer), pretendendo
que a cooperativa devem, para que sejam verdadeiras,
alargar- e em limites, é .6 rmular uma e::-ágência a que,
por força da circwlstâncias, se torna, como vimos, imposível dar inteira sati fação; por outro lado, apre eutá-Ia
como traç definidor num plano científico positivo,
é violentar a realidade, que s não apresenta assim conformada. No entanto, sempre, além de nos aparecer como
regra instrumental ou pragmática, garante ou auxiliar,
dentro de certos limites (2), quer da manutenção do estatuto
cooperativo destas ociedades, quer do seu desenvolvimento
económico, representará e condensará em si uma tendência
bem característica da economia cooperativa, cujo espírito
repele o puro egoísmo individual, repousando na colaboração mútua e na oferta aos outros da participação nos

(I) Incluída pela A. C. L, em 1937, no elenco das regras fundamentaI da cooperação, e aplicada já, embora em termos mais restritos
(nece idade de consentimento pela as embleia geral dos membros),
pelos Pioneiros de Rochdale.
(2) Limites que não só defmem, como vimo, a eficácia económica
das cooperativas, mas também delimitam a própria manutenção do
'espírito cooperativot, o qual pode ofrer, nas cooperativas de consumo, da influência nefasta do alargamento excessivo do número de
SÓClOS.
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bendíci s de uma
colab rar (') (2) (3).

bra a que são chamados também a

(I) Esta, cremos, a razão última para a reclamação da aplicação,
na cooperativas, do prindpio d(/ pOrl(/ (/bert(/: os cooperadores não
devem poder recusar a outrém o acesso às mesm(/s vantagens que
retiram da sua empresa, a qual e pretende não seja um núcleo exclu ivi ta e fechado de satisfação dos interesses dos associados, mas tenha
ante uma mais acentuada dimensão ocia!. Mas tal razão apenas p derá
funcionar integralmente e em termos assim claros enquanto e não
atingir a dimensão óptima da cooperativa. Pois, para além dela, a duninuição dos rendimentos por unidade de trabalho (nas cooperativas de
produção) e o aumento do custos unitários (nas cooperativas de consumo) fatalmente impedirão que a eventuais aderentes possam er
atribuídos os mesmos benefícios que já auferiam os sócios antigos.
(2) Da mesma forma que a aceitação de novos membro não
está limitada por uma fixação apriorística e imperativa do número de
associados, também a sua retirad(/ da cooperativa é, em princípio, livre.
Certas disiorsões e cOlldicio/l(/mcl/tos de ordem vária são introduzidos
por vezes, estatutária ou legalmente, na aplicação desta regra. Diversos
motivos de natureza prática os justificam.
As im, prevê-se em certos casos a manutenção, durante algum
tempo, da responsabilidade do sócio que sai, quanto às dívidas contraídas
pela cooperativa até ao momento da sua demissão; outras veze , sobretudo em países onde a cooperação pretenda ultrapassar uma fase de
de envolvimento incipiente em que ainda se encontre, não se permite
a liberação pela cooperativa da quota do que sai, apena se facilitando
a sua transmissão para outrém, modo por que e evita uma diminuição
do capital social; nalgumas ociedades exige-se um pré-aviso de denús ão
e noutras estipula-se que o capital não pode ser diminuído para além
de certa taxa. Assim se estabelece um equilíbrio entre os interesse
particulares do sócio demissionário e o interesse colectivo da associação
(cfr. M . COLOMBAIN, Aspects el Problemes P(/rtiCIIliers de 1(/ Coopératiol1
d(/I/s les p(/ys ell Voie de Développcmelll Modeme, in cR. E. c.., n.O145-146,
1966, pág. 244 e 245).
(3) A possibilidade a todos concedida dentro de largos limite,
nomeadamente nas cooperativas de consumo, de se tomarem sócios
de uma cooperativa mediante a simple subscrição de uma parte ou
acção II OI/lil/(/(il/(/ emitida (/0 p(/r pela sociedade, assim como a faculdade de em qualquer altura (com as eventuais restrições da nota anterior)
abandonarem a cooperativa, sendo reembolsados do capital subscrito
à entrada, - articulada com a regras cooperativa de distribuição
dos lucros e de devolução do activo líquido da sociedade (cfr. i/lfr(/, B,
n.O' 17 a 23) - impedem a transacção das acções cooperativas com qualquer mais-valia e nomeadamente a sua cotação na Bolsa. e quemquer
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1S. a) P r tud i t ,a erdadeira e pecificidade da
c perati a, relativamente a empre a capitali ta, n que
t ca 3 e trutura d cmpr ári , re ide num utr ponto,
fact capital de que aquela mil/e
e e e é preei ament
1/(/ //Ies//Ia pessoa 1,wlidadcs al/fag6/1icas que a segtmdn separa.
N plan da ua e truturaçã concreta, é este
traço
di tinti
e 5eneial, b' ico, da instituição cooperativa : e ta
permit a quemquer qu e t me eu associado investir-se
de uma qualidade que ante c nflituava com aquela que o
identificava com um determinado suj eito ec nÓmico,
c 1 cad face a certas nece idade numa posição tal que
brigava para as sati fazer (em condiçoes aliás inferiores
à que se entendia deverem ser inerentes a tal situação),
a depender estreitamente de outrem.
E te facto mais na traduz aliás do que a realização
prática de um dos grande princípios que vimos informarem no conjunto a organização cooperativa: instrumento
de indi íduo econàmicamente débeis que buscam a liberpode tornar-se membro de uma cooperativa mediante a imples
ubscrição ao par de uma acção nova enúrida pela sociedade, ninguém
e tará di po to a pagá-la no mercado por mais que o seu valor nominal,
nem precisará de aguardar que apareça um vendedor que atisfaça a
ua procura (cfr. , p. ex., LA S ERRE, La Coopératioll, cit., pág. 19). No
entanto, a partir do momento em que a cooperativa, pelas razões que
vimo, deixar de aceitar novo aderente, já erá concebível a venda
obrevalorizada da acção de um qualquer a sociado ou, sendo isso
prOibido legal ou estatutàriamente, a cedência do uso da posição de
SÓCIO (assim nas cooperativas de consumo, como nota P ANT ALEONI,
oh. cit., pág. 163). Quanto à transnússão com mais-valia, quando
pos ível, re salvam- e o condicionamentos a que ela, incidental ou
obrigatoriamente, esteja sujeita. Assim, entre nós, as acções - sempre
nommativas - apenas poderão ser transnútidas 110S termos do art. 213.0
c § ÚIl. do Cód. Comercial, «por averbamento no re pcctivo livro
com autorLZação da sociedade. , permitindo- e que no contrato social
e confira .à direcção o direito de aprovar as transferências de acções>;
e sempre, de qualquer maneira, será nece ário que ao adquirente seja
po ível tornar-se sócio, de acordo com a condições dos estatutos.
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tação de um determinado e ta do de sujeição ou dependência.
A 16gica do cooperatlVlSm é precisamente a fuga a
tal estado de dependência, levando aqueles que nccessitam
de uma determinada função econ6mica a exercê-la por
sua pr6pria conta e risco e no seu pr6prio interessc. Através
da empresa de que se torna titular, o cooperador vai
oferecer a si mesmo a directa possibilidade de satisfação
de uma sua específica necessidade. N a sua pessoa lIão
reunir-se assim duas qualidades antes dissociadas: a de titular
de uma determiuada posição que já ocupava ex ante e a de ullla
outra que Hão lhe pertencia, mas cuja titularidade lhe permitirá
agora uma mais iutegral realização da primeira.

b)-a. Esta nota está presente em todas as espécies de cooperativas, iluminando assim em primeira linha a afirmação do
isomorfismo pr6prio das diversas instituições cooperativas.
~ - 1.0 Assim, nas cooperativas de consumo são os
pr6prios consumidores que se reunem para - através da
empresa de distribuição de que se tornam titulares - conseguirem uma melhor satisfação das suas necessidades de
consumo. Assumindo eles pr6prios o encargo da venda
das mercadorias de que carecem, vão ocupar o lugar daquela
entidade que antes desempenhava tal função e à qual tinham
de se dirigir para seu abastecimento. Fica portanto eliminada a separação comprador-vendedor que caracteriza o
comércio de retalho privado: na pessoa do cooperador,
antes apenas comprador daqueles produtos, reune-se agora
também o exercício da função de vendedor de tais mercadorias (1). Estabelece-se desse modo uma ligação dÍ/ecta
(')
ituação à primeira vista formalmente idêntica poderia
acontecer com o comerciante privado - por exemplo o retallústa de
mercearia - que se abastece para seu consumo junto do próprio estabe-
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entre c n umid r c c m rciante grossista, afa tand _ c
d caminh o illterll/ediário retalhista cujas funç- e vão
er de empenhadas pel s pr ' pri
consumid res no seu
exclusi intere s
minand
nsumid re o comérC1 de retall1 , c n egu m nã
ervir- e materialmente
na c ndiç-es p r ele requeridas, c mo também desviar
leClmento. E tá então precl amente a reunir na ua pe oa as qualidade
de comprador e de ended r de tai mercadorias.
Mas a Identidade nã hega sequer a er uperficial, desde logo
p rque a reuniã de qualidade antagónicas obtida por meio da c operativa tem de aferir- e em fW1çã de todo o que com ela entram
em relaç-e de compra. Ora, no ca o d comérci privado, essa reW1ião
apena e venfica quanto a retalhista, com exclusão forçada de todo
aqueles a quem de eude o ell produtos (de tais venda auferindo
um rendim nto pe oal), o quais - ficando fi ra da empre a em causa _
ão forço amente, em relação a da, simple compradores. Precisamente,
a cooperativa pernúte - fazendo- participar da qualidade de empreário - que todos aquele que pretendem adquirir detenninadas
mer adorias as adquiram à so iedade por ele constituída, que é o
me mo que adquiri-las a i próprio.
O sistema, em muito ca o utilizado, da venda a não-membros
da cooperativa levanta a e te propó ito delicada questõe que serão
abordada adiante.
E mesmo quanto à posição do próprio retallústa - formalmente
Idêntica à de um membro de uma cooperativa de consumo _ a divergência de sub tância impõe-se em margem para dllVidas. É que,
enquanto o sócio da cooperativa assume a ve te de empresário lia
qllalidade de cOlI/prador, o comerciante privado torna-se empresário
exclUSIvamente como vendedor. Isto é, das qualidades opostas que
então e reW1em na me ma pes oa, a deci iva num caso e noutro será
diferente: o cooperador parte da ua qualidade de consumidor, agregando-lhe a de vendedor; o comerciante privado é vendedor, apenas
incidentalmente e reunindo a esta qualidade a de comprador dos produtos que vende. E o facto não traduz apenas urna diferença de perspectiva, antes tendo proftmdas repercussões nas regras delimitadoras
do direitos de carácter econónúco de cada um em face da ua empresa,
nomeadamente no que respeita à participação nos lucros respectivos.
Diferenças que e revelam rnarcadamente quando confrontamos a
SItuação do cooperador com a do sócio de uma sociedade anónima:
ali sendo aos associados distribuídos os lucros de acordo com a sua
qualidade de consurnidores, aqui sendo-o de acordo com a posição
de titulares de acções.
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em seu proveito a margem beneficiária do retalhista,
recebida de quem pagava os produtos por preço superior àquele p r que o grossista os vendera, acrescido de
uma s ma correspondente aos custos de distribuição (1).

(') Muito frequel1temente as cooperativas de consumo não
limitam a vendas aos próprios membros, comerciando os produtos
dos seus e l<'\belecimento com o público CII/ geral. Ora, com encarar
a repercu sões de tal prática sobre a natureza cooperativa dessas sociedade , no que se refere à aplicação ou possível derrogação do princípio
da relUlião na mesma pessoa da dupla qualidade de vendedor e de
comprador?
om efeito, se uma cooperativa vende a não-membros,
é evidente que as entidades que actuam como vendedor e comprador
são diversas uma da outra: temos, de um lado, a cooperativa, oferecendo
o eus produtos a qualquer comprador ocasional como o faria um
comerciante privado, e, do outro, o comprador que entrega o seu
dinheiro em troca da mercadoria que pretende adquirir, a tanto se
limitando as suas relações com a cooperativa.
A utilização deste sistema é justificada com base em motivos de
diver a ordem. A maioria dos cooperativistas explica-a e reconhece
a sua legitimidade - contanto que mmca chegue a representar mais
que uma pequena parte das vendas cooperativas - como um excelente
meio de propagaI/da, permitindo asSinl que o público contacte com a
cooperativa, conhecendo melhor a realidade da cooperação e apercebendo-se das suas vantagens econ6micas e eventualmente das respeitantes à qualidade dos produtos. Mas a principal razão por que é
seguido em muitos casos o sistema da venda a não-membros filia-se
na pressão de ciramstal/cias estritall/e/lte ecoll6111icas que imperiosamente
o determinam: atingindo a produção cooperativa - nos casos em que
a integração vertical foi levada até ao estádio da produção industrial aquele grau de desenvolvimento suficiente para tomar compensat6ria
a exploração (atenta, por exemplo, a necessidade do emprego de um
capital técnico indivisível só utilizável economicamente para níveis
elevados de produção), o número de membros da cooperativa pode
tomar-se insuficiente para o escoamento das mercadorias produzidas,
sendo para tal necessário alargar as transacções a entidade aUleias à
estrutura cooperativa. É o que sucede em grande escala na Suécia,
onde a dimensão gigal1tesca que foi necessário conferir às unidade
de produção industrial (margarina, lâmpadas, calçado) dependentes da
cooperativa grossista sueca (a «Kooperativa Forbunde~) para se conseguir
a eliminação da upremacia dos grandes cartéis e trusts que dominavanl
aqueles sectores impôs largamente que se vendeS'Se a não-membros.
De resto, mesmo ao nível das simples cooperativas locais não integradas,
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Ma c 11 llnúdor pode quer r ir mais além no camic n umo
nh da upre ão d intermediários entre
e • ez d número de membr p de requerer
mesmo proce so,
para alIgerrament d
LI t
unitários.
m i t, ' nã erá de negar a natureza cooperativa a Ullla
iedade quc ne te termo pro eda à venda a não-membr
e, como
pnmClfa concLção, - e embora já nã sejam os a sociad s os úrucos
compradorc - p r um lado, ó el beneficiarem das vantagens econánl1C.lS propICIada pela empre a e btida à sua cu ta e, por outro, taIS
\'3ntagen · (nomeadamente a dev lução do excedente) forem obtidas
exc\u J amente à ua cu ta, não aproveitando dos preços pago por
não-membro .
E tal assim sucede efectivamente quando e obedece à recomendaçã unânime da doutrina de acord com a qual os lucros obtidos
pela venda de produto a elementos não as ociados deverão er inteiramente afectados à reservas impe soai e impartilháveis ou logo
aplIcado em obras oriai de intere se colectivo, escapando portanto à
mas a de lucro di triblúda individualmente pelos cooperadores.
De urro modo, teríamo parcialmente configurada a situação que
no comércio pri ado separa vendedor e comprador, permitindo ao
primeiro receber o excedente pago pelo segundo (cfr. J. MARCHAL,
C(lllrs.. ., cit., pág. 501).
A im, nem e partilha tais benefícios pelos que os não pagaram,
nem ão eles devolvido aos compradores não societários, o que equivalena a alargar as vantagens privativas dos sócios a quem não o era,
não tendo portanto as correspondentes obrigações de ge tão nem de
con tituição do capital (note-se contudo que os Pioneiros de Rochdale
não levaram às suas última consequências a pureza das regras cooperativas no que toca à venda a não-membros, pois, como constava da
parte final do art. 11. 0 dos novos estatutos, adoptados pela assembleia
geral de 23-10-1 54, t OS lucros realizados com o fornecimento de mercadona a não-membros serão afectados à redução do valor das mercadonas em stoch; igualmente o exemplo sueco já citado não assume,
a este propósito, uma configuração muito ortodoxa, na medida em
que, segundo cremos, os lucros provenientes das vendas ao público
não-associado são correntemente utilizados em auto-fmanciamento de
investimentos que vão beneficiar a posição dos associados, c em que
o preço de venda a não-membros - tendo-se, por virtude da adopção
de uma política de venda ao mais baixo preço possível, suprimido ou
reduzido ao núnimo os bónus a conceder - é o mesmo, ou pràticamente
o mesmo, que aquele que pagam os sócios da cooperativa).
De qualquer maneira, o que nunca poderá existir é uma vontade
directa de venda a não-membros. A estrutura da cooperativa deverá
:I
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fInal e a fonte dos bens aptos à satisfação das suas necessidades; pode pretender ocupar o lugar do grossista que

orientar-se para a satisfação das necessidades dos seus aderentes efectivos
e potenciais e não, a título permanente, para um público que se não
antevê nela integrado. Quer dizer: a venda aos não-associados haverá
que ser imposta à cooperativa, como solução de recurso e com intenção
de transitoriedade, não desejada por ela. Por isso, a cooperativa não
poderá alargar desproporcionadamente a sua capacidade produtiva, de
maneira tal que se tome evidente a certeza de que só conseguirá escoar
os produtos mediante vendas em larga escala ao público em geral.
Daí que, como complemento indispensável destas premissas,
seja de exigir rigorosamente a aplicação da regra da porta aberta, de
modo que a situação de venda a não-membro se apresente sempre
elidívcl, por vontade livre deste, através do seu ingresso na cooperativa
como consumidor associado. Tanto mais que, estando a cooperativa
a vender ao público em geral, é porque a sua capacidade técnica comporta ainda um aumento do número de membros, podendo reduzir-se em equivalente proporção o volume das vendas a estranhos
(também aqui se reflectem os motivos capazes de suscitar objecções
à ortodoxia cooperativa da cooperação de consumo sueca: não porque
esteja ausente a regra da porta aberta, mas porque a adopção dos específicos princípios de actuação em matéria de preços é susceptível de
retirar a essa regra todo o conteúdo efectivo, o que reforça a necessidade
do reconhecimento da inconciliabilidade, sob o ponto de vista da pureza
dos princípios, do sistema da venda a não-membros com o da venda
ao menor preço, embora, num plano de viabilidade prática, aquele
se tenha revelado condição da efectiva aplicabilidade deste último).
Numa cooperativa de produção, se bem que eventualmente
pudesse chegar-se a idênticas conclusões quanto à aceitação de elementos
assalariados - por um lado, os trabalhadores não-membros da empresa,
recebendo apenas um salário fixo e não participando da qualidade
de empresários, juntariam a essa exclusão da empresa o afastamento
das vantagens por ela proporcionadas; por outro lado, os sócios da
cooperativa não beneficiariam da actividade similar pelos outros desenvolvida se, aceitando-se a possibilidade (questionável, pelo menos)
de destrinçar na totalidade dos lucros aqueles que são de imputar a
essa actividade, os trabalhadores membros não embolsassem os lucros
da mesma provenientes -, estaria a esquecer-se a preponderância
atribuída sob este aspecto ao princípio da porta aberta. O simples facto
da existência de assalariados - de trabalhadores portanto com um
estatuto no seio da empresa que é precisamente vocação da cooperativa
eliminar - prova que a cooperativa pode, sob o ponto de vista económico, aceitar novos sócios; e, se nas cooperativas de consumo é com9-
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antes abast cia a sua c perativa de retalho, apr priando- e
as im da margem beneficiária d comérci por gros o.
Entã é a ua pr6pria o iedade que, as ociand -se coopcrati"al/lc/lte c m utras op rativa de retalh u co pcrati as de 1. 0 grau, vai pr videnciar directamente a eu
abasteciment junt do produtor, constituindo uma Cooperati a gr ista ou de 2. 0 grau (lIIagasi/1 de gros, 1/lholesale).
Fica as im abolida, num egund momento, - como no
primeiro ficara a poslça comprador-retalhista vendedor - a a/ltinolllia retalhista colllprador-grossista lJwdedor (1).

preensível que, do muitos compradores ocasionais, grande parte não
se incline à associação, não podemo supor que i so aconteça com o
trabalhador dependente das cooperativas de produção, cuja ligação
a estas últimas é mais íntima, envolvendo a totalidade da ua vida profissional. De modo que teremos de reconhecer que, e ainda não ascenderam à condição de associados, foi porque a ociedade não lho permitiu
e não porque o recusassem. Concluindo: a utilização, pelo menos a
título permanente, de trabalho a alariado numa cooperativa de produção
desvirtua pois como tal, em face da característica de que ora tratamos,
a ociedade que a permitir.
(I) A função comercial de tas cooperativas de 2.° grau reveste-se
de notável importância para a organização cooperativa, uma vez que,
para além da simples eliminação do lucro do intermediário grossista,
permite, pela concentração da compras e criação de uma grande
unidade organizacional, a obtenção de vantagens especiais nos preços
e a racionalização da administração e da gestão comercial e técnica,
bem como a defesa das cooperativas associadas perante eventuais tentativas de boicotagem do sector privado.
A sua acção e corre pondentes vantagens são susceptíveis de alargar-se ao comércio internacional, através da criação, no estrangeiro, de
armazéns e entrepostos encarregados de comprar directamente ao produtor; por vezes mesmo, as diversas cooperativas grossistas de vários países
articulam-se em relações comerciais bilaterais ou em relações de associação para a constituição de novas unidades - espécie de cooperativas
de 3.° grau - com o objectivo da importação de produtos estrangeiros
e coloniais (ex: o «Nordisk Andelsforbund., formado em Copenhaga
pelos países escandinavos).
Para além disso, estas instituições conseguem, em certos casos,
- como a seguir em texto se refere - integrar verticalmente a produção
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Levando mais IO/lge ainda este processo de integração
vertical, ao consumidor não está também vedado alcançar
primeiro estádio do ciclo produtivo das mercadorias que
satisfazem o seu consumo. Serão então as cooperativas
de 2.° grau a criar as unidades de produção industrial
ou agrícola que as abastecerão, bem como, por seu intermédio, às cooperativas de retalho (1). Terão assim os
consumidores adregado dominar, depois do comércio de
retalho e por grosso, a própria produção das mercadorias
que satisfazem certas das suas necessidades (2). Todas estas
industrial de alguns dos produtos que vendem, o que lhes é permitido
pela estrutura fmanceira que conseguem criar.
Também as funções fmanceiras de banco cooperativo são por
vezes integradas pelas grandes cooperativas de 2.° grau.
(1) Assim, o M. D. G. francês (a S. G. C. C.) dispunha, em 1940,
de três grandes fábricas de calçado, uma oficina de confecções de vestuário
de trabalho, salinas, três fábricas de conservas de peixe, uma fábrica
de sabõe ; a C. W . . inglesa, por seu lado, tinha em 1962 duzentas
fábricas (de produto alimentares e têxteis, calçado, vestuário, mobílias,
bicicletas, vidros, foUla de Flandres, alunúnios, pianos e fon6grafos,
cutelarias, moagens, lagare de azeite, etc.). Esta última chegou mesmo
à produção agrícola: plantações de chá em Ceilão e de palma em Africa.
Ainda para a produção industrial, criam-se por vezes luúdades produtivas
dependentes de cooperativas grossistas de vários países. Assim as fábricas
«Lu ma>, criadas pelas cooperativas de grosso escandinavas, inglesa e
e cocesa, produzindo lâmpadas eléctricas em Estocolmo, Oslo e Glasgow.
(2) A eventualidade de um aproveitamento total destas possibilidades por parte das cooperativas de consumo levou alguns autores
a visionar a construção de um sistema cooperativo integral, assente
sobre o chamado pril/cípio da soberania do cOl/Sllmidor, a realizar num
programa de três elapas (GIDB). A ideia motora de tal princípio - implicando a atribuição aos consumidores do controlo da economia e da
propriedade dos meios de produção - seria a de que o interesse do
COIISHI/lidor, sendo o de satisfazer as suas necessidades em bens de melhor
qualidade ao mais baixo preço, se confundiria com o il/teresse geral.
Repudiava-se assim qualquer ideia de atribuir relevância autónoma
ao interesse do produtor.
As grandes linhas desta doutrina foram primeiro esboçadas na
Alemanha, a partir de 1865, por EDUARD PFBIFFER e na Inglaterra,
a partir de 1874, por J. T. W. MITCHELL, a elas havendo igualmente
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actividad passarão agora a funcionar em seu beneficio
e. du iv , pois as respectivas empresas serã dominada,
directa ou indirectamente pela v ntade dos con umidore
como tal.
A lógica que presidirá à estruturação e a funcionamento das di ersas empresas integradas será preci amente
a mesma que actua no estádio do comércio cooperativo
de retalho: reuuião, /la mesma eutidade, de qualidades (mtag6tlicas, com supressão do iutermediário i~ldepelldel1te at"lteriortIImte existmte. Também as regras de distribuição dos
POTTER-WBBB dado um impulso considerável (sobre estes
autores, ctr. LAMBERT, LA Doctrille .. , cit, págs. 101 e segs.).
Mas foram CHARLES GIDE e a chamada Escola de Nlllles, sobretudo
com BERNARD LAVERG E e GEORGES LASSERRB, quem afirmou com
maior vigor o princípio da soberania do consumidor. O progranu
de GIDE - exposto em 1 9 num di cm o célebre perante o I Congre o
Cooperativo Intemacional- é ainda hoje a base das construções
doutrinais do cooperativismo integral de consumo.
Foram, no entanto, os seus equazes assinalando algumas das
insuficiências que o afectavam. Tendo nomeadamente GIDE preconizado uma evolução pacífica e gradual por virtude da própria capacidade expansiva das cooperativas de consumo, reconheceu-se a impotência destas para, nesses termos, conseguirem o domínio de toda a
economia. Passou desse modo a reclamar-se a nacionalização como
arma de subtracção ao domínio privado de certas zonas importantes
e renitentes da economia (assim LAMBERT, ob. cit., págs. 216 e segs.).
Tal processo seria completado pela cooperativização do sector público
e nacionalizado através da aplicação da fórmula da cooperação de
consumo na chamada régie cooperativa (LAVERGNE). Era o alargamento da República Cooperntiva ao sector público, considerado por
GIDE como limite à expansão da cooperação.
Mas no próprio fundo do princípio da soberania dos consumidores
se foram patenteando outros elementos de fraqueza, o que levou a
doutrina a introduzir-lhe novos ingredientes, sem no entanto lhe negar
a preponderância na vida económica. Reconheceu-se nomeadamente
a necessidade de conciliar em certos termos a soberania dos consumidores com a dos trabalhadores. Daí a chamada à liça da co-gestão,
da participação nos lucros (LAVERGNE) e da sub-elllpresa operária, a chãmada
cooperativa de mão-de-obra (espécie de cooperativa de produção sem
capital), laborando no quadro de uma economia dominada pelas cooperativas de consumo (LASSERRE, principalmente).
BEATRlCE
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excedentes serão as mesmas em cada um dos sucessivos
níveis de produção e distribuição: serão as regras cooperativas que estudaremos mais adiante (1).
2.° Aquele mesmo princípio estruturador estará
presente, não só nestas cooperativas de consumo clássicas,
mas também nas cooperativas de compra col1stitu{das entre
agricultores, artesanos ou peque/los comerciantes independentes
para (/b(/stecimerLto das suas explorações em matérias-primas,
adubos, maquinaria rudimentar ou instrumentos de trabalho. Também aqui eles se reunem cooperativamente
para - desempenhando as funções do comerciante vendedor de tais produtos - se abastecerem directamente junto
do armazenista ou do produtor.
y. Igualmente as cooperativas de produção - quer operárias, quer agrícolas - têm na sua génese a vontade de
exercício por conta própria de certas funções que na
empresa capitalista são entregues a outrém, ficando aqueles
que a cooperativa associa, investindo-os na titularidade de
situações opostas, libertos da dependência em que se encontravam. Aqui, as qualidades conf!.ituantes que vão reunir-se,
modificadas, na entidade que anteriormente só assumia
uma delas são as de trabalhador e de empresário proprietário
da empresa em que o seu trabalho é empregue. Objectivo
principal a abolição da situação de assalariado, com as limitações que comporta e a eventualidade de conflitos que gera.
Na cooperativa de produção, os operários tomam-se
empresários de si mesmos: os direitos de propriedade ou soberania são recusados ao capital para se atribuírem integralmente ao trabalho, que assim se toma titular da empresa.
Não que todos os trabalhadores exerçam efectivamente o
(1) Por estes motivos escrevemos que as cooperativas grossistas
resultam do facto de se associarem cooperativamente as associações
de 1.0 grau.
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c mand n sei da empr a:

conselho de admini tração
uma
diferenciaçã s estabelece muitas vezes entre p oal de
direc ão e pe al de execução. Mas, d qualquer maneira,
sub iste para t do
poder d e c lha e control s bre o
que s dirigirão
direito de fazer pr valecer s eu interesses através de um ot igual na assembleia gerai (1).
ã pois os trabalhadore c mo tais o proprietári da
empre a e tal facto terá profunda relevância na delimitação
dos eus direitos a participar na partilha dos lucros líquido.
Constituindo portanto o cerne da cooperativa de produçao a reunião nas pessoas dos trabalhadores da qualidade
de empresário (2) - o que implica por parte daquele a

é c nstituído por algun , e c iludo de entre le,

(1) É certo que nestas podem ser tomadas por uma maJoria
deci õe que le em os interesse de um certo número de . associados,
por exemplo de wna certa categoria de trabalhadores da emprc a.
Como sustentar, em face disso, que o trabalhadores se tomam, na
cooperativa, empresários de si me mos, se eles podem ser eventualmente
forçados a suportar a aplicação de decisões tomadas, no fundo, por
outroS? Simple mente, isso é uma consequência das condições em
que - posta de parte a praticabilidade da regra da unanimidade - tem
de aceitar-se que se desenvolva a vida de qualquer empresa societária,
ejam quais forem as entidades a que se atribua a oberania. As cooperativas de produção não deixam de reA.ectir a mesma realidade: no
acto de associação, os operários aceitam o condicionalismo normativo-contratual a que tem de submeter-se o exercício da função de empresa.
Aceitam-no voluntàriamente, e essa adesão traduz já o primeiro sintoma
da sua nova situação de empresários.
De todo o modo, é sempre ao trabalho como tal que na empresa
são concedidos os direitos inerentes à condição empresarial, independentemente de precisões de ordem institucional.
(2) Note-se bem: da essência da cooperativa de produção não é
- como já se tem afirmado - a reunião na mesma pessoa das qualidades de trabalhador e de capitalista. Os trabalhadores associam-se
sim - nessa qualidade - com o objectivo do exercício da empresa
(nos termos já explicados). Trabalhadores e empresários, portanto; não
trabalhadores e capitalistas. O capital poderá ser constituído pelos
próprios trabalhadores associados ou obtido de empréstimo, sem que
esse simples facto contenda em nada com o rigor da classificação da
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assunção das responsabilidades e a titularidade dos direitos
a esta segunda qualidade inerentes -, ficará excluído, por
um lado, que ao capital (subscrito pelo associados ou obtido
de empréstimo) se tenha de atribuir mais que um juro
flxo ou conceder qualquer soberania na empresa (1) e, por
empresa como cooperativa de produção (por isso também não é correcto
afirmar como traço defmidor de tas cooperativas a assunção das qualidades e funções distintas de operário, de capitalista e de empresário
- cfr. M . MARIANI, II Fafto Cooperativo ... , cit, págs. 47 e segs.).
Dessa problemática já UGO RABBENO tinha uma perfeita consciência (vide Le Societá Cooperative di Produzio/l(!, cit, pág. 427), embora
a concretização posterior do seu conceito de cooperativa operária de
produção venha - como a seguir pode constatar-se - carregar de um
sentido muito especial a sua visão do problema.
Em geral, cremos que a raiz da confusão estará no facto de, na
empresa capitalista, o lugar que pela cooperativa os operários pretendem
ocupar - o de empresários, titulares da empresa, contratadores de
factores de produção e, portanto, de trabalho - ser entregue à titularidade do capital. Precisamente, o objectivo da cooperativa de produção
é substituir, no exercício da empresa, o capital pelo trabalho, trocando-se
as suas posições relativas -substituir o capital e qualquer outro elemento
que possa ocupar o mesmo lugar (ex.: o consumidor, que nas cooperativas de consumo detém a titularidade da empresa). Aliás, se o objectivo
dos trabalhadores fosse realmente o de assumir a veste de capitalistas,
fornecedores de capital, não necessitariam eles, em bom rigor, de constituir uma empresa própria para o ver alcançado: bastar-lhes-ia a atribuição simultânea de trabalho e de capital a uma outra entidade
- empresário - que, no seu próprio interesse e por sua própria conta,
coordenasse os factores de produção, empregando portanto trabalho e
capital. Mas a finalidade dos trabalhadores, associando-se em cooperativas operárias de produção, é outra: é, justamente, a de assumir a
empresa, a veste de empresários, tornando-se adquirentes do seu próprio
trabalho e tudo o mais que essa situação implica.
(I) Houve no entanto quem negasse a natureza de cooperativa
de produção a qualquer empresa que não associasse em pé de igualdade
o elemento trabalho e o elemento capital, mesmo que como tal fosse
correntemente designada. Assim RABBENO, ob. cit., págs. 425 e segs.
Para este autor, devendo definir-se a sociedade cooperativa em
geral como aquela cujos membros produzem para si próprios e só
para si próprios, por conta comum, colectivamente, e não por conta
de um só deles ou de um estranho, uma função económica de que têm
necessidade, imprescindível seria, para que se reconhecesse como cooperativa operária de produção wna qualquer empresa, que nela ambos os
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utro lado, que os' ci

da

perativa po sam preva-

e1ement conc rrente para a pr dução industrial- trabalho e capital
(fo e este fornecido pelo ~ .ciado trabalhadores, fo e sub Cnto
por ÓCl e clu i amente capltali ta ) - exerce em p r conta c mum
a função de empre a. P i e ta crve ~tant àqu:le que possuem
capital c m àquele que po uem o trabalho; e nao pode er empre a
cooperativa aquela que eja e ercida por um deste elementos (seja o
capital ou o trabalho), com exclu ão do outr » (pág. ~3~) ..
Certo é rec nhece RABBE O, que com tal eX1gencla acabará
por não se encontrar na realidade nenl~uma cooperat.iva de produção
digna desse nome. Não intere a, contInua: -o co~celto abstracto não
erá por isso menos exacto, tratando-se de deternunar a noção geral,
teórica, à qual certo instituto possam reduzir-se, e não as formas que
estes assumem em acto. (pág. 439).
Esta opinião revela a per pectiva em que se colocava o autor
perante a ciência económica, perspectiva hoje definitivamente ultrapassada. E a referência que lhe fazemos tem e encialmente por objectivo
reafirmar o método com que encaramo e estudamos o fenómeno cooperativo : não doutrinário nem sequer apologético ou crítico, nem igualmente votado à construção de conceitos gerais mais ou menos apriorísticos, dos quai se deduzam realidades económicas concretas ou simplesmente imaginadas; antes assente na ob ervação e análise objectiva dos
fenómeno económicos, com o intuito da descoberta das suas identidades e relações para formulação de conceitos que a englobem e explicitem.
Assim, o conceito de cooperativa como uma empresa em que
se reunem na mesma pessoa duas qualidades separadas pela empresa
capitalista é um conceito construído sobre os factos, que se dá conta
da sua aparência concreta e da sua estrutura íntima. A cooperativa
de produção não pode, como as outras, deixar de ser assumida pela
ciência económica tal como a realidade a apresenta. E a realidade
económica encarregou-se de a construir assim porque a achou o instrumento adequado à consecução de certas finalidades que noutros sectores
da economia geraram instituições semelhantes: nomeadamente, foi
esse o meio que os operários acharam apto para o exercício da função
de empresa, juntando-o à sua qualidade de trabalhadores e libertando-se
da dependência do empresário. À ciência económica compete registar
o facto e relacioná-lo com manifestações emelhantes, nelas descobrindo, n posteriori, a lógica que as aproxima.
De resto, a cooperativa de produção é uma empresa criada por
trabalhadores, tendo obviamente a supressão de conflitos a conseguir por
meio dela de ser apreciada do ponto de vista em que eles se colocam:
se ela se constituiu para lhes atribuir o governo da empresa, não havia,
evidentemente, que incluir nela mais ninguém.
Claro que poderá pôr-se em dúvida a justiça da situação do capital
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lecer-se do trabalho de elementos assalariados excluidos da
empresa (I).
nas cooperativa de produção, como aliás em qualquer outro tipo de
cooperativas. Mas, atenta a Indole da no a indagação, não nos cumpre
dar aqui respo ta a interrogaçõe deste genéro. De todo o modo,
a reclamação da participação do capital na soberania e nos lucros de ta
empresa nunca poderá ser feita em nome do princípio da cooperação
de produção, embora considerações de outro tipo eventualmente a
legitimem em geral.
Aliás, me mo o conceito de RABBENO não seria (colocando-nos
agora no seu próprio terreno) inteiramente idóneo para dele se deduzir
a necessidade da participação dos titulares de capital como tais na cooperativa operária de produção. Pois esta é gerada por umas circunstâncias
- a da economia capitalista - que fornecem já aos titulares do factor-capital como tai a estrutura adequada à satisfação da necessidade do
exercício da flmção de empresa; por sua vez, a 'cooperativa de produção
criou- e precisamente para dar aos trabalhadores a satisfação dessa
nece sidade. O mesmo problema aliás poderia levantar-se quanto à
sua participação numa cooperativa de consumo, onde os homens se
reunem como consumidores e não em qualquer outra qualidade.
e os capitalistas pretendessem associar-se em tal veste sob forma
cooperativa e libertar-se da dependência em que também se encontram
face aos seus assalariados, reunindo na sua pessoa as duas qualidades
antagónicas, constituiriam uma sociedade onde eles próprios fornecessem o capital e o trabalho e onde - como consequência do facto
de se reunirem como capitalistas - os lucros seriam di tribuídos proporcionalmente ao capital, cabendo-lhes como trabalhadores apenas um
salário fLXo. Mas tal empresa não é um dado real com que possamos
jogar e por isso nem valeria a pena fazer-lhe referência se não fosse
para frizar melhor a verdadeira essência da cooperativa operária de
produção.
Em suma: a empresa cooperativa nasce da vontade de UI1S determil/adas sujeitos económicos se libertarem da dependência em que, face a
certas I/ecessidades, se encontram relativamente a outros, reunindo-se
assim na qualidade que já os identificava e agregando-lhe, pelo exercício
de funções opostas, aquela que antes era apanágio de outrém.
(1) Prescindindo para já da indicação das circunstâncias da vida
económica que, em certos casos - referimo-nos à situação dos aprel1dizes e ao problema do períodos transitórios de el/foria económica da
cooperativa -, podem impôr uma inevitável transigência com pequenas
derrogações temporárias de tais princípios, certos desvios são susceptíveis
de alterar por completo a fisionomia destas empresas, afectando a sua
integral realização como cooperativas de produção.
Podem fazê-Io por duas vias, mas em ambos os casos se assiste

Exer end p rtant
pr' prios trabalhadore a fW1Çã
de empr a, c neguem igualmente eliminar o intermediário
à con crsão d pr ' pn u c' da co peratlva cm fac tor determinante
da quebra d cu entld inicial.
c, p r Clr WlStân ia de rdem ária, a ooperativa, tcndo onsegllld uperar as dificuldade iniciai, alc:m ç u um certo rúvel de desenv Ivullcnt ,verá acre Cldas a ua Ilece Idade em trabalho e em capital.
Então, a pr' pna atitude da ciedade perante c te último poderá
me ar a m d!flcar- e. De elcmem de eCl1.l1dária importância,
coi cado a ervlço da a tlvidade pr dutiva comandada pelo trabalho,
capital tomar- e-á, pela amplitude que c meça a tomar e pela envereu papel no cio da empre a, um
gadura que cada ez mai as 111l1e
elem nt fulcral no de en olvimento da ooperativa de produção.
A própria ituaçã material d cooperad re foi- e desafogando, o
eu
rr cre cendo, e com ele o de ejo de uma colocação rendo a
_ tanto mais que, à volta, a ituação criada ao capital é realmente
encorajadora.
De qualquer do modo - para atrair capitais externos ou para
atribUlr ao capitai do cooperadore uma situação que os valorize
na cooperati a face àquela de que di põem nas empre as capitalistasa tendência é para er concedido ao capital um novo estatuto na cooperativa. Ele passa então a a sumir a preponderância de que antes só
di punha o trabalho: é-Ihe atribuído direito de voto nas assembleias
e o lucro passam a er-lhe re ervado em elevada percentagem.
É precisamente para evitar que tal preponderância deteriore
irremediàvelmente o sentido próprio da cooperativa de produção que
- transigindo embora parcialmente com o estado de coisas referidoo legislador francê estabelece que os societários não-trabalhadores
apenas podem ocupar l1.I11 máximo de 1/3 dos lugares do conselho
de adtnllÚstração e que a partc do lucros atribuídos ao trabalho deve
er pelo menos Igual tanto à parte do capital como a 25 % dos lucros
liquido.
Contudo, é pela via da situação do trabalho que a cooperativa
de produção, alcançado certo sucesso na vida económica, mais fàcilmente e desvirtua. Na dura fase inicial da sua formação, os primeiros
cooperadores tiveram de aceitar, para sobrevivência da sua empresa,
pe ados encargos adicionais c enormes sacrifícios. Na altura em que
- conseguida uma certa situação de desafogo e tranquilidade - necesltam de alargar os quadros de pessoal, empregando novos trabalhadores,
entem relutância em aceitá-lo na qualidade de associados, com os
mesmos dueltos que os associado de sempre, mas sem terem, como eles,
atravessado as mesmas vicissitudes e suportado as mesmas provações.
Os ócios fl1.l1dadores da cooperativa sentem-na como coisa sua exclusiva,
cncarando o novos trabalhadores como estranhos à sociedade, a qual

ar.
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que
separava quer do outr s elementos da produçã ,
quer d mercado dos produto da re pectiva emprc a.
já não tem razões para s aceitar com elementos iguais aos outr s.
Daí que os operan s que agora a co perativa emprega sejam aceites,
não como societlÍrios, mas como assalariados, excluídos da participaçã
do lucros e da gestã da cooperativa.
om o objectivo de estabelecer uma certa diferenciação entre
os a s ciados e dimimllr a resi tência do antigos em admitir o novo
a societariad é que certos estatuto e legislações conferem voto
suplementare na assembleia con oante os anos de antiguidade. É o caso
da lei francesa, que atribui um voto suplementar por cada cinco anos.
Mesmo assim, aquela prática subsiste. Com ela fica negado
frontalmente o próprio princípio fulcral da cooperativa de produção,
que é da reunião na pessoa dos trabalhadores da qualidade antagónica
de empresários (atribuindo como relevante a e ta expressão o sentido
com que os france es empregam a palavra «elllployellrs-). Os membros
da a sociação tornam- e agora o patrões dos operários cujo trabalho
vai sendo empregue na empresa, a qual, por esse mesmo facto, deixou
de ser cooperativa.
De resto, o sucesso inebria; e aqueles trabalhadores que, pela
cooperativa, conseguiram elevar-se da condição de assalariados à de
associados sentir-se-ão muitas vezes inlpelidos a superar esta última
qualidade - por acção mesmo de um certo . illstitltot de superação de
que fala MARANON - , tornando-se patrões de outros assalariados, com
a consequente promoção nos planos material e social. A própria
inserção da cooperativa operária de produção no eio da economia
capitali ta dominante determina uma natural permeabilidade ao espírito
e às aspirações que a caracterizam.
Como corolário deste processo, chamam os autores a atenção
para o entido que, na prática, acaba por assumir o papel destas cooperativa no seio da economia e da vida social. Elas não conseguirão
a tran formação que reclamavam os eus primeiros doutrinadore,
nem mesmo uma razoável moderação dos princípios da economia
capitali ta através da concretização das suas virtualidades de afastamento
do regime de salariado; acabam antes por nos aparecer como um meio
novo de de tacar do seio dos outros os operários mais dotados e diligentes, fazendo-os passar à categoria dos empresários. Por essa razão,
os próprios autores socialistas se empenharam em combatê-las, como
prejudiciais à classe operária, que amputavam dos melhores elementos
(cfr. RABBENO, ob cit., pág. 484).
A poucas cooperativas de produção que tiveram suce so mantendo- e fiéis ao princípio de organização que pre idiu ao seu nascimento
ficaram a devê-lo ao facto de se terem constituído em condições excepcionalmente favoráveis (por exemplo, p r evolução de uma antiga socie-
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ã eles agora - p r vez atravé d
u d s directore
e c Iludo entre i - que c rdenam a pr duçã , rcunind o nece ári
lement pr dutiv
contr lando
a exe u ã d plan p r ele pr' pri s traçado; c mo ão
eles quem entra directamente em contacto com os compradore, se nã material. pel l11.enos ec nomicamellte.
C neguem as im elinúllar a entidade que, depois de atribuída uma certa remunera ão . aos titulares de factore
produti s recebe o excedente a título de lucr ; ocupando
u lugar, ão ele que - pag de acordo com o estipulado o elementos capital e natureza - distribuem entre si
a totalidade dos rendimentos da empresa no que for além
do custos de produção c do destinado a quaisquer outras
finalidades (auto-fmanciamento, obras sociais).

dade capitalista cujo empr ano vendeu Oll doou as acçõe aos seus
empregado, tal como sucedeu com o célebre «Familistere de Guise»);
u então, como salienta PIROU, Traité ... , cit., pág. 303, a uma especial
chama idealista, alimentada em fontes religiosas, politicas ou sociais,
que não pode esperar-se e torne em regra conformadora de toda a
vida económica.
Daí que, segundo informa o mesmo Autor, inquéritos oficiais
reahzados em França tenham chegado à conclusão de que, em mais
de metade das cooperativas deste tipo recenseadas, os assalariados eram
bastante mais numero os que os associados. Tome-se aliás como exemplo
frizante a cCoopérative des Lunetiers de Paris», fundada por 13 operários,
ub crevendo cada um unu acção de 300 francos. Começou por realizar
o tipo cooperativo puro. No entanto, tendo-se desenvolvido, montado
várias oficinas e aberto uma sucursal em Londres, com um pessoal
de 1 500 empregados, tornou-se uma verdadeira sociedade capitalista,
sendo os lucros atribuídos a poucos associados (cerca de 230) e recebendo os empregados e operários um simples salário antecipadamente
fixado.
Ainda uma última nota: um outro factor acabará fatalmente por
provocar a cisão das duas qualidades reunidas a princípio na mesma
pessoa. Com efeito, os associados mais idosos ver-se-ão obrigados a
abandonar o trabalho e - a menos que sejam afastados da sociedadetornar-se-ão patrões sem assumirem correlativamente a qualidade de
trabalhadores.
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ô. - 1.0 Esta Vlsao da empresa cooperativa, assim
esquematizada para as cooperativas de consumo e d!! produção, é aplicável nos mesmos termos a quaisquer das outras
formas que reveste a instituição co perativa.
2.° Assim, nas cooperati,Jas agrfcoLas de vellda é o lavrador que, rewündo-se com os seus congéneres como produtor independente e vendedor dos seus produtos, vai providenciar directamente, através da empresa assim criada e
dominada pelos seus próprios interesses, à comercialização
dos produtos da sua exploração, acompanhada eventualmente da sua transformação industrial. Reune deste modo
na sua pessoa o desempenho das funções, antes dissociadas
e em muitos aspectos conf1ituantes, de vendedor das mercadorias por si próprio produzidas e de comprador dessas
mesmas mercadorias para ulterior venda ao comércio de
retalho ou ao consumidor fmal (') (2). Entrando directa(I) Frize-se efectivamente que as qualidades reunidas por este
tipo de cooperativas são as de vendedor dos produtos da própria exploração agrícola e de cOlI/prador desses mesmos produtos, e não as de
produtor agrícola e comprador.
Pois, a qualidade em que os lavradores aqui se associam é, não
a de produtores, mas a de vendedores (das mercadorias que produzem).
Facto que vai determinar o sentido das regras de funcionamento
da cooperativa, nomeadamente quanto à forma de partilha dos lucro,
a qual é feita, não de acordo com o volume da produção de cada sócio,
mas segundo a quantidade e o valor das mercadorias por ele entregues
à sociedade e por esta vendidas (duas coisas distintas, o volume da
produção e o das vendas, pois nem todas as mercadorias produzidas
pelo lavrador são normalmente vendidas, e, das que o forem, uma
parte poderá não ser vendida à cooperativa).
Por simetria de razão, aliás, será preferível falar, nas cooperativas
de consumo (que mais propriamente seriam designadas por cooperativas
de cOlI/pra ou, quando muito, cooperativas de consulI/idores se se pretender
destacar a sua intervenção fundamcntalmente no dominio do comércio
de bens de consumo directos de 1. ' necessidade), de eliminação da
da separação comprador-vendedor, em vez de falar da oposição consumidor-vendedor.
(2) Como nas cooperativas de consumo pode ser imperativa
a venda a não-membros da produção que os associados não absorverem,
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mente em nta
m e te e tádi ,pr cedend
im
a uma integraçã
entid III
àquela que levam a
cab a c p rati a de num, a aba 111 a dependência
enl que ante e en ntra a, para e c anlent do eu
pr dut , rela ti amente a t do
u algwls om rciante
n um [mal. Eliminand a Sinl
que
epara am d
tai i/ltermediários c m entidade di tintas, c negue apr priar- e d re pecti a margen beneficiária, aumentand
rendiment 111 netári que lhe pr picia a sua e 'ploraçã (t).
3.0
111e m e quem a pre ide à estruturaçã da
coopcrntiJlns de crédito
b a di er as D rma por que estas
p dem apre entar-s e qualquer que seja o especial destino
ão o que têm necessidade de
do cr dit cone did
crédit barato que e reunem para, emprestando a si
pr' prio atravé da
ciedade por todo constituída,
eliminarem um ou todo o intermediário que os separam
do capital monetári de que necessitam.
As im, as cooperati a de crédito podem propor-se
imple mente a eliminação dos intermediários .final1ceiros
- como
banco - que eparam o carecidos de crédito
I

mas que é nece sá na para utilização compensadora do capital fixo

das explorações industriais dependente da cooperativa, também pode
acontecer que a plena utilização da maquinaria de uma cooperativa
de transformação e venda de produto agrícolas exija - em período
de escas a colheita - que se proceda à compra de tais produtos a lavradores estranho à cooperativa. Ponto é que o lucros proveniente
da venda posterior de sas mercadorias ejam desafectados do montante
dos lucro a distribuir pelos as ociados.
(I) Por vezes, como já referimos, a cooperativas de venda
- depois de receber os produtos dos lavradore membros - associam-se
em unidades de 2.° grau (Uniões e Federações), aproveitando as vantagens
que as im podem obter da transformação e comercialização dos produto em maior e cala. A e sa cooperativas de 2.° grau presidirá,
lIIutatis lI/11tmzdis, o me mo princípio organizacional que estrutura as
cooperativa de 1.0 grau .
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daquele que possuem capItaIs dispOlúveis. As pr6prias
cooperativas exercerão então a funçõe bancárias que ante
a s primeir s competiam, recebendo directamente dos
capitalistas os seus aforros, que depois emprestam aos
associados. Trata-se entã de cooperativas de crédito de
natureza perfeitamente idêntica à de qualquer cooperativa de consumo, com a nota particular de que a mercadoria transaccionada é o dinheiro, desempenhando o banco
relativamente àquelas o mesmo papel que o comerciante
privado desempenha relativamente à cooperativa de consumo e assumindo o capitalista junto do qual o banco
cooperativo se abastece a veste do produtor, fornecedor
das mercadorias que a cooperativa de consumo vende a
retalho. Melhor quadrará a estas empresas, como designação mais perfeitamente identificadora, a de b(//lcOS cooper(/til)OS, que aliás lhes é correntemente atribuída.
Uma outra categoria de cooperativas de crédito vai
I/I(/is longe no caminho da eliminação dos intermediários
e liga directamente aqueles que necessitam de crédito à
actividade produtiva dos aforros que podem satisfazer
tal necessidade. São as cooperativas de crédito mútuo, cujos
membros constituem eles pr6prios, com os seus aforros,
as reservas do capital que será emprestado àqueles dos
associados que estejam em condições de o solicitar (1).

(1) No fundo, estas cooperativa correspondem à utilização de
um esquema de integração vertical semelhante àquela a que procedem
os consumidores associados numa qualquer grande cooperativa de
consumo quando, depois da distribuição das mercadorias, decidem
apropriar-se das próprias funções de produção industrial.
A distribuição de crédito está, como norma, entregue a instituições privadas (os banco ), que recebem o dinheiro dos que dispõem
de aforros, empre tando-o aos consumidores de crédito. Ora, a entrada
em cena do bal/co cooperativo permite aos indivíduos que carecem de
crédito, ocupando o lugar anteriormente preenchido pelo banco privado,
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Na me ma pe
se c negue reunir assim as qualidade
de credor e de del1edor, de mod que é possível d v lver aos
, cio aqu la parte da r ceitas da ociedade que ultrapassar
quantitati de t das a uas d spesas.
cp. P rtanto, exeráci pela me ma pcs oa ( empresan c operati ) de funç-es antagónicas que a empresa
capitalista entr gava a titulares diversos, com a consequ nt eliminaçao de um destes como intermediário que
epara a o primeir da b nte de que dimana a sati fação
imediata de certas da suas nece sidades económicas - tal a
caracterização estrutural que a própria análise das várias
forma de empre a co perativas destaca com elemento

abastecer- e directamente junto dos produtores de aforros, que depoItam o fundos no banco de que agora aqueles se tornaram proprietano . om a (ooperativa de crédito I/Ilít/lO, os consumidores de crédito
_ eliminando intermediário - tornam- e eles me mos produtore
de aforros, os quais depo itam na ua própria cooperativa, aonde
vão depois olicitar o crédito quando dele nece sitarem.
A me ma lógica, portanto.
A diferença está em que, enquanto no caso das cooperativas
chstributivas de mercadoria de consumo a produção é levada a cabo
em unidades tecnicamente independentes, quer da cooperativa, quer
dos seu associados, nas cooperativas de crédito mútuo são os próprios
sócios que desempenham individualmente a função de produção,
transitando assim os aforros em circuito fechado desde o produtor ao
consumidor. O que pode fazer-se re saltar com o esquema seguinte:

a,

representando A, B e C o as ociados na cooperativa de crédito (O(),
para a qual canalizam os aforros que depois pedem emprestados, tudo
e passando como se taIS fundos circulassem directamente das mãos dos
SÓCIO para os sócios (curva a).
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e sencial à identificação fi ionómica da instituição cooperativa.
Nas cooperativas de con um , são os con umidores
que conseguem vender a si próprios as mercadorias de que
carecem, reunindo desse modo nas suas pessoas a dupla
qualidade de coll1pradores e vendedores; nas cooperativas
de produção, as qualidades que se reWlem são as de traballtador e de elllpresário (ewployeHr) , eliminando-se grande
parte dos conflitos que nas empresas capitalistas perturbam
por vezes as suas relações mútuas; as cooperativas de venda,
por sua vez, permitem que a mesma pessoa seja simultâneamente vendedor e comprador das mercadorias por si própria
produzidas; no caso das cooperativas de crédito, a mesma
pessoa, como que emprestando a si mesma, torna-se a um
tempo devedor e credor.
c) Do mesmo passo, elimina-se o intermediário como
titular de uma posição autónoma face àqueles que agora
se agrupam na cooperativa. Não desaparecem, note-se, as
suas funções: como lembra PERROUX (1), «o intermediário
corresponde a uma função económica fWldamental».
O que dele se elimina é antes a natureza de entidade autónoma. V erdadeiramente, de acordo com a afirmação do
mesmo PERROUX, «ele não se suprime; transforma-se.
A cooperativa limita-se a substituir-se ao intermediário
capitalista».
O mesmo, aliás, se exprime quando se nota que - de
acordo com a lógica cooperativa - o instrumento adeq uado à satisfação de certas necessidades económicas dos
cooperadores é a sua reunião numa associação que actuará
no seio da economia por meio de uma empresa. O coope(I)
10 -

Cours.. . , II, cit., pág. 150.
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rad r, a umind ele m m a fim ã de empre a, donunará
entr d ati fa ã de certas da sua nece idadcs,
t rnand harm nizadas - pela prep nderância de wna
dela - qualidade que ante e punham.
M , int rmcdiári
upa, p r isso que é intermediá_
ri uma posiçiio ceI/traI entr d i pont s extremos. De
mod que tal po içã revelar-n s-á duas faces, voltadas
uma para cada lado.
A prim ira refl cte a relaÇ es que se estabelecem entrc
a c p rati a e
eus própri s membros. Tais relações
em substituir aquelas que antes punham em contacto os
actuai cooperad r com
intermediário independente.
Os intere se de ta entidade conflituavam então, re 01vendo- e agora o onflito pela integração na po ição de
intermediário daqueles que, antes, dela estavam excltúdos.
Com is o, a natureza da relações entre a cooperativa e os
eus associado apresentar-se-á radicalmente diferente da
natureza das que anteriormente se estabeleciam entre aquele e o intermediário capitalista.
Já quanto à outra face, a posição da cooperativa em
nada se distingue da do intermediário que veio substituir.
A ua actuação é, sob esse aspecto, dominada fundamentalmente pelos mesmos interesses, orientada de modo geral
por princípios idênticos (1).
Assim, quanto à cooperativa de consumo, esta não nos
oferece um padrão novo de soluções, não consagra qualquer orientação peculiar relativamente ao comerciante
privado, no que toca às relações da empresa com os
(I)
uma formulação sintética, exprime M. MAruANl, II Fatto ... ,
cit, pág. 70, as me mas realidades, escrevendo que «assumindo a empresa
da qual ... eram tributários, ele [os cooperadores] devem necessàriamente reunir em si todas aquelas posiçõe e qualificações que eram
próprias de quem geria uma tal empresa•.
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seus fornecedores, bem como com os titulares de factores
de produção, nomeadamente com os trabaThadores. Quanto
às relações com estes últimos, de tal problema trataremos
espedficamente a seu tempo; no capítulo das relaç - es com
os fornecedores, o interesse da cooperativa, como
de
qualquer comerciante, é de comprar ao menor preço e nas
melhores condições. Aqui, as situações dos dois são paralelas; o novo conflito que surge entre a cooperativa e
o seu fornecedor poderá por sua vez originar eventualmente a integração das funções deste por parte daquela.
E de novo, colocada no lugar do grossista privado,
a cooperativa - diferente dele quanto à outra faceage como ele na face voltada para o produtor.
A cooperativa de produção - pela qual os trabalhadores se tomam empresários - patenteia virtualidades de
alteração da estrutura da empresa no que respeita ao
factor-trabalho, mas nada de novo oferece quando encarados os contactos com o mercado a que destina a sua
produção. O interesse da cooperativa reside então na
venda das mercadorias pelo melhor preço, dilatando
quanto possível a margem positiva entre esse preço e o
custo de produção (1).
Mas também nas outras espécies de cooperativas as
duas faces da figura do intermediário são assumidas pela
associação dos cooperadores, reunidos em empresa colectiva.
D e um lado, as relações da empresa com aqueles que agora
são seus titulares, no domínio das quais anteriormente
conflituavam os interesses em presença; do outro, relações
da empresa cooperativa com os que ficam fora dela, relações cuja natureza é em tudo comparável à daquelas que

(I)

N este sentido.

J. MARCHAL.

Cours .. .• cit.• págs. 491-492.
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c

tabeleciam entre o intermediário capitali ta e c SJ

me mas entidade e)·
mpreende- e, à luz d que precede, a afirmaçã de
aut r
ári (2) que p - m em destaque carácter duplo
da empre a co perati a: efectivamente «(ooperafiv(/» em
relaçã ao eu membr
e «cspcC/I/afi V(/I> S b s utros
pont de ista p r que pode encarar-se (3). Verificamo,
a im, que a realização d e pírit cooperativo é, em
cada uma da empre a em que ele e pIa ma, meramente
I/III/atera /.
que, de de 1 go, explica a possibilidade de
conflitos entre:l di er as e pécie de cooperativas.

d) Est facto merece ser salientado para que se

C0111-

pr enda perfeitamente o sentido da afirmação de que a
c operativa reune na me ma pe soa qualidades antagónicas
que a empresa capitalista epara. A não ser assim, a eventualidade de equívocos acre ce neste domínio.
É o que - segundo cremos - acontece a PANTALEO 1 (-I), que nega qualquer especificidade à cooperativa
neste domínio, considerando, primeiro, que a coincidênCla de que costuma falar-se entre os suj eitos da empresa
(1) Os banco cooperativo , por exemplo, têm de entrar em
rdações com o capitalIstas, porque carecem de abastecer-se dos aforros
nece ários para empre tar ao seu membros; a im como as cooperativas agrícola de venda hão-de dirigir- e aos con umidores ou aos
retalhistas porque, comprada a produção do eu membros, nece sitam de proceder ao seu c coamento.
(2) A sim RAB BE o, L: ocíetá... , cit. , pág. 435 ; assim também
Uus E GOBBI, Ln Cooperaziolle-DaU' Eco II o111 ia Capitalista ali' Ecollolllia
Co rporativa, Mtlano, 1932, pág. 24, o qual, referindo-se à cooperativa
operána de produção, afirma que, mas relaçõe com o consumidores
a quem fornece os produto, ela é uma vulgar empresa de especulação•.
(3) E há um cm relação ao qual todas as espécie de cooperatlvas
se idennficam nes e carácter especulativo. R eferimo-no à situação
do capital, em todas esta empresas excluído da cooperativização.
(4) Prillcipii Teorici .. . , in .Erotemi. , II, cit., pág. 134.
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cooperativa e as pessoa que aproveitam da sua actividade
também se verificaria em qualquer outra fi rma de empresa
(sendo tudo questã de não se perder de vista aquilo em
que verdadeiramente con istem os serviços de uma empresa)
c, depois, que cm certas cooperativas tal coincidência não se
verificaria (apresentando-se como exemplos, entre outros,
das cooperativas de produção porque vendem ao público
em geral e o das de crédito quando não são os sócios os
fornecedores do capital).
Por isso foi deliberadamente que não utilizámos nunca,
na exposição precedente, qualquer fórmula correspondente
àquela que tem curso entre os autores de língua francesa,
os quais afirmam a confusão, obtida pela cooperativa, da
dupla qualidade de «usagen) e de «membr(?), «act;onna;re»
ou «wtrepre/Leun). A nossa forma de proceder evita as ambiguidades contidas na fórmula citada, dispensando ao mesmo
tempo quaisquer indagações - fatalmente conducentes a
um beco sem saída - sobre qual o verdadeiro beneficiário
de uma empresa ou qual a sua actividade principal, que
permitiria isolar o respectivo titular, dele fazendo o seu
primeiro beneficiário (1) .
Deverá antes reconhecer-se, com FAUQUET (2), que pode
ser-se beneficiário (~Isager) de uma empresa «a três títulos
diferentes, consoante se peça à empresa um serviço de
escoamento, de fornecimento ou de trabalho».
E conforme a posição, de entre essas três, ocupada
precedentemente pelos que agora se reunem em coopelativa,
de acordo portanto com a qualidade que eles pretendem
valorizar ao assumir a função de empresa, é que esta será
estruturada, por forma a que o conflito que antes gerava
(1)
(2)

A tal é levado LAMBERT, ob. cit., pág. 235 c segs.
Ob. cit., pág. 72.
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a in uficiente satisfação d interesses inerentes a tal po ição
u q ualidad sej a eliminad
Em r laçã a outr s ujeit s - colo cad , por a im
dizer, d lad de lá - tud c ntinuará como dantes porque
nã fi i na qualidade correspondente à desses que o COOperadores e r muram. El s ficam fora da empre a, embora,
para alorização da po ição que sob este aspecto o caracteriza em face dela, p sam criar uma outra c operativa,
que permita eliminar aquela particular forma de depend Ancia em que se enc ntram, cooperativa essa que de
acord c m tal circunstancia será estruturada.
Isto não impede, contudo, que em certos casos
excepcionai os individuos se reunam cooperativamente
em mais que uma qualidade. FAUQUET (1) cita-nos alguns
exemplos de cooperativas que, segundo ele, satisfazem
ao mesmo tempo duas categorias de usagers: «a) - Cooperativas de crédito mútuo onde, no mesmo momento, certos
ocietários são credores e outros devedores, e onde, sucessivamente, o mesmo societário pode ser credor e depois
devedor ou inversamente; b) - Cooperativas de escoamento e abastecimento mútuos, tais como os «Beef RingS»
do Canadá, onde cada societário fornece alternadamente
o animal cuja carne será repartida entre todos ; c) - Cooperativas rurais de padaria, fornecendo pão contra farinha;
d) - Empresas mistas das cooperativas de consumo e das
cooperativas agrícolas; e) - Cooperativas operárias com
participação das cooperativas de consumo, etc .... ».
Mas, para que a afirmação de FAUQUET fosse plenamente
válida, necessário se tornaria que aquelas duas qualidades estivessem ligadas à cooperativa por forma tal que os respectivos
titulares fossem, por esse facto e a esse título, considerados
(1) Ob. cit. , pág. 73, nota 1.
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seus membros. Quer dizer, seria necessário que essa pessoas
se rewlissem cooperativamet1te nessas duas qualidades, com
tudo o que isso implica, nomeadamente no capít~lo da devolução dos excedentes - por exemplo, que, nas cooperativas
de crédito mútuo, tais excedentes fossem repartidos pelos
membros quer na qualidade de subscrit res de capital,
quer na de devedores, o que as mais das vezes não sucede.
O simples facto de os membros da cooperativa se colocarem,
por assim dizer, dos dois lados da empresa não implica que
esta satisfaça duas categorias de beneficiários de maneira
diversa da que satisfaz quando as entidades que ocupam
essas posições são distintas: cooperativamente, ela só
satisfaz uma das categorias de beneficiários, aqueles que
se reunem como membros da cooperativa; as outras categorias são satisfeitas na mesma medida em que o seriam
por qualquer empresa exclusivamente especulativa. Se
assim não fosse, a afirmação de que a cooperativa permite
que se reunam na mesma pessoa qualidades antagónicas
gue a empresa capitalista separa seria pura e simplesmente
vazia de conteúdo económico, redundando numa nota
puramente formal, porque despida da substância que a
acompanha.
Além disso, quer-nos parecer que, dos exemplos apontados, alguns não correspondem a verdadeiras cooperativas
nem sequer a verdadeiras empresas, tratando-se antes de
wúdades de consumo em comum ou de unidades produtivas correspondentes a um estado atrasado da economia
de troca.
16. Decomposta, sob o ponto de vista estrutural, a
figura do empresário cooperativo como titular da empresa
cooperativa (empresário colectivo, caracterizado por traduzir a reunião lia mesma pessoa de qualidades antagónicas sepa-
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radas pel empre a capitali ta), há que a inalar o eu
pt/pel n
el daqu la m m empresa de que é pr _
prietári .
Realçadas já as linha mal salientes da ev luço da
empre a c perativa n que t ca ao exercício fectivo
da fWlç - e de admitú traçã , de direcção e de ge tão e
de tacadas a tend ncias te n crática manifestada sobretud a ní el da grande co perativa de consumo, ficam-n
c mo m mentos definid res da posiçã económica
d titular da empre a cooperativa, os seguintes: asswlção
d risco, atribuição do poder último de decisão na empre a,
di tribuição do lucros.
m alienta G. LA ERRE (t), há uma ligação íntima
e itldi olú el entre aquelas três notas e a pessoa do emprcário cooperativo (no sentid já defmido).
A e te compete, de de logo, a subscrição de um certo
capital núnimo, por vezes uma simples acção, com o qual
contribuirá para a con tituição de uma reserva necessária
para garantia dos cr d re e reforço do crédito da cooperati a. Esse capital sujeita-se ele a perdê-lo em caso de mau
negócios da empresa. Mas é imprescindível que alguém
tome sobre si essa responsabilidade e ninguém mais indicado para tal que o titular da empresa, aquele que a assumiu
no seu próprio interes e e dela recebe as correspondentes
vantagens. Esta Gmwção dos riscos da empresa cooperativa
é assim incumbência própria do empresário e o primeiro
dos seus traços identificadores.
Desta perspectiva, portanto, a medida do risco na
empresa cooperativa é-nos dada pelo montante de capital
subscrito pelo cooperador e que este aceita empenhar no
(I) Signification Écollolllique et Moraie des Regies de Rochdaie,
cit., pág. 402.
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sucesso da empre a (I). Dessa forma assul1Ie o empresário
risco inerente a empreendimento económico que
ubscreve.
Mas vimos já que o empresário cooperativo se distingue por ocupar em relação à sua empresa uma utra
posição, a que estão ligados interesses de carácter económico
que a constituição da cooperativa veio precisamente permitir que fossem mais cabalmente satisfeitos. Nessas condições,
assumido o risco pelo sócio da cooperativa na quaüdade

(I) Ou então pela extensão da responsabilidade do patnmónlo
pessoal dos sócios pelas dívidas da cooperativa, naquele casos
em que tal foi estipulado, quer para substituir o sistema da subscrição
de acções (cooperativas dinamarquesas, Caixas Raiffeisen) , quer apenas
para o completar (cooperativas agrícolas francesas) (cfr. LA SERRE,
cit., pág. 411).
A modalidade da responsabilização dos associado depende, no
fundo, da forma jurídica adoptada para constituição da sociedade
(nes e sentido, cfr. o art. 207.°, § 1.0, com referência ao art. 105.", do
Cód. Comercial).
Quanto às cooperativas cujo capital social é constituído por
acções, vários sistemas podem seguir-se para determinação da medida
da responsabilidade dos sócio, através da fixação do número de acções
a subscrever por cada um:
a) Contribuição proporcional às operações efectuadas por cada
membro com a empresa comum durante determinado período.
Sistema econorrucamente lógico mas pouco justo sobretudo nas
cooperativas de consumo, pela sobrecarga que acarreta às famílias
numerosas.
v) Contribuição proporcional aos recursos pessoais de cada
sócio ou à sua posição social.
c) Regra da uniforn'Údade, sendo cada associado obrigado a
sub crever apenas uma acção, possibilitando-sc-lhe no entanto adquirir
número ilin'Útado ou lirrútado de acções suplementares. É o sistema
mais simples e o mais comummente seguido (cfr. LAS ERRE,
e loe. cits).
erta legislações lirrutam a um máximo o número de parte sub critíveis por cada cooperador, assim e obviando à eventualidade de pres ões
que possam exercer- e obre a ociedade através da simples ameaça de
lima retirada brusca com a consequente necessidade de reembol o de
de um capital avultado.

ov.

ov.
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de empre ári , ele vai também sI/portá-lo a outr título,
eglilldo a veste em que se rcw1iu de acordo c m a especial
po içã ec n6mica m que se encontra face à empresa
cooperativa e a natureza particular das relaçõe que entre
ele e ela se estabelecem: suporta-o pois como comprador
(e portanto como con llil'lidor), como trabalhador, Como
endedor (e p rtanto como produtor) (1).
Com efeito, decomp ndo-se a situação do cooperador
em duas faces antagónicas - havendo-se tornado empreári c m o objectiv do exercício de uma função económica que satisfaz concretamente as necessidades inerentes à
situação que o individualiza como um certo sujeito económico -, a falência da cooperativa afectá-Io-á directamente
nessas duas qualidades.
Como empresário, tendo fornecido a garantia de um
capital, ver-se-á na contingência de o perder, de ter de
abrir mão dele em favor dos co-contratantes não membros
da sociedade.
Na outra qualidade que o caracteriza - aquela que se
contrapõe à que é definida pelo escopo concreto da cooperativa -, perderá as vantagens especiais que desta retira.
Os accionistas de uma qualquer sociedade anónima,
pelo contrário, assumem e suportam o risco sempre e só
como capitalistas, subscritores de um determinado número
de acções de capital. Certo que também aqui o descalabro
económico se reflectiria na perda das vantagens inerentes à
asslillção da empresa, vantagens traduzidas sobretudo na
distribuição eventual de dividendos. Esses benefícios,
contudo, advêm aos accionistas na mesma qualidade em
que por eles foi assumido o risco - como fornecedores
(I)

efr. LASSERRE,

págs. 600 e 613.

Travailleurs

el .. . ,

cit., in «L'Entreprise et ... ),
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de capital-, como tal portanto se sujeitando igualmente
a perdê-los.
Ora, as vantagens econ6micas de uma cooperativa
são distribuídas aos seus membros, não como subscritores
de um capital, mas naquela outra qualidade em que se
reuniram e que é quer a de consumidores (no sentido lato
do termo), quer a de trabalhadores, quer a de vendedores
das mercadorias de sua produção. São essencialmente os
ganhos que obtêm pelo facto de - ocupando o lugar do
intermediário anteriormente existente - reunirem na sua
pessoa, através da cooperativa, o exercício de funções
antag6nicas e antes separadas: mercadorias mais baratas e de
qualidade controlada; abolição da situação de assalariado;
mercadorias vendidas em melhores condições e por melhor
preço.
Estes factos explicam aliás uma outra particularidade
das cooperativas - nomeadamente das cooperativas de
consumo - quanto à extensão do risco assumido ou
suportado.
Com efeito, enquanto o accionista de uma empresa
capitalista não dispõe de qualquer influência - pelo menos
directa - sobre o risco, suportando-o passivamente, o «consumidor-accionista» da cooperativa detém nas suas mãos um
factor de controle do risco.
Como salienta LASSERRE (1), «o risco económico é
essencialmente o risco da má venda, de não-ratiflcação
pelos clientes das previsões da empresa. Ora, há um liame
orgânico entre a empresa cooperativa e a sua clientela :
esta está na empresa, ela própria se constitui empresário.
É pois dos próprios cooperadores que depende a má venda
ou, ao contrário, a regularidade das transacções. Eles podem
(1)

Ob. cit., págs 611 e 612.
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bvíar a ri co p la fidelidade da ua c mpra , e C011 _
tata- e c m feit, entre ele, uma fidelidade mai r que
entre
cliente da utra mpre as, levad a tr car de
fi rneced r por m tivos irri ' rio. Por utro lad , o carácter qu tidiano d s c ntacto , a as embleia ond podem
exprimir a uas queix ,o inquéritos domiciliário que,
pr eni nte da ua co perativa, ã bem acolhidos, permitem conhecer as uas nec sidades ex aI/ te e não omente
ex post e de uma maneira mais precisa, e portanto adaptar
melhor, qualitativa e quantitativam ente, as operaçoes
c merciai ou produtivas e os inve timentos» (').
As outras cooperativas, pelo contrário , comportam-se
- face à sua clientela -, sob o ponto de vista do risco,
como qualquer empre a capitalista. Aqui, os sócios da
cooperati a não ão (a não ser acidentalmente, não assumindo o facto qualquer relevância específica para o efeito)
ao mesmo tempo os eus clientes, a clientela está fora da

(I) Evidentemente que há que considerar de modo diferente
aquela parcela da actividade da cooperativa que se traduz em tranacçõe com elemento não-membro. Tal facto não se reveste, 110
entanto, de importância atendível, dado o valor destas transacções
constituir como norma (pe e embora eventualmente a sua importância em termos absolutos) uma percentagem diminuta das vendas
totais da cooperativa.
Mesmo no donúnio exclusivo das transacções com os membros
da cooperativa, não e tá ausente uma percentagem maior ou menor
de rISCO. A compra por grosso das mercadorias a vender pela cooperaOva aos seus membros não é feita exclusivamente mediante encomenda,
mas ante com base numa procura meramente antecipada. Sucede
Implesmente que a natureza especial destas cooperativas permite à
empre a uma representação antecipada mais exacta da procura futura
dos cooperadores, assim como a estes a pos ibilidade de confLrrnação
do rigor de tais previsões.
O risco vai aumentando - embora empre corrigido por estes
específico ingredientes - à medida que se amplia o número de assoClados da cooperativa ou que esta vai subindo nos degraus da integração
verocal, até à própria Produção industrial.
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empresa, de modo que os meio de captação daquela ao
dispor de tais cooperativas nã se distinguem dos que estão
ao alcance de uma qualquer outra empresa.
Tal facto não pesará particularmente na situação de
cooperativas como as de venda de produtos agrícolas,
uma vez que estas oferecem mercadorias de primeira
necessidade, com uma larga procura, em condições de
preços, de qualidade, de apresentação - propiciadas pela
sua especial posiçã face ao consumidor fmal, de um lado,
e ao produtor associado, do outro - susceptíveis de
superar as que são oferecidas normalmente pelo comércio
privado dos mesmos produtos.
Mas já se reflectirá no funcionamento e na capacidade
de expansão das cooperativas de produção que, desprovidas
de meios fmanceiros para a actuação de instrumentos
eficazes (p. ex. propagandísticos) de dominação do mercado,
se verão particularmente sujeitas às flutuações que lhe
são inerentes e de qualquer modo reduzidas às transacções
com uma clientela restrita. Ressalvam-se talvez aqueles
sectores em relação aos quais a actividade destas cooperativas oferece particulares vantagens.
Mas, se do ponto de vista das suas relações com o mercado é a cooperativa de consumo que nos fomece especialidades capitais, a cooperativa de produção apresenta-nos,
por sua vez, uma novidade, ligada aos elementos de produção, com reflexos igualmente no dOITÚnio do risco. Reflexos
que se centram, não já sobre a delimitação ou o controlo
do risco, mas sobre a capacidade da cooperativa para o
suportar vitoriosamente.
Com efeito, sendo os empresários das cooperativas
de produção ao mesmo tempo os seus trabalhadores, eles
podem, nesta última qualidade, reduzir os riscos para a
empresa, sujeitando-se, nos períodos de crise, a receber
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alário inferi res ao normal como remillleraçã pelo seu
trabalh actuand a sim como am rtecedores dos efeitos
c rr i o da conj Wltura.
Idêntica erá aliá , sob este ponto de vista, a ituaçã das
c perati as de venda de pr dutos artesanais ou agrícolas.
Numa ociedade capitalista que ocupa se o seu lugar,
de empenhando, com s seus proce s s próprios de actuaçã
e ubordinando-se às regras que lhe sã características,
a me mas hulç-es que àquelas cabem, o risco de ficar
com as mercad rias invendidas seria suportado pela própria
sociedade, obrigada a pagar os produtos aos fornecedores,
fossem le ou não seus associados.
Nestas cooperativas, precisanlente, o risco de má venda
é suportado pelos associados como fornecedores, arriscando-se eles a nada receber em troca do fornecimento
dos produtos se porventura a cooperativa não conseguir
colocá-los no mercado. Factor que joga decisivamente
no caso de mercadorias perituras, como por exemplo as
frutas ou as hortaliças. Tratando-se de mercadorias cuja
venda possa ser diferida pela cooperativa, procedendo
esta ao seu armazenamento até que se torne possível a
transacção a preço convenieme, o risco suportado pelos
associados (e que numa empresa capitalista seria suportado
pela própria sociedade, obrigada a solver os seus débitos
no prazo convencionado) será apenas o de se verem constrangidos a esperar pelo pagamento dos produtos fornecidos
enquanto estes não forem vendidos (1).
(1) Nas cooperativas deste tipo, segue-se por vezes o sistema de
atrIbuir ao sócio, logo no momento da entrega dos seus produtos,
um pagamento provisório, a um preço inferior àquele por que a cooperativa conta vendê-los. A diferença entre esse preço actual e o preço
futuro previsto é estabelecida já por modo a deixar uma margem
suficientemente ampla para amortecer dentro dos seus limites todos
os efeitos de uma eventual descida das cotações. Mas, se, apesar disso,
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Em todo os tipos de cooperativas, a par da assunção
de um risco proporcional a capital subscrito, encontramos
assim uma outra forma de risco - muito mais importante - suportado por cada associado proporcionalmente à
sua contribuição para a obra comum. Em caso de insucesso,
os s6cios deixarão de ver remunerado o seu trabalho (coope- '
rativas de produção) ou pagos os produtos fornecidos
(cooperativas de venda), ou ver-se-ão privados da vantagem
de pagar os produtos por um preço inferior ao corrente
(cooperativas de consumo).
À assunção da responsabilidade econ6mica na empresa
cooperativa corresponde a atribuição de duas prerrogativas que àquela estão indissoluvelmente ligadas: o poder
supremo na empresa e o direito de embolsar os lucros
provenientes da sua actividade produtiva. Com efeito,
«seria impensável que pessoas diferentes suportassem as
perdas e recebessem os lucros ou que se tivesse de assumir
o preço de venda se revelar inferior àquele por que a cooperativa pagou
os seus fornecimentos ou se os produtos subsistirem invendidos, a aplicação às perdas do princípio da proporcionalidade pode fazer-se - para
evitar a devolução do que já fora pago - por dedução aos lucros
distribuíveis, nos anos futuros, da importância correspondente, porporcionalmente às mercadorias entregues no exercício em que ~e verificaram
as perdas (cfr. FAUQUET, Le Secteur ... , cit., pág. 77).
Um sistema que ponha o risco da não-venda a cargo da sociedade
afasta-se do domínio cooperativo, quebrando a relação de proporcionalidade que neste se estabelece entre as prestações recíprocas da empresa
e dos societários. Equivale a dizer que as receitas são aqui repartidas
entre os sócios de acordo com o valor das suas prestações, sendo o valor
da contribuição de cada um aferido pela receita eventualmente obtida
da sua venda, reduzindo-se ele a zero se essa receita for nula - nessa
altura não há lugar a qualquer pagamento pela cooperativa pois não
houve prestação retribuível. Assim, sendo homogéneas as mercadorias
fornecidas pelos associados (cereais, por ex.), o risco reparte-se por todos;
tratando-se de mercadorias não homogéneas (frutas diversas, vinhos
de castas variadas), as perdas, como também os eventuais lucros, deverão
ser individualizados conforme os produtos.
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n c em deter um p der qu permitis e velar pelo
pr' pri _ intere e ~ (1).
No entant , apesar d centrad s na mesma entidade,
c te tre atribut s nã lhe sã r conhecid s c m base
n me m princípio.
mo vimo ,pel m ntantc d capital subscrito e mede
a r pon abilidade individualment assumida por cada sócio.
Contudo, contràriament ao que sucede na empre~a
capitali ta, a berania e s lucr s na são atribuído pr porei nalmente ao capital.
poder de /loto rec nhecid a cada accionista não
depende d número de acç-es por ele possuídas, sendo
ante di tribuído por todo em igualdade de condiçõe :
a cada membr da cooperativa um único voto é atribuído
em princípio. A razõe profundas, os desvios e o sentido
da evoluçao actual desta norma geral foram já por nós
de tacado na devida altura.
Quanto à atribuição dos excedentes da exploração, ela
não é feita proporci nalmente ao capital subscrito, mas
de acordo com um outro princípio: o da proporcionalidade
ao cOI/tributo de cada sócio para a empresa comum, que é o
me mo que dizer proporcionalidade às operações de cada
ócio com a empresa de que é proprietário. Mas melhor
apreciaremos as raizes e o funcionamento, assim como o
significado desta alteração capital introduzida pela cooperanva na regras correntes de distribuição dos lucros das
empresas, nos números que e seguirão.
(Col/til/utl 110 próxilllo volullle)
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LA SERRE, Sigllificatiol/ ÉcOl/ollliqlle ... , cit., pág. 402.

