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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.).
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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
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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.
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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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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
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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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