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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo descrever o programa de integração de funcionários 
do Sistema de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária (CRESOL), e a partir 
disso, compreender a contribuição da integração para a disseminação da cultura 
desta cooperativa junto aos novos colaboradores. Trata-se de um estudo de caso de 
cunho qualitativo. A coleta de dados foi realizada no período de Dezembro de 2015 
e Janeiro de 2016 por meio de dados primários e secundários, sendo os primários 
obtidos via entrevistas semiestruturadas e os secundários via investigação em 
registros documentais da organização. Os dados coletados nas entrevistas foram 
analisados por meio da análise de conteúdo. Os principais resultados demonstraram 
que a cooperativa possui fortes elementos culturais, os quais se baseiam 
essencialmente nos princípios estruturantes do cooperativismo, e evidenciam, 
portanto, que o curso de integração de funcionários desta cooperativa é um 
disseminador da cultura organizacional, contribuindo assim no processo de 
aculturação dos novos funcionários.  
 
Palavras-chave: cultura; socialização; cooperativa. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to describe the employees of the system integration program of 
Credit Unions with Solidarity Interaction (CRESOL) and from that understand the 
integration contribution to the spread of the culture of this cooperative with the new 
employees. This is a case study of qualitative nature. Than data collection was 
carried out between December 2015 and January 2016 through primary and 
secondary, being the primary obtained via semi-structured interviews and secondary 
research via documentary records of the organization. The data collected in the 
interviews were analyzed using content analysis. The main results showed that the 
cooperative has strong cultural elements which are essentially based on the 
underlying principles of cooperativism and evidence so that travel of staff of the 
cooperative integration is a disseminator of organizational culture contributing to the 
process of acculturation of new employees. 
 
Keywords: culture; socialization; cooperative. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cultura pode ser considerada um dos patrimônios mais relevantes de 
qualquer organização. Ideias, comportamentos e manifestações a qual se 
denominam cultura, formam, portanto, um conjunto de práticas composto por 
valores, crenças, rituais e normas, que faz o dia a dia das organizações e guiam a 
conduta dos membros que a ela pertencem (FLEURY, 1996). 

Neste sentido, pode-se dizer que a cultura organizacional vincula-se as 
ciências sociais, considerando que estas buscam compreender a vida em 
sociedade, por meio de um dos seus elementos constituintes, a cultura. Observando 
então, a perspectiva humana das organizações, há de se dar atenção a relação 
estabelecida entre individuo e cultura.  

De acordo com Robbins (2002), a aprendizagem e a assimilação dos 
elementos da cultura organizacional acontecem por meio do processo de 
socialização. Ou seja, a partir do delineamento dos comportamentos e atitudes, 
visando a internalização, bem como, a disseminação da cultura para que esta seja 
incorporada nas tarefas cotidianas dos seus membros.  Segundo Fleury (1996) os 
rituais de socialização são vitais para a reprodução do universo simbólico. Para a 
empresa, este processo de aculturação torna-se fundamental, pois é a partir deste 
que seus valores serão então incorporados. 

Todos os indivíduos possuem condutas específicas de comportamento, que 
são adquiridas por meio da convivência. A estas condutas específicas atribuem-se o 
nome de socialização, que é o modo de agir, pensar e sentir. Durkheim (2007) 
apresenta a família como primeira instituição responsável por este processo, 
chamada de socialização primária. Por sua vez, a escola é responsável pela 
socialização secundária. Por fim, o autor afirma ser a organização (trabalho) um 
terceiro agente no processo de socialização do individuo. Este terceiro aspecto da 
socialização pode ser observado de forma clara nas organizações, pois com o 
passar do tempo os indivíduos que as compõem, desenvolvem hábitos ou 
comportamentos parecidos, identificados como específicos daquele espaço de 
convívio. 

Neste sentido, as organizações constroem seus processos de socialização 
como forma de intensificar a aculturação dos novos funcionários, na busca por 
consolidar uma identidade organizacional. Ao se tomar por base estes pressupostos 
teóricos, o principal objetivo desta pesquisa visa descrever o programa de 
integração de funcionários do Sistema de Cooperativas de Crédito CRESOL, e a 
partir disso, compreender a contribuição da integração para a disseminação da 
cultura desta cooperativa junto aos novos colaboradores. 

A Cresol é uma cooperativa com 20 anos que nas suas práticas visa contribuir 
com o desenvolvimento do local no qual se insere. Como outras organizações, a 
Cresol desde sua criação buscou alicerçar valores que acreditam ser necessários 
para alcançar este objetivo. Portanto, estes valores são elementos que fortalecem a 
cultura interna a partir do quadro de funcionários e diretores, utilizando-se dos traços 
culturais locais, e pela incorporação dos seus valores institucionais.  
 Desta forma, a relevância na escolha do tema se justifica e se consolida, 
tendo em vista que a Cresol executa este programa há 6 anos, e não possui ainda 
uma avaliação consolidada sobre ele. Somado a este aspecto, adota-se como 
posicionamento epistemológico que as organizações, precisam estar preparadas 
para a concorrência entre elas. Isso pressupõe compreender seus alicerces, que no 
cooperativismo baseiam-se nas pessoas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Cultura 
 

A origem do termo cultura tem sua história ligada a agricultura, ou seja, surge 
a partir da ideia de preparar e cultivar a terra. Indícios apontam que este significado  
teve suas origens nas sociedades primitivas, as quais diferentes tipos de sociedades 
precisavam divulgar padrões de comportamento específicos daquele grupo 
(MORGAN, 1996).  

Tylor foi o responsável pelo primeiro conceito etnográfico de cultura, ao expor 
esta como “[...] um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 
leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem 
como membro de uma sociedade.” (LARAIA, 2001, p.25). Nota-se, portanto, nesse 
enunciado um caráter de aprendizado.   

Por sua vez, Shein (2004) considera a definição de Tyler de cultura como um 
comportamento aprendido, livre de qualquer herança genética, simples e moderna, 
que considera opinião, costume, e diversos hábitos que são interlazidados pelo 
individuo ao tornar-se membro da sociedade (SCHEIN, 2004). 

Complementar ao conceito de Tylor, meio século depois, Jacques Turgot 
escreveu em sua obra Plano para dois Discursos Sobre História Universal que o 
homem, como possuidor de um tesouro de signos que podem ser por ele 
multiplicados infinitamente, comunicados e transmitidos para os seus descendentes, 
como uma herança em sentido crescente (LARAIA, 2001).  

Contudo, apesar do seu valor para a compreensão do que vem a ser cultura e 
seu objeto de estudo, o conceito proposto inicialmente por Tylor que enseja uma 
compreensão da cultura como sendo um fenômeno natural, ganhou resistência e 
passou a ser contestado na ciência antropológica.  

Ao longo das últimas décadas, a antropologia vem buscando formular 
inúmeros conceitos para explicar o que é cultura. Alguns são oriundos das teorias 
modernas, e dizem que cultura é um sistema simbólico. Outras vertentes afirmam 
ser uma herança cultural que faz com que o individuo observe o mundo somente 
pela sua cultura. Atualmente, esta ciência refere-se à cultura para exemplificar os 
costumes e rituais que as sociedades desenvolvem ao longo de sua história 
(SCHEIN, 2004). 

Porém, um dos conceitos que merecem destaque é o que especifica a cultura 
como “[...] sistemas e padrões de comportamento socialmente transmitidos que 
servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos” 
(LARAIA, 2001, p. 59). 

Ainda, conforme Fleury (1987) é possível visualizar dois posicionamentos 
distintos na teoria antropológica no que se refere ao conceito de cultura, que são: 

 
De um lado, aqueles que consideram a cultura, os sistemas simbólicos 
como a arte, o mito, a linguagem, em sua qualidade de instrumentos de 
comunicação entre as pessoas e os grupos sociais e elaboração de um 
conhecimento consensual sobre significado do mundo; e de outro lado, 
aqueles que consideram a cultura como um instrumento de poder e 
legitimação da ordem vigente (FLEURY, 1987, p. 08) 
 

Outro conceito formulado por Aktouf (1994), direcionado mais para o campo 
dos estudos organizacionais especifica a cultura como um conjunto de evidências ou 
postulados, compartilhados pelos membros da organização. O autor expõe que 
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cultura seria: “[...] um cimento que mantém a organização como um todo, que lhe 
confere o sentido e engendra sentimento a identidade entre seus membros” 
(AKTOUF, 1994, p. 43).  

A partir deste conceito, que traduz uma visão crítica e humanista, torna-se 
possível identificar que por essa via de compreensão a cultura nas organizações tem 
a função de criar uma identidade coletiva comum, influenciando o comportamento 
dos membros, com vistas a vigiar seus comportamentos.  

Segundo Fleury (1987) a cultura olhada a partir da perspectiva da 
administração, é vista como um sistema simbólico, que expressam e representam as 
formas de aprender o mundo, permitindo assim o diálogo entre individuo e grupo. 

Esse mundo simbólico possibilita aos indivíduos que participam de um grupo 
como uma forma de apreender a realidade, criando meios de comunicar-se com os 
grupo, e agregando os significados (BERGER; LUCKMANN, 1985). 

Dentro desta perspectiva, que envolve a cultura como um mundo de símbolos 
e significados que possibilitam as interações sociais e o aprendizado coletivo, está a 
compreensão de cultura proposta por Clifford Geertz, que defende um conceito de 
cultura essencialmente semiótico, com base na crença, assim como Max Weber, que 
o homem é um animal que está amarrado a teias de significados que ele mesmo 
tece, compreende:  

[...] a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como 
uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 
interpretativa, à procura do significado. É justamente uma explicação que eu 
procuro, ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície 
(GEERTZ, 2008, p.4). 

 
 O conceito apresentado por Geertz (2008) implica entender que a cultura não 
é particular, porém não existem criadores passíveis de identificação. Assim, a cultura 
nasce e está inserida em um contexto em que os símbolos podem ser descritos de 
maneira a serem compreendidos com densidade. A partir disso, pode-se 
compreender a cultura como um fenômeno social, criado, mantido e repassado 
pelos indivíduos que compõem uma dada sociedade ou um grupo social.  

A partir dessa compreensão, Fleury (1987) afirma que alguns dos elementos 
simbólicos que compõe o universo cultural e que dão sentido e importância aos 
comportamentos dos membros, são as estórias, os mitos, os heróis, símbolos e 
rituais. Este conjunto de práticas visíveis concebidos e exercidos pela organização 
são fundamentais para formar a identidade cultural. 

Hofstede (1991) apud Carvalho e Vieira (2003) descreve os elementos que 
dão sentido à cultura: a) rituais – constituem atividades coletivas, tecnicamente 
supérfluas para o alcance dos objetivos, mas que são consideradas culturalmente 
essenciais; b) heróis – pessoas, que servem de modelo de comportamento 
independente se vivas ou mortas, reais ou imaginárias; e c) símbolos – palavras, 
gestos, imagens ou objetos que possuem um significado particular que é visualizado 
somente pelos que compartilham a mesma cultura.  

Assim, após a compreensão da cultura em sua concepção geral torna-se 
possível contextualizá-la nas organizações. Para Schein (1984, p.9) a cultura 
organizacional pode ser definida como “um conjunto de pressupostos básicos que 
um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os 
problemas de adaptação externa a integração.” 

Por sua vez, para o interpretacionismo, a cultura organizacional conforme 
Freitas (2007) é um conjunto de interpretações simbolicamente imaginárias, que 
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constroem e reconstroem as relações cotidianas nas organizações e demonstram os 
significados, dando assim, uma conotação de unidade.  
 Neste sentido, as organizações vistas pelo seu contexto cultural são 
minissociedades que possuem padrões próprios de cultura e subcultura. 
Considerando isso, as organizações podem ser vistas como um grupo que trabalha 
em conjunto, assim como uma família integrada. É um lugar no qual a maioria dos 
empregados estabelece relações no longo prazo, às vezes, para a vida toda e por 
isso, alguns deles a percebem e a sentem como uma extensão da sua família 
(MORGAN, 1996).  
 Portanto, a cultura não é algo que se impõe, mas sim, algo que se desenvolve 
durante a trajetória da interação social da organização com seus membros, 
sociedade e ambiente. Por isso, as práticas organizacionais vividas, fazem com que 
o indivíduo incorpore padrões de comportamento subjetivo, e que podem ser lidos e 
percebidos através de comportamentos, rituais, rotinas, linguagem utilizada pelos 
membros, providências que são tomadas em determinadas situações, e demais 
atitudes (MORGAN, 1996). Assim, pode-se dizer que a cultura organizacional, assim 
como a cultura em sua concepção geral, é construída e reconstruída por um grupo 
social ao longo da história.  
 
2.3 Socialização Organizacional  
 
 A convivência em qualquer sociedade requer que o indivíduo participe do 
diálogo nela utilizado, seja este diálogo objetivo ou subjetivo. Para que este diálogo 
possa ser estabelecido, o individuo precisa conseguir interpretar os fatos que 
acontecem neste grupo social onde está inserido, dar significado a eles, ou seja, e 
interiorizá-los (BERGER; LUCKMANN, 1985).  

Os autores ainda complementam afirmando que “[...] esta apreensão não 
resulta de criações autônomas de significado por indivíduos isolados, mas começa 
com o fato do indivíduo assumir o mundo no qual os outros já vivem” (BERGER; 
LUCKMANN, 1985, p. 174). Contudo, o individuo não nasce membro da sociedade. 
Nasce com a predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade. 
Por conseguinte, na vida de cada indivíduo existe uma sequência temporal no curso 
da qual o indivíduo é induzido a tomar para si o diálogo estabelecido pela sociedade 
onde está inserido.  

Para Levy (1973, p.60) “[...] em estado de isolamento social, o indivíduo não é 
capaz de desenvolver um comportamento humano, pois este deve ser apreendido 
ao longo de suas integrações com grupos sociais”.  

A respeito de socialização, ainda, Berger e Luckmann (1985, p.175) ressaltam 
que “somente depois de ter realizado a interiorização é que o individuo se torna 
membro da sociedade. O processo ontogenético pelo qual isto se realiza é a 
socialização que pode ser definida como a introdução de um individuo no mundo 
objetivo de uma sociedade ou de um setor dela”.  

Berger e Luckmann (1985) e Motta e Vasconcelos (2008) concordam ao 
indicarem que esse processo de socialização do indivíduo se divide em dois 
momentos específicos: socialização primária e socialização secundária. A 
socialização primária constrói-se a partir do contato do individuo com o ambiente 
familiar, ou seja, são as pessoas mais próximas que contribuem para a formação da 
personalidade à partir das crenças já pré-definidas. Já a socialização secundária é 
constituída pelos “[...] submundos institucionalizados ou baseados em instituições” 
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(BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 184). Nesta fase, o individuo é apresentado a 
outras formas de pensar e agir. 

Neste momento, insere-se a socialização organizacional, que de acordo com 
Van Maanen (1978), Louis (1980); Wanous (1991 apud Risk, 2010, p.25) torna-se 
essencial para a permanência do individuo na organização. Louis (1980, p. 229 apud 
Risk 2010, p. 25) afirma que “socialização organizacional é o processo pelo qual o 
individuo compreende os valores, habilidades, comportamentos esperados e 
conhecimento social, etapa essencial para assumir um papel e participar como 
membro da organização”. 

Portanto, pode-se afirmar então que, a socialização é a forma com que os 
indivíduos recém-chegados a uma organização são moldados pelos indivíduos que a 
ela pertencem (VAN MAANEN, 1978). Concorda Shinyashiki (2002 apud Martins, 
2013) ao afirmar que “[...] a socialização é o modo pelo qual a sociedade controla o 
indivíduo, através da aprendizagem de normas, regras e valores, ou seja, a 
socialização também depende da relação que o membro tem com a sociedade”. 

Para que a socialização aconteça, devem existir neste processo quatro 
elementos básicos, que são: a) agente – indivíduo que atua como fonte do que deve 
ser aprendido; b) processo – aprendizagem; c) alvo – o indivíduo que está sendo 
socializado, e d) resultado – que está sendo aprendido (SHINYASHIKI, 2002). 

Van Maanen (1996) apresenta a socialização como um processo sequencial e 
que ocorre de forma acumulativa, ou seja, é a somatória de vários eventos que 
acontecem durante a vida do indivíduo na organização.  Algumas delas são 
apresentadas como estratégias de socialização organizacional, que podem ser 
exclusivas ou excludentes, conforme se observa no quadro 1. 
 
Quadro 1:  Estratégias de Socialização Organizacional  
Formal  Informal 
Ênfase na preparação do novo membro, 
explicitando o seu cargo e papel.  

Aprendizado ocorrerá no âmbito das relações 
sociais e tarefas 

Individual  Coletiva 
Opção pela socialização individual, não 
havendo homogeneidade na aprendizagem. 

Agrupamento dos novos indivíduos para vivência 
de experiências semelhantes.  

Sequenciais Não sequenciais 
Desenvolvimento de vários processos 
transitórios. 

Constitui-se de processos isolados, de estágio 
transitório.  

Fixas Variáveis 
Tempo padronizado, tornando-a em estágios 
funcionais.  

Desconhecimento da dimensão dos estágios. 

Competição Concurso  
Divisão dos novos conforme habilidades e 
funções. 

Promove a participação e cooperação, 
desempenho entre os novos indivíduos. 

Séries Isoladas 
Caracteriza-se pela preparação em diversos 
papéis similares. 

Não possui padrões, sendo que o próprio 
individuo promove a sua socialização. 

Investidura Despojamento 
Confirma a identidade do novo indivíduo e seus 
valores pessoais. 

Desapropria o novo individuo de seus valores e 
crenças individuais.  

Fonte: Van Maanen (1996 apud SILVA; FOSSA, 2013).  
  

Neste sentido é que a socialização organizacional conquista espaço e 
reconhecimento, pois é por meio dela que o indivíduo adquire princípios morais 
conforme os padrões estabelecidos pela sociedade em que está inserido. Mas, para 
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que isso aconteça, Durkeim (1987) destaca que o individuo precisa deixar de lado 
atitudes e crenças individuais.  

Por outro lado, Berger e Luckmann (1985) afirmam que as pessoas podem 
conviver numa sociedade, e estabelecerem um processo dialético, ou seja, o 
indivíduo internaliza os valores e crenças da sociedade em que se encontra, mas 
mesmo assim não abre mão diretamente dos seus valores e crenças pessoais.  

Com base nos conceitos apresentados entende-se que a socialização 
organizacional consiste num processo de ensino e aprendizagem. Com ela, a 
organização procura transmitir seus valores (ensina o seu contexto) e o funcionário 
aprende, internaliza e se insere nesse cenário.  

Nesta mesma linha os autores Araujo, Carioca e Machado (2012) consideram 
que o objetivo básico que leva a organização a ter um processo de integração é 
contribuir para a construção de uma boa relação entre as partes: empregado e 
empresa, visando simplificar a adaptação e o conhecimento sobre os elementos que 
compõe a cultura organizacional: história, missão, visão, valores, forma de atuação, 
cultura, e tradição. Os autores ainda complementam indicando que “[...] neste 
processo também são abordados temas como normas e procedimentos da empresa, 
os benefícios oferecidos, informações sobre políticas da empresa [....] e estrutura 
organizacional” (ARAUJO; CARIOCA; MACHADO, 2012, p.11) 

 
3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA: CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 
Esta pesquisa caracteriza-se como sendo um estudo de caso descritivo com 

abordagem qualitativa ((MINAYO, 1992; STAKE, 2011). Na pesquisa qualitativa, 
segundo Denzin e Lincoln (2006), o pesquisador está socialmente empenhado em 
compreender o universo segundo o ponto de vista dos atores sociais. Destacam 
ainda, que esta modalidade de pesquisa consiste em um conjunto de atividades 
materiais e subjetivas (interpretativas) que dão visibilidade ao mundo não 
apresentado.  

Portanto, “[...] isso pressupõe que seus pesquisadores estudam as coisas em 
seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar os fenômenos em termos 
dos significados que as pessoas a eles conferem” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

Neste sentido, a pesquisa teve como foco o processo de socialização de uma 
organização cooperativa que atua na área do crédito, que iniciou suas atividades na 
década de 1990 e que atualmente possui abrangência nacional, com atuação de 
aproximadamente 1.200 funcionários. A escolha da organização deu-se pelo fato 
dela possuir um programa de socialização ou integração de novos funcionários e até 
hoje, não ter realizado nenhum estudo com este objetivo.  

Para a coleta de dados foram utilizados dados primários e secundários. Os 
dados primários foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada gravadas com 
4 colaboradores que participaram do processo de integração desta organização no 
ano de 2015, sendo 3 mulheres e 1 homem.  

Justifica-se que a escolha dos participantes foi definida de forma aleatória, 
sendo os mesmos convidados a participar livremente da pesquisa. Para isso, 
apresentou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Neste termo 
inseriu-se o objetivo central visa preservar a identidade e anonimato dos 
participantes. Por isso, na análise dos dados, os entrevistados receberam as 
nomenclaturas E1, E2, E3 e E4.  

Por sua vez, os dados secundários foram coletados por meio de consulta em 
documentos institucionais da cooperativa. Neste processo foram diagnosticados 



 

 

9 

 

documentos institucionais, comunicados, noticiários e o sistema de informações 
denominado Senior, no qual se encontrou informações sobre a programação do 
curso de integração. Além disso, realizaram-se pesquisas em publicações, revistas, 
website e relatórios sobre o histórico e estruturação da cooperativa. 

Após transcrição das entrevistas definiu-se os eixos categoriais de análise da 
entrevista a partir do referencial teórico abordado neste estudo em triangulação com 
os dados primários e secundários conforme disposto no quadro 2. 

Estes dados foram analisados a partir do seu conteúdo conforme técnica de 
análise categorial (BARDIN, 2004). Para a autora, este método é um conjunto de 
técnicas que se propõe a analisar a comunicação utilizando-se de procedimentos 
organizados, e com finalidade de descrever o conteúdo contido nas mensagens. 

As categorias de análise são apresentadas da seguinte forma: 
 

Quadro 2: Categorias de análise 
Categoria Objetivo 

Cultura Organizacional 
Identificar as crenças, valores, costumes e padrões de conduta 
orientados pela organização; 

Socialização ou Integração 
Organizacional 

Descrever o processo de integração de funcionários e o modo como 
ele está organizado; 
Verificar se os aspectos que compõe a cultura da organização 
pesquisada são temas do processo de integração; 

Disseminação da cultura 
através da Integração 

Analisar os aspectos que norteiam as relações entre os elementos 
cultura organizacional e o processo de integração da organização, 
analisar a contribuição da integração para a disseminação da cultura 
da organização pesquisada. 

Fonte: Os autores (2016) 
 

 Desta forma, o agrupamento das análises seguiu três fases de conteúdo, 
conforme pode ser visualizado na figura 1. 
 
Figura 1: Três Fases da Análise de Conteúdo 
  

 
Fonte: Câmara (2013). 

 
Na primeira fase, a da pré-análise, foi desenvolvido o trabalho de organização 

planejamento do material a ser transcrito. As entrevistas foram ouvidas várias vezes 
e de forma aleatória, depois realizou-se a transcrição e a leitura de forma genérica 
do material transcrito (leitura flutuante), bem como a transcrição desse material.  

Na segunda fase buscou-se preparar e explorar o material colhido (conteúdos 
das entrevistas transcritas), agrupando-as por categorias de análise, conforme 
podem ser visualizadas no quadro 3: 
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Quadro 3: Categorias de Análise e Conteúdos (Temas) 
Categoria Conteúdos (Temas) Entrevistado(a) 

Cultura 
Organizacional 

(Crenças, valores, 
costumes e padrões 

de conduta – normas) 

O companheirismo entre os funcionários; Ajuda mútua.  E1 
Valores sobre a agricultura familiar; importância da 
manutenção das famílias no campo.  

E1 

Código de Ética, Normativas  Internas E2; E3; E4 
Reuniões para discussão das atividades programadas.  E3 
Comportamentos novos aprendidos E1 
Atenção; Cumprimentos; Boas vindas; Respeito. E4 
Heróis fundadores: 1º presidente; 1º assessor; líder 
sindicalista; a história disposta nas paredes do corredor; 
curso de integração com os valores organizacionais e o 
histórico da instituição.  

E1; E2; E3; E4. 

Socialização ou 
Integração 

Organizacional 

Descrição da programação do curso de integração  E1;E2;E4 
Diretores responsáveis por ministrar o curso E4 
Participação em reuniões E2 
Vontade de conhecer e aprender sobre a organização E2;E1 
Conhecer outras pessoas E3 

Disseminação da 
cultura através da 

Integração 

Utilização de linguagem específica da organização E2; E4 
Elementos da cultura organizacional são vistos no 
processo de integração da organização: cooperação, 
solidariedade. 

E2; E3; E4 

A integração ou socialização contribui para a disseminação 
da cultura da organização pesquisada. 

E1; E2; E3; E4 

Fonte: os autores (2016). 
 
Ao longo da terceira fase do método de Bardin (2004) foram realizadas a 

inferência, análises e a interpretação do conteúdo da pesquisa.  
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A doutrina do cooperativismo surgiu na Inglaterra, no final da Revolução 
Industrial em meados do século XVII. Na época, a situação vivida pelos operários, 
tais como baixos salários e carga de trabalho excessiva, motivou 28 trabalhadores a 
organizarem-se em sociedade e partilhar de mantimentos para bens e consumo. A 
união destes trabalhadores no ano de 1844 deu origem primeira cooperativa, que 
ficou conhecida como a Sociedade dos Probos de Rochdale (MAPA, 2006).  

Também se inspiraram nos pensadores reformadores sociais e socialistas 
utópicos como Roberto Owen (1771-1858) e Charles Fourier (1772-1837) que 
defendiam e formularam teorias onde a associação de pessoas era uma alternativa 
para os problemas sociais. No Brasil, este movimento deu origem a Sociedade 
Cooperativa Econômica de Ouro Preto, em 1889, na cidade de Ouro Preto, Minas 
Gerais (MAPA, 2006). Em 1902 surgiu a primeira cooperativa de crédito, em Nova 
Petrópolis – Rio Grande do Sul por iniciativa do padre jesuíta suíço Teodoro Amstadt 
(BURIGO, 2010).  

Neste sentido, o cooperativismo nasceu com valores próprios e são eles que 
permitem a sociedade cooperativa construir seus pilares com vistas a promover o 
bem estar dos indivíduos, bem como a promoção de melhorias para a sociedade 
como um todo por meio da são igualdade, equidade, ajuda mútua, solidariedade, 
democracia, transparência e responsabilidade social (MEINE, 2013).  

Além disso, os Pioneiros de Rochdale (1844) estabeleceram regras de 
conduta para os seus membros, denominados princípios. Estes norteiam a atuação 
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de todas as cooperativas e garantem assim que as cooperativas sejam configuradas 
no seu espaço organizacional sem perder de vista o que seus pioneiros idealizaram.   

Com o passar do tempo, estes princípios foram motivo de discussões nos 
Congressos da Aliança Cooperativa Internacional (ACI)1, porém, sua essência e 
filosofia permanecem conforme o proposto pelos seus pioneiros. A partir do último 
Congresso, realizado em Manchester (1995) ficaram estabelecidos as seguintes 
nomenclaturas: 1) Adesão voluntária e livre; 2) Gestão democrática; 3) Participação 
econômica dos sócios; 4) Autonomia e independência; 5) Educação formação e 
informação; 6) Intercooperação; e 7) Preocupação com a comunidade (PEREIRA et 
al. (2002); CANÇADO; GONTIJO, (2002 apud PEREIRA et al., 2003). 
 A luta dos agricultores por acesso ao crédito e aos serviços financeiros, e em 
busca da participação como sujeitos num projeto de desenvolvimento local e 
sustentável, resultou na criação do Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com 
Interação Solidária (Sistema Cresol Baser) (MAGRI; CORREA, 2012).  

No final da década de 1980, as dificuldades de acesso ao crédito rural, a 
necessidade de financiar experiências alternativas da agricultura e a luta dos 
assentados da reforma agrária motivou algumas organizações do Sudoeste e 
Centro-Oeste do Paraná a estruturarem um fundo de financiamento para a 
agricultura familiar, o Fundo de Crédito Rotativo (VOLLES et al, 2010). Foi no ano de 
1995 que se constituíram as 05 primeiras Cooperativas do Sistema de Cooperativas 
de Crédito com Interação Solidária (Sistema Cresol Baser). Nos primeiros meses de 
1996, estas cinco primeiras cooperativas foram inauguradas e chegaram em 
Dezembro daquele ano com aproximadamente 1.600 cooperados (INFOCOS, 2015).  

Este sistema atua com uma estrutura organizacional que compreende as 
instâncias: Central de Crédito, Bases Regionais, Cooperativas Singulares e quadro 
social. Para oferecer todos os serviços necessários ao seu quadro social, foram 
criadas durante a sua caminhada as suas coligadas, que são: Cresol Administradora 
e Corretora de Seguros (CRESOL SEGUROS), Cooperativa Central de Tecnologia e 
Serviços de Informática com Interação Solidária (CRESOL TEC), Associação 
Nacional de Microcrédito Solidário Urbano e Rural (SOLCREDI) e Instituto de 
Formação do Cooperativismo Solidário (INFOCOS).  

Atua em oito estados, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. Nestes oito estados somam 81 
cooperativas singulares, 213 unidades de atendimento, 11 bases regionais, 434 
municípios atendidos e 140 mil famílias cooperadas (CRESOL, 2016).  
 O Sistema Cresol Baser segue os Princípios do Cooperativismo, o qual 
estabelece as principais linhas orientadoras para caracterizarem-se como 
cooperativas. Além disso, a Cresol estabeleceu desde a sua fundação, alguns 
elementos que norteiam seu funcionamento, que são sua Missão, Visão, Princípios e 
Valores próprios. Estes elementos estão declarados e reafirmamos no seu 
Planejamento Estratégico Participativo (PEP), revisado e reafirmado a cada cinco 
anos (CRESOL, 2016).  
 Para tanto, a missão da Cresol é  “Promover a Inclusão Social da Agricultura 
Familiar, através do acesso ao Crédito, da poupança e da apropriação do 
conhecimento, visando o desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional”; 
seus princípios são “Interação Solidária, Formação, Capacitação e organização, 
Descentralização das decisões, Democratização e profissionalização do crédito, 

                                                           
1 A Aliança Cooperativa Internacional (ACI), é o órgão máximo do cooperativismo mundial, fundada 
em 1895, tem por objetivo representar e servir as organizações cooperativas do mundo todo.  
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Desenvolvimento social, Desenvolvimento local sustentável” e valores da 
Excelência; Ética; Honestidade; Transparência e Responsabilidade Social 
(CRESOL, 2016).  

De acordo com os documentos internos da organização, o processo de 
Integração de Novos Colaboradores foi criado em 2010, sendo que a primeira turma 
aconteceu em Agosto de 2010. Na época, a Cresol iniciou a expansão para os 
estados fora da região Sul do país, e assim, era necessário iniciar a atuação em 
outros estados sem deixar de perder a sua identidade de cooperativa solidária. Até o 
momento desta pesquisa, já foram realizadas 18 turmas do curso, totalizando assim, 
862 funcionários integrados (INFOCOS, 2016).   

Esse processo se constitui-se em um momento de formação com duração de 
03 dias sendo terça, quarta e quinta-feira, realizado na modalidade presencial, que 
acontece na segunda semana dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro 
de todos os anos. Abaixo o quadro 4 demonstra a programação do curso de 
integração da cooperativa e as temáticas nele abordadas. 
 
Quadro 4: Programação do Curso de Integração da Cresol 

Período Temática Duração Responsável 

Primeiro dia – 
manhã 

Institucional - missão, visão, valores, 
princípios, evolução histórica, da Cresol, 
estrutura organizacional, instâncias; 

3h 
Conselheiro Presidente do 
Sistema Cresol Baser 

Primeiro dia – 
tarde 

Relacionamento interpessoal 4h Consultoria externa 

Segundo dia – 
manhã 

Código de Ética 
 

2h 
Departamento Jurídico e 
Comissão de Ética 

Políticas de Gestão de Pessoal 2h 
Departamento de Recursos 
Humanos 

Segundo dia – 
tarde 

Cooperativismo Solidário e tradicional. 
 3h Área de Ações Estratégicas 

Programas de Formação continuada 1h Instituto INFOCOS 
Terceiro dia – 

manhã 
Comunicação e relacionamento com o 
cooperado 

4h 
Área de Comunicação e 
Gestão 

Terceiro dia – 
tarde 

O papel da Cresol no Desenvolvimento 
Sustentável 

2h Instituto INFOCOS 

Fonte: Os autores (2016) 
 
   

Conforme a pessoa entrevistada E1, que atua na Central Cresol Baser, a 
ajuda mútua é um dos valores cooperativistas que são praticados na Cresol por 
meio de ações de solidariedade expressas na convivência e cotidiano de trabalho. A 
entrevistada afirma que: 

 
O companheirismo entre os funcionários é uma coisa muito comum aqui na 
Cresol. Eu vejo muito isso aqui, coisa que as vezes eu não via em outros 
locais que eu trabalhei [...] tanto aqui na Central, quando você precisa de 
alguma coisa lá na cooperativa, ou vice e versa, quando eles precisam de 
alguma coisa aqui na Central (E1). 

 
Ainda, sobre as características que demonstram os aspectos culturais da 

organização, a entrevistada E1, destaca que a Cresol orienta e mantém dentre em 
seus funcionários uma única forma de abordagem para o atendimento ao 
cooperado. Ela ressalta que “[...] a forma de atender o cooperado é igual, temos uma 
identidade no nosso atendimento que é bem direcionada para os agricultores”  (E1).  
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Essa uniformidade de comportamentos também foi observada pela 
entrevistada E4, pois ela firma que “[...] no meu primeiro dia de trabalho, desde o 
momento que entrei na Cresol até chegar na minha sala, todo mundo que passou 
por mim me deu bom dia, todo mundo aqui te cumprimenta, todos te dão atenção.”  
(E4) 
 A realização de reuniões e assembleias ficou explícita nas falas dos 
entrevistados E3 e E4, como um costume diferente das outras organizações onde 
atuaram no passado. Um dos entrevistados destaca que “[...] me chamou atenção 
na Cresol a questão das reuniões, nos outros lugares que eu trabalhei não tinha 
isso. Aqui, todos os meses a gente se reúne e  coloca em pauta o que está sendo 
feito, e com está evoluindo aquela atividade” (E3).   

Schein (2004) afirma que cultura é um comportamento aprendido e adquiridos 
pelo homem como membro da sociedade. Quando os entrevistados foram 
questionados se, depois que passaram a integrar a Cresol, os mesmos mudaram de 
opinião sobre algum assunto, a entrevistada E1 afirma que: 

  
Mudei minha visão principalmente sobre a agricultura familiar [...]. Eu não 
via a importância nenhuma nisso, por que eu não tinha o contato como eu 
tenho hoje. Para mim o êxodo rural não era coisa importante, eu nem 
pensava nisso! [...] foi a principal coisa que mudou em mim depois que eu 
entrei na Cresol (E1). 
 

Observa-se neste caso, um exemplo do conceito de cultura utilizado por Tylor 
(1871) como um comportamento aprendido, livre de qualquer herança genética.   

Evidenciou-se ainda que o Código de Ética é mencionado como a principal 
referência no que diz respeito as condutas, e aos valores morais da cooperativa, 
conforme destacado pelos entrevistados  E4 e E2. Eles afirmaram, ainda, que 
tomaram conhecimento deste documento e do seu conteúdo, no curso de 
integração.  

Ainda, um dos elementos simbólicos que dão sentido a cultura são os heróis é 
a história da organização (Fleury, 1987). Na investigação da cultura da organização 
pesquisada, um dos questionamentos foi acerca do conhecimento da história da 
organização, e as pessoas que fizeram e fazem parte dela. Sobre as pessoas que 
fizeram parte, foi lembrado por todos o nome do Presidente fundador da Cresol, 
referindo-se a ele como alguém com prestígio. A pessoa entrevistada E2 recorda 
também o nome de um líder sindicalista que contribuiu com as primeiras iniciativas 
para o surgimento da cooperativa. Para E1, fica evidente o conhecimento do 
primeiro presidente e também de um Assessor Institucional, que na época da 
fundação da Cresol atuava como auxiliar, e durante a trajetória da Cresol assumiu 
outros cargos, onde permanece até hoje.  

A entrevistada E4 ressalta que há nos corredores da cooperativa, uma linha 
histórica que mostra em cada um dos anos, um fato importante para o crescimento e 
evolução da Cresol, por este motivo a história é relembrada todos os dias ao 
transitar por esse espaço.  

Os funcionários são convidados a participar do curso de Integração, e este 
convite é remetido através de e-mail conforme relata a entrevistada E1. A 
entrevistada E1, ainda detalha “que são os próprios colaboradores e diretores que 
fazem o curso de integração”.  

É importante ressaltar a percepção da entrevistada E2, que considera outros 
momentos além do curso como parte da sua integração. Ela recorda que logo nos 
primeiros dias de trabalho, teve a oportunidade de participar de reuniões, quando foi 
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apresentada a todos os participantes e vice e versa. Este fato confirma o conceito 
apresentado por Van Maanen (1996) ao apresentar a socialização como um 
processo proveniente da somatória de vários eventos que o indivíduo participa na 
organização. 

Levando em consideração a estrutura apresentada por Araujo; Carioca e 
Machado (2012, p.11), pode-se dizer que o curso de integração dessa cooperativa é 
composto pelos elementos básicos da cultura organizacional. Tal afirmação se 
sustenta à partir dos relatos das entrevistadas E1, quando ressalta que “inicialmente 
são passados os pilares da Cresol, a  missão, a visão, os valores e todos aqueles 
pontos que constam no planejamento e que são as nossas diretrizes. Depois tem a 
abordagem específica de algumas áreas como, que dão uma visão mais geral de 
como funciona a Central” (E1).  
 Os entrevistados E3 e E4 relatam que quando foram admitidos na 
cooperativa, não conseguiam no cotidiano compreender toda a estrutura da Cresol, 
o seu funcionamento e a abrangência da sua atuação. Ainda, o entrevistado E3 e a 
entrevistada E1 reforçam que além de conhecer a estrutura organizacional da 
cooperativa, o importante também foram as relações humanas estabelecidas com os 
demais colegas que participaram do curso pois “[...] conhecer as pessoas de outras 
funções na Cresol é muito importante para saber o que cada um faz, e entender o 
sistema como um todo” (E3).  
 Foi possível identificar ainda, que existe grande expectativa por parte dos 
funcionários para participar do curso. Mesmo que a participação do curso não seja 
um pré-requisito para a sua permanência na Cresol, os entrevistados relataram que 
estavam motivados e ansiosos para participarem deste momento (E2; E1), pois 
possuíam vontade e necessidade de compreender o seu papel para participarem da 
organização (LOUIS, 1980).  

Destaca-se, portanto o uso de uma linguagem específica utilizada no 
processo de socialização, que foi utilizada por esta cooperativa no curso de 
integração conforme relatado pela entrevistada E2. Ela comenta que “[...] durante 
todo o curso, falasse-se muito que a gente é importante para a Cresol, e uma das 
frases que eu ouvi muito foi: Agora você faz parte da família Cresol! Isso deixa a 
gente se sentindo parte mesmo, eu conclui o curso muito motivada  (E2).  

A entrevista E4 afirma que “[...] depois que eu participei do curso, eu com 
certeza comecei a ter mais atitudes humanas. Quando você trabalha com pessoas, 
você tem que entender o lado do outro, ser solidário, companheiro” (E4). Tais 
afirmações evidenciam a análise de Levy (1973) ao assegurar que em estado de 
isolamento, o individuo não desenvolver habilidades para o comportamento humano.  

Ainda, se for observado o conceito formulado por Morgan (1996) que 
considera que a incorporação da cultura organizacional acontece após a 
incorporação de comportamentos subjetivos, que são lidos e percebidos na 
convivência, deve-se considerar a declaração da entrevistada E1 que expõe os 
benefícios que o curso trouxe para as suas relações interpessoais no ambiente de 
trabalho.  

O que mudou depois do curso, no meu trabalho foi o relacionamento com as 
cooperativas. Como funcionária da Central, eu consegui entender o que 
eles estão fazendo na cooperativa singular, e comecei a ver que tudo 
começa lá no cooperado, até chegar aqui na Central (E1).  
 

 Por fim, observa-se que de forma geral, fica evidente que a cooperativa, 
objeto desta pesquisa, possui um programa formal de socialização, denominado 
curso de integração, e que, conforme a análise dos dados da pesquisa, esse curso 
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de integração estimula e atua como disseminador da cultura organizacional da 
cooperativa.   
  
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalhado buscou descrever o programa de integração de funcionários 
do Sistema CRESOL, e a partir disso, compreender a contribuição da integração 
para a disseminação da cultura desta cooperativa junto aos novos membros. 

Após entrevistas e análise de documentos, foi possível detectar os elementos 
culturais da cooperativa estudada, identificar a presença destes elementos no 
programa de socialização da cooperativa, conforme a teoria adotada. 

Sobre os elementos culturais, evidenciou-se que a cooperativa possui uma 
forte cultura, e que os principais costumes praticados e ensinados aos seus novos 
funcionários estão baseados nos princípios universais do cooperativismo como a 
ajuda mútua, solidariedade, transparência, entre outros (MEINE, 2013).  

Há ainda a presença de outros elementos que caracterizam a cultura da 
cooperativa estudada, tais como hábitos, crenças, valores e símbolos. A 
internalização destas normas informais de conduta (BERGER; LUCKMANN, 1985) 
evidenciam que os funcionários tornaram-se membros desta sociedade, pois, 
passaram a praticar ações no seu dia a dia, e emitirem opiniões diferenciadas após 
a convivência com esta sociedade cooperativa.  

Por ser uma cooperativa, a Cresol atua em conformidade com os princípios 
universais do cooperativismo, e com base no quinto princípio, são desenvolvidos 
momentos de educação e treinamento para os sócios, dirigentes eleitos, 
administradores e funcionários, de modo a contribuir efetivamente para seu 
desenvolvimento. O exercício deste princípio, em conjunto com a necessidade de 
adaptação dos novos funcionários é que motivaram a criação de um curso de 
integração de forma planejada que tem com a finalidade adequar o comportamento 
dos funcionários recentes ao novo grupo de trabalho. 

Mesmo encontrando evidências de que a socialização organizacional na 
cooperativa acontece tanto pelo método formal, quanto pelo informal (VAN 
MAANEN, 1996), o que prevalece entre os entrevistados é a percepção de que a 
socialização e a cultura da cooperativa são disseminadas por meio do curso de 
integração. 

Assim, o processo de integração da cooperativa está estruturado conforme os 
quatro elementos indicados por Shinyashiki (2002), que são: agente, processo, alvo 
e resultado. De forma geral, percebe-se que o programa de integração da 
organização estudada é bem estruturado e contempla os assuntos essenciais para 
conhecer e praticar os elementos culturais que compõem a identidade da 
cooperativa. 

A pesquisa realizada nos permite observar também, que os elementos 
simbólicos apontados por Hofstede (1991) como essenciais para a composição da 
cultura organizacional (crenças, práticas, heróis e costumes) foram encontrados nos 
relatos dos entrevistados, dando assim, sentido a cultura da organização. Conforme 
exposto pelos entrevistados, após participarem do curso de integração, algumas 
opiniões diferentes foram emitidas, principalmente sobre a importância da agricultura 
familiar. Outro exemplo é a identificação dos fundadores da cooperativa, e ao 
lembrarem-se destas pessoas, os entrevistados fazem referência à elas como 
exemplo de coragem e força. Além do mais, o fato dos entrevistados destacarem a 
importância do curso de integração, gerou importantes descobertas para este 
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estudo, pois evidenciou que este atua como um facilitador e disseminador no 
processo de aculturação junto á cooperativa.  

Portanto, com base no arcabouço teórico apresentado e na pesquisa 
realizada, o resultado deste estudo demonstra que o curso de integração de 
funcionários desta cooperativa é um disseminador da cultura organizacional. Como 
sugestão para estudos futuros relacionados a este tema, poderia ser uma pesquisa 
que busque identificar se a cultura organizacional aprendida e disseminada no curso 
de integração permanece com os funcionários no exercício de suas práticas diárias 
mesmo com o passar dos anos.   
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