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Gilson, Katherine, Nilda e Iván nasceram em países diferentes. Mas têm muitas coisas em 
comum. Nenhum deles esconde, por exemplo, o desejo de cumprir longa carreira em uma 
única empresa. Nada os impede também de mudar de cidade se o trabalho assim exigir - seja 
num raio de 400 quilômetros ou mesmo outro país. Essa flexibilidade, é importante que o 
empregador saiba, vale não apenas enquanto eles ainda são jovens como também para o 
futuro, quando provavelmente já terão formado famílias com filhos. 
 
Os três primeiros são engenheiros e Iván é administrador. Recentemente, os quatro se 
conheceram no Panamá. Junto com outros 71 latino-americanos com idades entre 23 e 32 
anos, ali eles concluíram um programa de formação da Odebrecht, empresa onde trabalham. 
As histórias de cada um começam de formas diferentes. Mas é bem provável que a trajetória 
de sucesso os eleve para uma mesma direção. Espera-se que de grupos como esse surjam 
futuros gerentes e diretores da companhia.  
 
Gilson nasceu no Brasil. Mas mora hoje na província de Samaná, a 245 quilômetros de Santo 
Domingo, capital da República Dominicana. Samaná é uma espécie de santuário das baleias 
jubarte, que costumam aparecer entre janeiro e março, atraindo o turismo para a região. Mas 
o que levou Gilson para lá é a obra de construção de um aqueduto. Com 28 anos de idade, 
Gilson está formado há dois. Ele conta que muitos estudantes de engenharia formados na 
Bahia, terra de origem da Odebrecht, querem um emprego na construtora. E, como ele fez, se 
inscrevem no programa chamado "Jovem Parceiro", por meio do qual a empresa vasculha 
universidades em busca de recém-formados.  
 
O baiano decidiu apostar que sua estreia na engenharia seria na Odebrecht. Um ano depois a 
empresa lhe ofereceu emprego na República Dominicana. Há nove meses, Gilson passou a 
comandar uma pequena equipe formada por dois dominicanos e um venezuelano. Animado 
com a nova vida, o brasileiro suspeita que está sendo preparado para assumir um cargo de 
gerência daqui a dois anos. 
 
A saudade da Bahia aparece vez ou outra. Não pela paisagem onde mora o engenheiro. Afinal, 
além das praias exuberantes, dizem que Samaná abriga a maior densidade de coqueiros por 
metro quadrado do mundo. Além da família e da noiva, que ficaram em Salvador, o que Gilson 
mais sente falta é a festa de São João. Mas nem isso será problema. A vantagem de ser 
expatriado é contar com benefícios extras como, no seu caso, viagens à cidade de origem a 
cada três meses. Por isso, é bem provável que Gilson queira combinar uma das próximas 
folgas com a época da mais animada festa junina do Nordeste. O brasileiro até almeja que o 
próximo desafio dentro da empresa onde trabalha seja em novo endereço. Ele está disposto a 
ir para Líbia, Angola ou qualquer outro país onde a Odebrecht presta serviços. 
 
A venezuelana Katherine Álvarez ainda está na cidade onde nasceu, Caracas, ao lado da avó 
que a criou e perto do namorado. Sob o comando dessa engenheira de 29 anos estão outros 
três engenheiros civis, um arquiteto, dois projetistas e uma estagiária. Ela se diz encantada 
com a oportunidade de trabalhar em uma empresa que só faz "obras grandes". "De maneira 
geral um engenheiro não faz pontes todos os dias", diz.  
 
Katherine começou na empresa há três anos, no projeto de construção da linha 3 do metro da 
capital da Venezuela. Mas hoje ela está envolvida na instalação de uma das mais pitorescas 
soluções de transporte público: um teleférico, integrado ao sistema de metrô, que serve de 
meio de locomoção para os habitantes dos morros.  
 
Na terceira edição, o programa "Jovem Construtor", do qual Gilson, Katherine, Nilda e Iván 
participaram, é formado por vários ciclos de estudo, distribuídos ao longo de um ano. O 
encerramento do programa deste ano levou os "jovens construtores" para as margens do canal 
do Panamá. No jantar de despedida, uma bonita e elegante morena vestindo minissaia preta, 
sandálias douradas de salto alto e acessórios no mesmo tom deu um show de dança.  
 



A moça elegante é Nilda, a do começo dessa história. Com ares de modelo, ela confessa que 
chegou a fazer bicos no ramo da moda. Mas não gostou do ambiente. Seu negócio é canteiro 
de obras. Fica difícil imaginar a simpática panamenha que capricha na maquiagem e manicure 
usando botas e capacete de segurança. Mas é assim que ela se veste no trabalho.  
 
Com apenas 24 anos, Nilda Pallares comanda 199 homens e uma mulher. "Pouca gente", na 
opinião dela. São capatazes, operadores e carpinteiros, entre outros, que trabalham na 
construção de uma hidrelétrica em Chiriqui, província na costa oeste do Panamá, a 400 
quilômetros da capital. E para o caso de algum tipo de machismo ainda se manifestar no setor 
da construção civil, Nilda ensina como dar a volta por cima: "Trabalho da mesma forma que 
todos. Sou a primeira a chegar e a última a sair. O segredo não está em reagir com a força 
bruta, mas mostrar, com o trabalho, por que estou ali."  
 
Nilda diz ter encontrado no que conquista diariamente por meio do seu trabalho a mesma 
filosofia de vida que aprendeu com a mãe, também engenheira, que a criou sozinha. Hoje 500 
quilômetros separam Nilda da mãe, que mora em Colón. Faz pouco tempo que a engenheira 
panamenha chegou em Chiriqui, depois de trabalhar em Madden Colón, nova rodovia que liga 
a capital ao litoral. Ela não se importa se precisar mudar de país. Mas, antes, confessa, um dos 
seus sonhos é ver a Odebrecht vencer concorrência para participar das obras de ampliação do 
canal do Panamá. Fora isso, falta apenas encontrar em Chiriqui um bom lugar para dançar nas 
horas de folga. 
 
O peruano Iván Diáz vivia uma rotina de tédio no antigo trabalho, como funcionário publico da 
Previdência Social em Lima. Resolveu dar o que chama de "salto para a inciativa privada". 
Depois de passar pela área de recursos humanos em Lima, sede da Odebrecht no Peru, hoje, 
aos 32 anos, já casado, Iván trabalha em Cusco, conhecido como vale sagrado dos Incas, que 
fica cerca de mil quilômetros de Lima. Agora ele se prepara para novos desafios na área de 
finanças. Enquanto isso, o trabalho exige que ele se desloque entre as duas cidades com 
frequência. As viagens para Lima também o ajudam a encontrar com a esposa. "Eu iria 
trabalhar em qualquer lugar", diz.  
 
A última palestra do programa "Jovem Construtor" foi uma das que mais chamou as atenções 
de Gilson, Katherine, Nilda e Iván. Depois de apresentar o potencial de obras de infraestrutura 
nas quais a companhia poderá participar naquele e outros países da América Central, o diretor 
da Odebrecht no Panamá, o brasileiro André Rabello, terminou dizendo: "Um de vocês poderá 
estar no meu lugar em 2020". 
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