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Além de descansar, quem vai para Gamboa, um resort à beira do canal do Panamá, em meio 
ao parque nacional Soberania, gosta de observar aves, mariposas e plantas exóticas. Os mais 
persistentes e pacientes conseguem ver até belos tucanos. Mas nada disso chamou a atenção 
de 75 hóspedes que recentemente passaram por lá. Eles pareciam mais interessados em 
dedicar atenção integral a um programa de treinamento profissional. Afinal, foram escolhidos 
pelo talento. Funcionários com pouco tempo de casa, mas muito dedicados, eles aproveitaram 
o isolamento para uma espécie de MBA interno, que pode ajudá-los a progredir com mais 
rapidez na empresa.  
 
No comando do programa, chamado "Jovem Construtor", está a equatoriana Leonor Jervis, 
vice-presidente da área de pessoal da Odebrecht na América Latina. Ela explica que o plano de 
carreira na companhia já começa quando a empresa seleciona recém-formados em áreas como 
engenharia, economia, administração e marketing. Isso vale para o Brasil e outros países onde 
a construtora presta serviços. A última convocação no Brasil, em agosto, recebeu 16 mil 
candidatos para 110 vagas. 
 
Lançado há três anos, o "Jovem, Construtor" dura quase um ano inteiro e busca acelerar a 
formação de quem ainda é jovem, mas já ocupa um posto de liderança na empresa. O mesmo 
tipo de programa é realizado em três regiões: Brasil, Angola e América Latina. Além dos ciclos 
de estudo ao longo do ano, o programa da América Latina este ano reuniu os jovens três 
vezes: em Buenos Aires (abril), Caracas (agosto) e no Panamá. F 
 
Funcionários talentosos da República Dominicana, México, Panamá, Venezuela, Argentina e 
Peru simularam as três etapas que envolvem uma obra: conquista do projeto, execução e o 
término, que eles chamam de "desmobilização".  
 
Leonor explica que de nada adianta para uma empresa de construção formar apenas os 
engenheiros civis. "Todos os funcionários precisam absorver a cultura da companhia", diz. Ela 
chama o processo de educação pelo trabalho. Os palestrantes e orientadores são funcionários, 
que aprendem, ao longo da carreira, a dedicar um tempo para ensinar os mais jovens.  
 
O vice-presidente internacional de pessoas e organização da Odebrecht, o brasileiro Genésio 
Lemos Couto, explica que ao se internacionalizar a empresa percebeu necessidade ainda maior 
de dissipar a cultura entre os empregados nos países onde atua. Ao mesmo tempo, percebeu-
se que enquanto sobrava mão de obra qualificada em alguns lugares havia falta em outros. 
Isso trouxe a necessidade do intercâmbio de talentos. A rotina da construção civil, de iniciar 
uma obra em um lugar enquanto a encerra em outro exige a mobilidade do pessoal 
qualificado.  
 
Couto tem organizado diversos recrutamentos para o intercâmbio de pessoal. Procurou 
imigrantes angolanos no Brasil e em Portugal para oferecer emprego no seu país de origem. 
Da mesma forma, esteve em Barcelona para descobrir latino-americanos interessados em 
trabalhar onde nasceram.  
 
A Organização Odebrecht tem 90 mil funcionários. Desse total, 47 mil trabalham no exterior, 
em cerca de 80 obras. Segundo Couto, 6,1 mil são expatriados. Mas a maioria é de brasileiros 
que foram para outros países - 4,8 mil. Não é fácil trazer um funcionário estrangeiro para o 
país. Como há oferta de mão de obra local, o processo de legalização da entrada de 
estrangeiros é bastante exigente.  
 
Couto também trabalhou para a Odebrecht em Angola durante cinco anos. E seu braço direito, 
a equatoriana Leonor Jervis está prestes a ser a primeira expatriada da construtora a trabalhar 
no Brasil. Na empresa desde 1994, Leonor diz que nela fez seu plano de carreira "e de vida".  
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