
Cultura Odebrecht na universidade 

 
30 de Junho de 2003 - Centro de formação dos atuais líderes da organização, a Construtora 
Norberto Odebrecht (CNO) inaugurou, em março deste ano, um projeto pioneiro - o Programa de 
Desenvolvimento de Empresários, que deve servir de base para a implantação de uma 
universidade corporativa. Um grupo de 30 jovens profissionais, com idade de 30 a 35 anos, foi 
selecionado nos canteiros de obras e nas unidades de apoio da Odebrecht para, durante nove 
meses, acompanhar o curso, que tem três módulos presenciais e ferramentas de ensino a 
distância por meio do portal corporativo e da Internet, com a realização de fóruns em rede.  
 
"O programa pretende manter a essência da filosofia do grupo, fixando a cultura Odebrecht de 
desenvolvimento das pessoas pelo trabalho", afirma Carlos Hupsel, atual diretor de planejamento 
e desen-volvimento da área de engenharia e construção, com 27 anos de empresa. O curso 
pretende também favorecer o convívio entre as diferentes gerações e a troca de experiências. 
Tanto que Norberto Odebrecht faz a abertura de todas as aulas presenciais, que contam também 
com a participação de líderes da segunda geração, como Pedro Novis, presidente da holding, e 
Renato Baiardi e Luiz Villar, membros do conselho de administração.  
 
"O objetivo é dar uma visão empresarial para essas pessoas muito em cima da experiência vivida 
no negócio engenharia. E que todo o conhecimento gerado dentro da organização possa ser 
continuamente disseminado." O projeto tem a coordenação acadêmica de Moisés Swirski, 
especialista em estratégias e finanças empresariais e professor da escola de negócios Ibmec e da 
Columbia University (EUA).  
 
O primeiro módulo tem foco no desenvolvimento de negócios, com ênfase na identificação e 
avaliação de oportunidades, na criatividade e inovação. O segundo, na conquista de novos 
contratos, com destaque para a relação com o cliente, planejamento e orçamento. O módulo final 
trata da execução dos projetos e aborda a formação da equipe e parceiros produtivos, os 
resultados e o estreitamento das relações com o cliente e a comunidade.  
 
Na primeira turma, participam dois portugueses, um equatoriano e três brasileiros que estão 
trabalhando em Angola, na África. Hupsel, que participou da implantação do primeiro projeto da 
empresa em Angola, na África, em 1984, em uma época de grande instabilidade política, diz que 
"existe um grande esforço para se estabelecer vínculos fortes em termos de planejamento de 
negócios, de ambiente em que os negócios se desenvolvem vis-à-vis com a carreira, com a 
intenção de que as pessoas sejam desafiadas e se desenvolvam pelo trabalho e no trabalho."  
 
Hupsel se qualifica como um "zelador" da cultura Odebrecht já que cada líder é responsável por 
suas ações perante a empresa. "É o líder que avalia, exige e desenvolve o espírito de liderança 
em seus liderados." A descentralização faz com que os 14 diretores-superintendentes (cinco no 
Brasil e nove no exterior) tenham sob sua liderança entre 10 a 15 gerentes de contratos cada um, 
que, por sua vez, têm a liderança sobre suas equipes, que somam o universo de cerca de 20 mil 
funcionários no setor de engenharia e construção.  
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