




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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norberto 09.10.1920   
(Recife, Pernambuco)

19.07.2014   
(Salvador, Bahia)

por Justina Tellechea e Tairine Nunes Santos1

“Para trabalhar com todos,
entender a importância de cada um.”

Engenheiro, empresário, líder e educador brasileiro, Norberto Odebrecht 
foi o fundador e Presidente de Honra do Grupo Odebrecht (atual Novonor), 
organização brasileira de destaque na área da construção civil.

OS PRIMEIROS PASSOS DE UM RECIFENSE CRIADO NA 
BAHIA . A família de Norberto Odebrecht, de origem germânica, fixou-se 
no Brasil em 1856, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a partir da 
chegada de seu bisavô, Emil Odebrecht, que veio da região da Pomerânia. 
Tal membro da família já demonstrava que a engenharia estava no DNA 
dos Odebrecht, visto que atuava como engenheiro agrimensor. O primeiro 
dos Odebrecht em solo brasileiro também atuou na Guerra do Paraguai, 
contribuindo indiretamente para o fim do Segundo Império brasileiro. 

Entre as dezenas de netos gerados pelos filhos de Emil, estava Emílio, o 
pai de Norberto. Emílio se mudou para a região do Rio de Janeiro com 
o intuito de aprender sobre o uso de concreto armado e, mais tarde, no 
início do século XX, foi enviado ao Recife para a construção da Ponte 
Maurício de Nassau. A família aproveitou a prosperidade da região, de-
vido às riquezas oriundas dos canaviais, para abrir a própria empresa 
ainda no Recife. Foi assim que Emílio Odebrecht fez história ao liderar a 
construção de vários edifícios no Nordeste. 
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Nota 1. Com colaboração 
de Matheus Leite Buranelli.

No período colonial brasileiro, Recife já se destacava por ser um centro 
de muitos comerciantes, de pessoas visionárias que almejavam construir 
um rico mundo urbano. Como efeito, os recifenses precisaram ir à luta 
para que a região deixasse de ser uma vila de Olinda e se tornasse oficial-
mente uma cidade. 

Na década de 20 do século passado, no entanto, a crise do açúcar foi 
responsável pela mudança da família para a capital baiana, cidade que 
apresentava muitas oportunidades na visão de Emílio, já que a produ-
ção de fumo e de cacau estava enriquecendo vários dos seus moradores. 
Norberto tinha apenas cinco anos quando seu pai, Emílio Odebrecht, e 
sua mãe, Hertha Odebrecht, mudaram-se com os filhos para uma Salva-
dor em franco processo de transformação, necessitando de investimen-
tos em infraestrutura para superar o então recente passado colonial e se 
afirmar como metrópole. 

Foi somente aos 12 anos, em 1932, quando entrou no Ginásio Ipiranga, 
em Salvador, que Norberto aprendeu a falar português. Até então, havia 
sido educado apenas em alemão. Sua formação também contou com uma 
rigorosa educação domiciliar, a qual incluía a disciplina de arrumar a 
cama, rachar a lenha e fazer exercícios de caligrafia imitando o alfabeto 
gótico, além de lições calvinistas que recebeu de sua mãe e de um pastor 
luterano. A criação com fortes influências germânicas era bastante dife-
rente da experimentada pelos filhos da elite baiana, o que levou Norberto 
a confessar mais tarde ter se assustado com a convivência estabelecida 
com eles. Como aspecto fundamental dessa diferença, destacava a nítida 
percepção de que eles acreditavam ter vindo ao mundo para serem ser-
vidos e não para servir. 

O mundo das construções e suas nuances incorporaram-se precocemente 
à vida de Norberto, pois, na adolescência, aos 15 anos, já se interessava 
pelos negócios do pai, acompanhando o trabalho de cada funcionário 
da empresa. Com a humildade e simplicidade que lhe caracterizariam 
por toda a vida, trabalhou no assentamento de pisos e na produção de 
esquadrias. A disponibilidade e o interesse em colocar a mão na massa 
se tornariam mais tarde um dos ingredientes do seu sucesso, pois desde 
cedo pôde aprender e assimilar a essência das atividades técnicas, 
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desenvolvendo competências que iam do reconhecimento da textura ideal 
do concreto ao domínio das atividades administrativas de uma empresa.

Naquela época, no final dos anos 1930, Norberto trabalhava subordinado 
ao mestre de obras, pois era este que marcava as suas horas trabalhadas, 
as quais determinariam o valor que receberia de mesada do seu pai. A 
perfeita compreensão dos diversos papéis e da necessidade de integração 
entre eles para o sucesso de um projeto de construção foi fundamental 
para que Norberto, desde muito cedo, realizasse a importância de cada 
indivíduo e função para tirar os grandes projetos do papel, assimilando 
como marca própria o princípio de trabalhar intensamente com todos.

DE PAI PARA FILHO . Há 80 anos, quando Norberto, ainda com 
21 anos, estava no início do curso de engenharia da Escola Politécnica 
de Salvador, em 1941, assumiu a Construtora Emílio Odebrecht & CIA. 
À frente da construtora, Norberto também assumiu as dívidas de seu 
pai. A empresa estava falida, já que não havia resistido às consequên-
cias da Segunda Guerra Mundial, contexto histórico que resultou no 
encarecimento de produtos importantes para a construção civil. As-
sim, apesar da herança da construtora, o que Norberto contava de fato 
era com a sua força de trabalho. No entanto, soube não se deixar abalar 
pela situação adversa, tomando como verdade a filosofia existencialis-
ta de Sartre que lhe levou dogmaticamente a sempre se importar mais 
com as atitudes que viria a tomar do que com a situação ao seu redor. 

A adversidade experimentada exigiu que Norberto e seus sócios, Fran-
cisco Valladares e Otto Schaeppi, também estudantes de Engenharia à 
época, compreendessem que o que a vida deseja dos seres humanos é 
coragem. Desse modo, elaboraram um plano político, econômico e so-
cial para mitigar os problemas da empresa. Foi naquele momento, que 
o Dr. Norberto começou a evidenciar o que poderia vir a alcançar como 
empreendedor. Primeiramente, conseguiu negociar as vultosas dívidas 
com os bancos, depois passou, progressivamente, a otimizar os projetos, 
melhorando a qualidade e o tempo de entrega das obras. Apesar da im-
portância dessas ações, talvez o seu feito mais diferenciado tenha sido o 
estabelecimento do Pacto Social, a partir do qual selou um diálogo que 
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permitiu a união entre empresários e funcionários. Os mestres de obras, 
por exemplo, passaram a receber não somente mais responsabilidades, 
mas também, e em contrapartida, parte dos lucros da empresa como re-
compensa pelos seus esforços. 

Dessa forma, em apenas três anos, o Dr. Norberto mitigou as dívidas da 
empresa herdada de seu pai e, em 1944, fundou a poderosa Construtora 
Norberto Odebrecht, somente um ano após a sua formatura. O sucesso 
do astuto empreendedor veio da união entre o conhecimento que adqui-
riu no curso de Engenharia com os saberes advindos do convívio com 
diversos profissionais do ramo da construção, resultando no desenvolvi-
mento de estratégias de sucesso nunca antes observadas em solo baiano, 
nem brasileiro.

OS MÉTODOS NA PRÁTICA . Há obras marcantes que servem de 
exemplo para a alta eficiência dos métodos de Dr. Norberto, assimilados 
pela sua construtora. 

Um dos destaques foi a construção do Edifício Belo Horizonte na Bahia, 
ocorrido em apenas sete meses, em uma época na qual um empreendi-
mento como esse não demandava menos de 36 meses para ser finalizado. 
Ainda em terras baianas, em 2 de julho de 1957, a Construtora Norberto 
Odebrecht deu início às obras do Teatro Castro Alves, uma obra de ar-
quitetura ousada que incluía a área da Concha Acústica como maior dife-
rencial e que foi concluída em apenas um ano, entregue em 30 de junho 
de 1958. A estrutura poderosa da Concha Acústica foi capaz de resistir a 
um incêndio que a obra sofreu antes mesmo de ser inaugurada. Foi por 
proezas assim que, na década de 1960, o Nordeste já não era mais o único 
espaço no qual a empresa crescia. 

Na Região Sudeste, por exemplo, além da obra do Aeroporto Interna-
cional Galeão (1977), a Odebrecht construiu e inaugurou o Teleférico do 
Alemão em 2011, empreendimento que se destaca pelo grande desafio 
que representou, já que foi a primeira grande obra realizada no local e, 
por isso, não se conhecia nem mesmo o tipo de solo da região. Ainda as-
sim, esse teleférico, que foi o primeiro sistema de transporte de massa 
por cabos no Brasil, virou realidade em 2011, e em 2014 já transportava 
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cerca de 10 mil moradores e turistas diariamente nas comunidades do 
Complexo do Alemão. Além dessas construções nacionais, os métodos de 
Dr. Norberto Odebrecht foram colocados em prática em outros países da 
América do Sul e até em outros continentes, tendo uma das filias da cons-
trutora, a Bento Pedroso Construções, participado, em 1996, da cons-
trução da maior represa de Portugal à época – A barragem do Alqueva.

Tudo isso reafirma o fato de que o Dr. Norberto soube valorizar a herança 
recebida de seu pai e transformar as dificuldades em sucesso por meio 
de sua veia empreendedora.

O TRIPÉ DO MUNDO DOS NEGÓCIOS E A FILOSOFIA DA 
TEO . Norberto Odebrecht, por meio de sua experiência prática e do co-
nhecimento advindo dos estudos, foi capaz de aliar os três componentes 
essenciais para sustentar uma grande empresa: o dono do capital ou in-
vestidor, os trabalhadores e os clientes. Nesse sentido, ele soube delegar, 
planejadamente, tarefas e foi capaz de promover a partilha de bens de 
acordo com os êxitos obtidos por cada negócio. 

Com o intuito de sistematizar esse tripé empresarial de sucesso, o Dr. 
Norberto criou a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), uma filosofia 
brasileira de como administrar bem uma empresa, baseando-se na des-
centralização administrativa. Essa filosofia inclui conceitos voltados aos 
princípios educacionais que o líder deve passar aos seus liderados, além 
de conceitos laborais e a forma de atender da melhor maneira possível o 
cliente, visto como os principais itens do tripé. Dr. Norberto acreditava, 
e procurava difundir na construtora a sua crença de que a função das 
empresas de construção era, acima de tudo, entender o sonho de cada 
cliente para poder realizá-lo.

Assim, em termos práticos, a TEO se apresenta como um Plano de Ação no 
qual se estabelece a prioridade do líder, assim como dos liderados, para 
transformar cada projeto na realização dos sonhos dos clientes demandan-
tes em tempo hábil e com o menor desprendimento de recursos possível. 

Outro aspecto importante dessa inteligente estratégia empreendedora, 
se inspira na filosofia descartiana de dividir para melhor administrar o 

Foto 1. Dr. Norberto 
em conversa com funcionário 
na plataforma OPL.

Foto 2. Dr. Norberto com 
os jovens da Fundação Odebrecht.
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contexto e, desse modo, descentralizar. Isto é, os projetos adquirem autonomia para funcionar como 
pequenas empresas que cuidam de servir a um grupo determinado de clientes, de forma especializada 
e customizada, dedicando-se a cada pormenor, logrando maiores chances de sucesso e de satisfação do 
consumidor final. A soma destes negócios menores formava a Corporação Norberto Odebrecht. Nesse 
contexto, a partir da necessidade de cada pequena empresa e de cada projeto, eram constituídas também 
Equipes de Apoio que faziam a comunicação entre os segmentos da Construtora e concretizavam da me-
lhor forma as demandas.

Ainda no que tange à TEO, um dos grandes destaques é a busca permanente pela excelência na relação 
entre líderes e liderados, desenvolvida a partir da concepção de que os líderes não são apenas respon-
sáveis por ditar regras, mas também por entender quais os melhores desafios a serem lançados para 
cada liderado, de modo que se coloque sobre este adequadas responsabilidades e liberdades. Tudo isso, 
respaldado pelo já citado sistema de partilha, que serve como estímulo pela busca de prestar um serviço 
cada vez melhor ao cliente.

O tripé do mundo dos negócios ajudou Dr. Norberto não somente a recuperar a empresa da falência, 
como também o inspirou na criação da TEO, que se tornou o método utilizado por todas as empresas 
da Norberto Odebrecht, inclusive as estrangeiras, uma vez que a empresa se internacionalizou e atingiu 
mais de 20 países. Além disso, tal método inovador também serve de material educativo para muitos jo-
vens engenheiros e de inspiração para outras empresas brasileiras, tornando-se uma importante marca 
na história da indústria de construção nacional, traduzida em melhoria dos seus processos e resultados.

A FUNDAÇÃO NORBERTO ODEBRECHT . Quando Norberto ainda era jovem, conviveu com o 
pastor luterano alemão Otto Arnold e foi a partir dessa relação que herdou e incorporou o princípio de 
que servir é mais gratificante do que ser servido. A partir dessa prerrogativa, é que, em 1965, o Dr. Nor-
berto criou a Fundação Norberto Odebrecht, privada e sem fins lucrativos, que nasceu com a missão so-
cial de promover maior equidade e que seria administrada em sintonia com as formas de administração 
empresarial estabelecidas pela TEO. 

Hoje, entre diversas ações sociais relevantes, a instituição vende os livros que seu criador escreveu em 
vida e reverte a renda obtida para seu programa social próprio. Dentre as obras escritas por Dr. Norber-
to, destaca-se Pontos de Referência, a qual era considerada pelo ex-professor de Dr. Norberto, Dr. Carlos 
Sima, um livro guia durante sua gestão como presidente da Telebahia. Muito relevante também foi a obra 
Sobreviver, Crescer e Perpetuar, livro escrito que ganhou uma versão ampliada em 1984, sistematizando a 
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TEO. Além de vender os livros de seu fundador, a Fundação Norberto Odebrecht busca parcerias públi-
co-privadas com o objetivo de combater a pobreza, bem como sensibilizar a sociedade para a causa. Para 
tanto, a fundação disponibiliza em seu site esclarecimentos de como pessoas jurídicas ou físicas podem 
contribuir; orienta como é possível que as empresas transformem seu imposto de renda em doação e 
disponibiliza, também online, com intuito de manter a transparência da entidade, os detalhes de como 
as doações são utilizadas. Dentre as empresas que ajudaram a instituição nos últimos anos estão: a Vexty, 
a Ocyan, a Horiens e a Enseada. 

Diante do reconhecimento do papel transformador da educação, no final da década de 1980, a fundação 
estabeleceu como prioridade educar jovens com o intuito de formar novas gerações de brasileiros mais 
participativos, empreendedores, protagonistas de suas vidas e capazes de influenciar toda a comunidade 
a seguir o caminho de uso racional dos recursos naturais. Com essa perspectiva, a fundação foi capaz de 
mudar a realidade de muitas famílias do Baixo Sul da Bahia ao, em 2003, eleger a região para testar uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável na zona rural com o fito de incentivar os jovens a permanece-
rem no campo, produzindo de forma consciente e respeitando a natureza.

O sucesso do projeto piloto do Baixo Sul da Bahia resultou, em 2020, já após a morte de Dr. Norberto, no 
lançamento de um material que ensina como replicar a ideia do Programa Social da Fundação Norberto 
Odebrecht (PDCIS) em outros ambientes. Logo, nota-se que o legado de Norberto Odebrecht se perpetua 
também por meio das conquistas sociais da Fundação Norberto Odebrecht.

A LIÇÃO DE SERVIR SEMPRE COM ALEGRIA, NUNCA COM SACRIFÍCIO – O ENGE-
NHEIRO E A SANTA . Em 1940, nascia a amizade entre Dr. Norberto e Irmã Dulce, a Santa Dulce 
dos Pobres (beatificada em 2019), a quem ele chamava carinhosamente de mãe profissional, aquela que, 
segundo ele, inspirou a criação da TEO. Tanto assim, que a primeira obra que a Construtora Norberto 
Odebrecht elaborou, O Círculo Operário na Bahia, foi inaugurada por Irmã Dulce.

Em 1983, foi a construtora de Dr. Norberto, a principal responsável pela construção do Hospital Santo 
Antônio, vinculado às obras sociais de Irmã Dulce, obra pela qual a santa, em particular, lutou muito 
com o intuito de que atendesse de maneira digna aos doentes. Depois de pronto, o Hospital Irmã Dulce 
agradeceu por carta a Dr. Norberto Odebrecht, que recebeu uma benção da santa pelo feito. Mais tarde, 
estreitando o vínculo entre o engenheiro e a santa, o Dr. Norberto tornou-se membro do conselho admi-
nistrativo das Obras Sociais Irmã Dulce.
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O interesse mútuo pelo servir levou a santa a realizar visitas frequentes 
ao escritório do empresário com o objetivo de desenvolverem conjun-
tamente estratégias para ampliar, cada vez mais, as obras sociais. Foi 
nessas circunstâncias que o Dr. Norberto teve uma de suas atitudes mais 
interessantes: orientar a empresa a dar aos estagiários a missão de reali-
zar obras sociais apenas com o dinheiro arrecadado. Assim, a Odebrecht 
abria mão das horas trabalhadas de seus estagiários para que estes se 
dedicassem à causa social e estes já aprendiam, desde cedo, a importân-
cia de trabalhar de forma otimizada, sem desperdiçar recursos, já que só 
podiam utilizar aqueles advindos de doações. 

Dessa forma, Dr. Norberto contribuiu para a formação de jovens enge-
nheiros, ao incentivá-los a construir um mundo melhor por meio de 
projetos bem pensados, que entregavam obras de qualidade com o me-
nor gasto de material possível.

UM PRESIDENTE DE HONRA NOS SEUS ÚLTIMOS ANOS . 
Funcionários da Odebrecht que trabalhavam no mesmo ambiente que o 
Dr. Norberto, relataram que ele continuava a chegar cedo para trabalhar, 
mesmo nos momentos finais de sua vida. Desde 1991, ocupava o cargo de 
presidente de honra da corporação que criou.      

Um ano antes do seu falecimento, que ocorreu em 2014, ele estava, se-
gundo a revista Forbres, entre os nove homens mais ricos do mundo. En-
tretanto, o Dr. Norberto vivia uma vida simples em seu cotidiano. Morava 
em um edifício que não era luxuoso em Salvador, não tinha motorista, 
usava folgados ternos brancos e, nas férias, gostava de ir para a Baía de 
Camamu, no Sul da Bahia, com sua família.

Não obstante, a força empreendedora, a capacidade de liderar, a 
preocupação social e o dom de servir desse homem não serão apagados 
por essa mancha negativa na história da Odebrecht, pois tudo isso 
ainda vive tanto nos inúmeros liderados que Dr. Norberto teve em vida, 
os quais ainda seguem os passos ensinados pelo líder; como também 
está presente na vida de cada jovem auxiliado pela Fundação Norberto 
Odebrecht. Certamente, portanto, por ter ensinado a tantas pessoas 
lições valiosas, o Dr. Norberto encontra-se imortalizado, pois, conforme 

Foto 4. Dr.Norberto, seu filho, 
Emílio e seu neto Marcelo.



Foto 3. Santa Dulce e Dr. Norberto.
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escreveu o historiador Henry Adams, um mestre afeta a eternidade, já 
que é impossível dizer até onde vai sua influência. 

Ademais, permanecem perpetuando o legado de Dr. Norberto Odebre-
cht, as suas obras escritas, assim como aquelas que ele ajudou a saírem 
do papel para abrigar pessoas – como o Hospital Santo Antônio –, ou 
abrigar a cultura – como o Teatro Castro Alves. Indubitavelmente, Dr. 
Norberto foi um visionário empreendedor recifense-baiano que, acre-
ditava ser a formação de jovens gestores e engenheiros o material mais 
adequado para se construir um novo Brasil, um novo mundo.
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