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[Com raízes no Brasil, a Organização
Odebrecht tem 65 anos de história e
presença em mais de 20 países,
estabelecida sob uma Cultura Corporativa
única e presente, embasada pela
Tecnologia Empresarial Odebrecht - TEO]

"A confiança no potencial do Ser 
Humano e em sua vontade de 

desenvolver-se é o fundamento 
das Concepções Filosóficas da 

Organização Odebrecht."



Investimentos em Transportes, 

Logística e Aeroportuário no Brasil

Serviços em Óleo & Gás

Empreendimentos Imobiliários

Engenharia & Construção

Etanol, Bioenergia e Açúcar

Química e Petroquímica

Investimentos em 
Energia e Infraestrutura

Investimentos em Água e Esgotos 

e Tratamento de Resíduos

HOLDING



Faturamento 
(em bilhões de reais)

2008 – 40,9

2005 – 23,4

2006 - 24

2007 – 31,3

2009 – 40,6

55% BRASIL

25%
Américas 

do Sul e Central

10%  
África

5%
América

do Norte

4%
Europa

1%
Ásia e Oriente Médio

Composição de Receita

124.700
Funcionários Originários de 62 países.



Pensando no futuro

Geração de resultados para os Clientes, os
Acionistas e as comunidades onde atua.

Geração de oportunidades de trabalho e
renda para seus integrantes, fornecedores e
prestadores de serviço.

Uso racional dos recursos naturais,
utilização de tecnologias limpas e de
recursos renováveis.

Contribuição ativa com os Governos e
representantes da Sociedade na formulação
de Políticas Públicas participativas.

Valorização da diversidade cultural por
meio da integração na Organização de
pessoas de diversas origens, raças, etnias,
etc .

Participação Politica

Desenvolvimento Econômico

Preservação Ambiental

Diversidade Cultural

Desenvolvimento Social



[Parceria Público / Privada – Programa Acreditar]



[O Programa ACREDITAR]

O Programa de Qualificação ACREDITAR é uma
iniciativa da Organização Odebrecht, em parceria
com outras instituições e empresas, no qual homens
e mulheres com mais de 18 anos, que saibam ler e
escrever, tenham a oportunidade de aprender uma
profissão e trabalhar na Organização.

* Foco em formação no nível operacional



Objetivo:

 Qualificar e preparar o cidadão de Porto Velho/RO,
região Norte do Brasil, para atender as demandas
geradas pela obra da Usina Hidrelétrica Santo
Antônio.

Desenvolvimento:

 O Programa Acreditar surgiu a partir de uma pesquisa

em Porto Velho que constatou a baixa disponibilidade de

mão de obra capacitada para atender à grande demanda

que a construção da hidrelétrica Santo Antônio geraria.

Para reduzir o fluxo migratório e os seus possíveis

impactos sociais, a Odebrecht desenvolveu o programa.

Hoje, 90% dos trabalhadores desse empreendimento são

moradores da região.

[O Nascimento do Programa]



Nov / 2008

• Início do desenvolvimento do 
projeto, a partir do programa 

ACREDITAR em Rondônia.

• Visualização da possível 
inserção dos beneficiários dos 
Programas Sociais do Governo 

Federal, no Acreditar.

Fev / 2009

• Assinatura do acordo 
com o MDS

A partir de Abril / 2009

• Início da expansão do 
Programa

[Histórico da parceria]



[Atribuições MDS]

 Fornecimento do banco de dados dos
beneficiários dos Programas Sociais do Governo
Federal.

 Apoio na construção do relacionamento com
as Prefeituras, Secretárias e Entidades Públicas
das regiões onde o programa atua.

 Contribuição na implementação do programa
através dos gestores do Bolsa Família da região.

 Acompanhamento dos programas /
estatísticas através de relatórios mensais.



Principais objetivos do programa: 

 Iniciar o processo de qualificação e
preparação do cidadão para atender,
prioritariamente, as demandas de mão de obra
local, geradas pelos negócios da Odebrecht,
contribuindo para inclusão social e produtiva
da comunidade .

[Objetivos]



Possibilidade de adquirir 
uma profissão 

Inserção no mercado de 
trabalho

Aumento da renda

Melhor qualidade de vida

[Informações Gerais]

Prioridade para os participantes beneficiados 
pelos programas sociais do Governo Federal 
(Bolsa Família).

Os beneficiários não perdem o auxilio do Bolsa 
Família  ou  qualquer outro beneficio social 
recebidos do governo.

 O curso é totalmente gratuito e inclui 
uniforme, material didático, refeição e seguro de 
vida.

 Os aprovados receberão certificados (SENAI) e 
poderão ser convidados para trabalhar na 
Odebrecht. 



1º/

2º /

3º /

Levantamento Inicial:
Mapeamento das demandas 

de mão de obra, aproximação 
da comunidade e  
identificação dos beneficiários 
da região.

Divulgação:
Definição das estratégias 
de comunicação para 
atrair candidatos para o 
Programa.

Inscrição:
Definição da estrutura 

necessária para realizar o 
processo de inscrição 
para o Programa 
Acreditar, na região.

Seleção:
Avaliação psicológica, 
prova de matemática e 
português e exame 
clínico.

Formação de turmas e 
qualificação:
Montagem das turmas 
levando em consideração 
- perfil desejado pelo 
candidato X demanda do 
negócio.

Avaliação e Inserção:
Avaliação do rendimento 
dos alunos e 
encaminhamento para a 
Organização.

4º /

5º /

6º/ 

[Etapas de Implantação]



Material didático personalizado. 

Acompanhamento pedagógico.

Parceria com o SENAI.

Estrutura completa de salas de 

aulas e oficinas práticas.

[Estrutura]



[Mapa do Acreditar] Do tamanho do Brasil
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Em Planejamento

Implantados 

79.662 Inscritos
31.740 Qualificados
19.995 Contratados 

15 programas  implantados no Brasil
10 estados beneficiados

Investimentos de R$15,8 MM

Dados: Outubro /2010



[Parceiros]
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[OBRIGADO]
[Paulo Henrique dos Santos Quaresma]

paulohq@odebrecht.com


