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Resumo 

O tema deste trabalho é a cultura organizacional e a liderança, baseado no arcabouço teórico de 

Edgar H. Schein, com o objetivo de analisar o papel da liderança no processo de criação e 

consolidação da cultura organizacional do Grupo Odebrecht. O método qualitativo contemplou 

a revisão teórica de cultura organizacional e análise de dados secundários de diversas fontes. 

Os principais resultados são: a consolidação da cultura organizacional foi realizada com sucesso; 

herdeiros e executivos cometeram crimes contra a sociedade e violaram o valor ético previsto 

na cultura Odebrecht. Como consequência, a perda de reputação e de imagem da empresa e de 

seus profissionais, colocou a sobrevivência da empresa em risco.  
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empresarial. Empresa Familiar. 

 

THE ROLE OF LEADERSHIP IN THE CREATION AND CONSOLIDATION OF 

ORGANIZATIONAL CULTURE: A CASE STUDY IN THE ODEBRECHT GROUP 

Abstract 

The theme of this work is organizational culture and leadership, based on Edgar H. Schein's 

theoretical framework, with the objective of analyzing the role of leadership in the process of 

creating and consolidating the organizational culture of the Odebrecht Group. The qualitative 

method included a theoretical review of organizational culture and analysis of secondary data 

from different sources. The main results are: the consolidation of the organizational culture was 

carried out successfully; heirs and executives committed crimes against society and violated 

the ethical value established in the Odebrecht culture. As a result, the loss of reputation and 

image of the company and its professionals put the company's survival at risk. 
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1 Introdução  

A cultura organizacional é um campo estudado nas organizações empresariais desde os 

primórdios da Teoria da Administração, ganhando maior relevância no mundo dos negócios a 

partir da década de 80. Segundo (SCHEIN, 2009), cultura organizacional é um processo 

dinâmico, envolvendo o comportamento das pessoas a partir de um conjunto de valores, 

princípios, estruturas, normas, regras e rotinas da empresa fortemente influenciados pelos 

líderes. 

Cabe à liderança criar e transmitir os elementos de valores, crenças e filosofia de trabalho 

para viabilizar a construção do lento processo de consolidação de uma cultura organizacional. 

À medida em que a organização cresce, a cultura, baseada nas crenças dos fundadores, é 

disseminada, influenciada pelos novos membros e adaptadas aos mercados e clientes, à 

dispersão geográfica, às novas tecnologias, etc.  

Raras organizações empresariais brasileiras são longevas e conseguem consolidar sua 

cultura e seus resultados econômicos. Daí a importância de estudar casos de empresas locais, 

que apresentam histórico de crescimento, processos sucessórios, resultados e cultura 

organizacional forte capaz de perdurar décadas.  

A escolha do Grupo Odebrecht como objeto de estudo se deve à sua relevância nos cenários 

econômico, político e social internacionais e à existência de uma cultura empresarial formal, a 

Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO)3.  A empresa, apesar de um histórico de crescimento 

significativo ao longo de sete décadas, enfrenta, há cinco anos, a maior crise de sua história.  

Desde a prisão de seu presidente, em 2015, pela Operação Lava Jato4, a empresa é investigada, 

exposta publicamente e apresenta resultados decrescentes. Em 2016, 78 executivos 

participaram da delação premiada e assumiram pagar propina e a Odebrecht assinou o maior 

acordo mundial de leniência. 

Os procedimentos metodológicos englobam uma revisão teórica sobre o tema cultura 

organizacional e uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a organização estudada. 

 
3 Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) é a consolidação das práticas culturais descritas pelo fundador.  
4 A Operação Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal desde 2014, é considerada a maior investigação de 

corrupção do Brasil.  



  

 

 

 

2 Cultura Organizacional 

 

2.1 Evolução do conceito  

A cultura organizacional ou corporativa é um tema discutido há várias décadas. Entretanto, 

a partir dos anos 80, essas questões tomaram maior relevância nos meios acadêmicos e 

empresariais. A discussão em torno da cultura organizacional vem seguindo conceitos 

fornecidos pela Antropologia Cultural, que apresenta diversas abordagens teóricas e privilegia 

aspectos diferentes de um mesmo fenômeno (FREITAS, 1991). 

Atualmente, a cultura é vista como um sistema de representações simbólicas, que 

expressam formas comuns de apreender o mundo, possibilitando a comunicação entre os 

membros de um grupo. Ao mediar relações e práticas sociais, o campo do simbólico se 

apresenta como uma das instâncias fundamentais para determinação dos padrões das relações 

de trabalho. São elas: a) a instância política confere seu marco estrutural, situando-a no jogo 

das forças políticas, econômicas e sociais; b) a instância da organização - tecnologia e formas 

de gestão do processo produtivo - define as relações de trabalho; e c) a instância das políticas 

de recursos humanos media a relação entre capital e trabalho (FLEURY, 1987).   

Para Freitas (1991, p. 74), a cultura organizacional é entendida como “[...] um contra-

ataque aos problemas de desintegração da sociedade, como uma solução atraente, enfatizando 

as ideias comuns, formas de pensar, valores, padrões e maneiras de trabalhar”.  Em outras 

palavras, a cultura organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, que um dado grupo 

desenvolveu por um processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação 

externa e integração interna. Seus principais elementos são: valores, crenças e pressupostos, 

ritos e cerimônias, estórias e mitos, tabus, heróis, normas e processo de comunicação. 

A cultura organizacional também é influenciada pela cultura da região onde a empresa está 

sediada. O Brasil é um país extenso e plural. Cada região tem sua geografia, foi colonizada em 

uma época e recebeu uma maior ou menor proporção de portugueses, índios, negros e demais 

imigrantes (ALCADIPANI; CRUBELLATE, 2003).  

Outro aspecto relevante é a cultura do (s) seu (s) fundador (es). Hoje, 90% dos 

empreendimentos no Brasil são de origem familiar, evidenciando a importância destas 



  

 

empresas no País (USP, 2019). Dyer (1986 apud ESTOL; FERREIRA, 2006) defende que a 

cultura organizacional das empresas familiares está centrada na figura de seu (s) fundador (es), 

que dissemina (m) os valores e comportamentos próprios e de sua (s) família (s) nos negócios.  

É exatamente no estágio inicial de uma empresa familiar, que são criadas as bases para a 

formação e desenvolvimento de sua cultura. No processo sucessório, as novas lideranças 

reforçam ou questionam os padrões simbólicos, crenças e valores. 

 

2.2 Cultura organizacional e liderança segundo Edgar Schein 

Para SCHEIN (2009), a cultura e a liderança estão intrinsicamente ligadas e não podem ser 

analisadas independentemente. Ainda que a cultura seja uma abstração, suas forças são 

poderosas e, nas organizações, a cultura reflete o clima e as práticas organizacionais para lidar 

com as pessoas.  Estudar cultura nos auxilia a entender os aspectos ocultos e complexos da vida 

de grupos, organizações e ocupações profissionais.   

A cultura organizacional mostra o que é a cultura de um ponto de vista estrutural. Para 

sobreviver, a organização enquanto sistema sociotécnico precisa adaptar-se ao ambiente 

externo e integrar os processos internos simultaneamente, visto que os processos de adaptação 

e integração são interdependentes e interconectados.  

Cabe ao principal líder acompanhar as questões externas para conduzir os negócios em 

direção ao crescimento e à sobrevivência da organização. O fundador inicia o processo de 

criação cultural, gerencia e propõe mudanças na cultura da empresa se for necessário. O líder 

também tem papel crucial nas etapas de compartilhamento da missão e da estratégia, das metas, 

dos meios necessários para cumprir as atividades (estrutura da organização, divisão do trabalho, 

sistemas de remuneração, autoridade, etc.), dos critérios de mensuração e dos mecanismos de 

correção.  

Nas organizações empresariais típicas, as culturas corporativas evoluem junto com o 

crescimento das mesmas. No primeiro momento, o (s) fundador (es) tem a ideia de uma nova 

empresa segundo suas crenças, valores, metas e visão de como operar interna e externamente o 

negócio. Com a experiência e o aprendizado na gestão dos negócios, o (s) fundador (es) ajustam 

suas crenças e valores. E, novamente, quando o negócio amplia e exige novas pessoas, a revisão 

da cultura é estimulada. Apesar da socialização e percepção da cultura, os novos membros 



  

 

contribuem para a visualização das constantes mudanças dos desafios externos (negócios, 

clientes, sociedade).  

Durante a formação da cultura, o foco está na sua constituição e disseminação. Os 

integrantes percebem os   aspectos da cultura idealizada pelo (s) fundador (es), sendo 

influenciados na sua maneira de ver, pensar, sentir e se comportar. Vários aspectos podem ser 

observados: os temas acompanhados diretamente pelos líderes; a estrutura organizacional, os  

sistemas e os procedimentos organizacionais; a alocação de tempo, de recursos, de recompensas;  

a modelagem dos papéis; o recrutamento, a seleção, o desenvolvimento, a promoção e a 

demissão; a reação aos erros, aos incidentes críticos e às crises organizacionais; os ritos e 

histórias; o design do espaço físico e as declarações formais da filosofia, dos credos e dos 

códigos organizacionais.    

Quando a empresa alcança a sua “meia-idade” organizacional, ela, provavelmente, já terá 

passado pelo crescimento, por várias estratégias de diferenciação (ocupacional, geográfica, 

produto, nível hierárquico...), por uma ou mais sucessão (ões) e terá adotado um novo modelo 

de governança.  E como fica a cultura?  

Em primeiro lugar, a organização enfrenta o desafio da sucessão, sendo que a primeira, do 

fundador para a segunda geração ou para um CEO, é a mais crítica. Durante a transição, 

conflitos sobre o que manter ou mudar na cultura são inerentes ao processo, que será menos 

oneroso se os líderes da primeira e segunda geração se lembrarem que “[...] a cultura é um 

conjunto de soluções aprendidas que produz sucesso, conforto e identidade [...] (SCHEIN, 2009, 

p. 279). Logo, os sucessores devem se ater a aprimorar somente as partes da cultura, que 

garantem vantagem competitiva. Exceto se o momento for de grande mudança ambiental, fusão 

ou aquisição, dificuldade financeira e/ou lutas pelo poder entre as subculturas5. 

O ideal é que os líderes da primeira e segunda geração reconheçam as subculturas, discutam 

e definam as subculturas a serem mantidas ou mescladas e integradas. Semelhantemente eles 

devem se questionar o que, quando e como precisam mudar a cultura para perpetuar a 

organização, podendo para isso promover subculturas selecionadas, incorporar novas 

tecnologias entre outras formas.  

 
5 Com o crescimento do negócio e incorporação de novos clientes, empregados e parceiros, naturalmente a 

organização passará a contar com várias subculturas: ocupacionais, hierárquicas, geográficas e culturais. 



  

 

Na maturidade e no declínio, a cultura será mudada somente por processos mais drásticos 

de crise e de escândalos. A pior alternativa de mudança de cultura é a gerada por meio de 

escândalos. “[...] Não é improvável que as teorias em uso assumidas, os valores anunciados da 

organização passem a estar, em vários graus, desalinhados com as suposições reais que 

governam a prática diária” (SCHEIN, 2009, p. 288). O CEO deve ser capaz de evitar essa 

situação, atuando com adaptações culturais incrementais.  

A cultura de uma organização pode ser dividida em três níveis para fins didáticos. São elas 

na ordem do menor para o maior aprofundamento do pesquisador: o dos artefatos visíveis; o 

das crenças e valores (observação, entrevistas e análise de conteúdo para identificar os aspectos 

manifestados na filosofia, estratégias e ações, entendendo que eles podem ser somente 

idealizações ou racionalizações) e o das suposições básicas que determinam os comportamentos 

usados para solucionar problemas (imersão na cultura).  

 

3 Método:  

A abordagem metodológica utilizada nessa pesquisa foi de natureza qualitativa. Após a 

revisão teórica sobre cultura organizacional, a escolha pela análise da “cultura organizacional 

do Grupo Odebrecht” a partir das contribuições teóricas de Edgar Schein (2009) se deve ao fato 

de ele defender que a cultura e a liderança estão interligadas, não podendo ser analisadas 

independentemente.  

O objetivo geral da pesquisa apresentada nesse artigo é analisar o papel da liderança no 

processo de criação e consolidação da cultura organizacional do Grupo Odebrecht ao longo dos 

anos. Os objetivos específicos são: a) identificar os traços culturais do Grupo Odebrecht 

explicitados na “Tecnologia Empresarial Odebrecht” (TEO), em 20 reportagens das principais 

revistas brasileiras nas últimas duas décadas, nos livros e sites oficiais da Odebrecht e da Lava 

Jato; b) descrever como os traços culturais diferenciaram e impactaram na sobrevivência da 

Odebrecht ao longo de sete décadas de existência.  

Em relação ao estudo de caso, a Odebrecht foi escolhida em função da relevância 

econômica, política e social. Como os pesquisadores são outsiders e não tiveram contato direto 

com a empresa e seus integrantes, optou-se por utilizar fontes secundárias múltiplas, contrapor 

as informações obtidas e realizar a análise interpretativa dos dados a partir do marco teórico. 

As fontes utilizadas foram: 



  

 

a) Discurso da organização sobre sua cultura organizacional: site institucional da 

Odebrecht e livros escritos pelo Norberto Odebrecht (fundador) e pelo Emílio 

Odebrecht (filho e sucessor), em que a cultura organizacional Odebrecht, denominada 

Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), é o tema central; 

b) Prática da cultura organizacional: biografia de Norberto Odebrecht escrita pela revista 

IstoÉ Dinheiro em 1996, 20 reportagens das revistas Exame, IstoÉ Dinheiro e Veja de 

2000 a 2019 sobre a Odebrecht e site da Lava Jato (linha do tempo, descrição das 

operações, depoimentos da delação premiada, lista dos processos (denúncia e 

julgamento...)). A biografia, as reportagens e as investigações da Lava Jato são resultado 

de investigação, apuração e interpretação de dados pontuais coletados por dezenas de 

fontes, possibilitando uma boa análise das causas e consequências dos fatos assim como 

dos traços culturais da empresa. 

 

4 Resultados da pesquisa 

Esta seção está dividida em três partes. A primeira traz um breve histórico do Grupo 

Odebrecht e a descrição de sua cultura organizacional. A segunda parte mostra a percepção de 

jornalistas e agentes públicos sobre a Odebrecht com fragmentos da história pública para serem 

discutidos na análise dos resultados. A terceira contrapõe os resultados encontrados no discurso 

e na prática com os conceitos desenvolvidos no marco teórico. 

 

4.1 Cultura Empresarial Odebrecht: o discurso das três gerações 

 

O Grupo Odebrecht é um conglomerado empresarial brasileiro, que chegou a ser o segundo 

mais relevante do Brasil na última década. Ele foi fundado por Norberto Odebrecht em 1944 

após liderar a empresa do pai por três anos, tirando-a da crise e conquistando a confiança do 

mercado. Nessa experiência, Norberto adotou estratégias inovadoras de parceria com diversos 

públicos, aplicou princípios básicos da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), perseguiu a 

produtividade e distribuiu os resultados com clientes, empregados, empresários e credores 

(VIANA, 1996).  

Ao fundar a Construtora Norberto Odebrecht, Norberto estabeleceu uma cultura 

organizacional arrojada para a época. Em primeiro lugar, a clara percepção de que era vital 



  

 

servir aos clientes e, pela satisfação desses, entregar os resultados esperados pelos acionistas. 

Em segundo lugar, a descentralização planejada da estrutura por meio da identificação, 

integração, desenvolvimento e delegação dos profissionais com talento para atuar como 

empresários6, colocando-os como responsáveis por seus respectivos negócios em alinhamento 

com seu líder. Em terceiro, o diálogo e o conhecimento dos líderes sobre as capacidades de 

cada liderado para que cada um entregasse o seu melhor. Pelo diálogo franco e honesto, o líder 

treinava, orientava e desafiava seus liderados rumo a resultados crescentes. Em quarto lugar, o 

“nós” substituiu o “eu” no linguajar da empresa, fortalecendo os empresários e suas equipes, 

que também passaram a ser remunerados segundo os resultados de seu negócio, estimulando a 

parceria, a criatividade e a produtividade em suas operações (ODEBRECHT, 1983; 

ODEBRECHT, 2015; VIANA, 1996).  

Norberto Odebrecht foi aperfeiçoando sua filosofia de gestão, seus valores, crenças e 

princípios de negócios, mas mantinha a alta exigência por satisfação no atendimento aos 

clientes, rigor nos prazos, inovação e superação do que foi acordado com o cliente. Até 1960, 

a construtora realizou obras na Bahia. Nos anos 70, assumiu obras em todo o Brasil, totalizando 

mais de 500 projetos entregues. Com o objetivo de ser mais competitiva, a Odebrecht buscou 

conhecimentos e competências para construir obras de tecnologia e gestão cada vez mais 

complexas, com investimentos pesados e equipamentos ainda não utilizados no país 

(ODEBRECHT, 1983; VIANA, 1996). 

Em 1977, a 1ª e a 2ª gerações7 se reuniram para elaborar a visão 2010 e definiram três 

frentes de atuação (ODEBRECHT, 2015): 

a) expansão em engenharia e construção no Brasil: aquisição de duas empresas com 

know-how específicos, adoção da TEO e unificação das marcas; 

b) internacionalização: respeito à cultura e à aspiração dos países, buscando crescer os 

negócios, compartilhar a TEO e contribuir para o desenvolvimento desses países; 

c) diversificação dos negócios: entendimento e valorização de toda a cadeia produtiva. 

Nos anos 90, decidiu-se focar em engenharia e em petroquímica. 

 
6 O termo Empresário na TEO significa: “... homem capaz de organizar, coordenar e integrar o trabalho dos 

demais, liderando-os na produção de melhores e maiores riquezas para a sociedade (ODEBRECHT, 1993, p. IX).  

7 1ª geração: Norberto Odebrecht, 2ª geração: Emílio Odebrecht.  



  

 

De 1968 a 1993, em paralelo ao desenvolvimento dos negócios, Norberto escreveu dez 

livros. Seu terceiro livro “O essencial em pontos de referência” (1970) formaliza sua filosofia 

de gestão e as bases da TEO para os jovens líderes. E em 1983, lança o livro “Sobreviver, 

crescer e perpetuar”, que todos os empregados até hoje devem ler, compreender e seguir. 

Em vários trechos da TEO, Norberto ressalta a importância da transparência, da riqueza 

moral dos acionistas, do patrimônio moral e material do Homem e das referências éticas. O 

mais importante patrimônio moral do Homem é o seu caráter. Ao Homem tudo pode ser 

ensinado e ele tudo pode aprender, menos a ter caráter: este, ou o Homem traz do berço ou não 

o traz” (ODEBRECHT, 1993, p. 30). 

Norberto também assegura que as grandes oportunidades estão nas prioridades nacionais e 

é papel dos líderes coincidir os interesses dos acionistas com a vontade coletiva da Nação a 

serviço da coletividade. O empresário deve estar permanentemente insatisfeito, visando elevar 

os níveis de produtividade, de desempenho, de produção e de distribuição de riqueza em prol 

de uma sociedade mais justa.  

Emílio Odebrecht (2015, p. 22), filho de Norberto e diretor presidente da holding de 1991 

a 2002 e presidente do Conselho de Administração de 2002 a 2018, corrobora a filosofia de 

negócios de seu pai. Para Emílio, a TEO é resultado não só da consolidação dos valores, crenças, 

princípios, conceitos e critérios, mas também das experiências e conhecimentos adquiridos ao 

longo de toda a trajetória da empresa. Por essa razão, é imprescindível disseminar a filosofia 

pela organização, visando a orientação dos pensamentos e ações da equipe. A inovação de 

Emílio foi a criação de políticas e orientações sobre temas específicos, que complementam a 

TEO. 

O conjunto articulado dos princípios, conceitos e critérios da TEO e as 

políticas sobre temas específicos proveem aos integrantes da Odebrecht 

fundamentos éticos e morais comuns e permitem que todos atuem como 

unidade de pensamento e coerência na ação” (ODEBRECHT, 2015, p. 

29). 

No início dos anos 1990, a Odebrecht vivenciou uma grave crise de imagem, sendo 

denunciada por corrupção de autoridades brasileiras.  Emílio (ODEBRECHT, 2015, p. 205, 

grifo nosso) escreveu: 



  

 

A imagem da Odebrecht foi atingida pela divulgação de informações 

inverídicas que associavam nosso nome à conquista de contratos de 

obras de forma ilegítima. Em todos os casos, sempre nos defendemos, 

mostrando total isenção, o que ficou comprovado pelos fatos. 

Para Odebrecht (2015), a crise não causou maiores consequências em função da cultura 

empresarial forte, da atuação dos líderes para defender a marca e da confiança dos clientes, dos 

mercados financeiro, de capitais e de garantias na Odebrecht. A posterior pesquisa de reputação 

mostrou que o público em geral praticamente não conhecia a empresa. E que quem a conhecia 

a via como uma construtora de obras públicas no Brasil. Os resultados provocaram reflexão. 

Norberto, que antes da crise, percebia a imagem associada exclusivamente ao cliente se 

convenceu de que a satisfação dos clientes não era mais suficiente. Para garantir a boa imagem, 

era preciso construí-la junto à comunidade como reflexo da satisfação do cliente.  

Então eles revisaram a Política de Comunicação para fixar uma imagem coerente com o 

porte, as atividades e os resultados da empresa e buscaram construir relações sólidas com a 

mídia e com a comunidade. A importância da comunicação para a Odebrecht fica explicitada 

no trecho “[...] O domínio do relacionamento nas comunidades, de modo geral, e com a mídia, 

em particular, tinha de estar no mesmo patamar das demais competências que tínhamos para 

empresariar nossos negócios [...]” (ODEBRECHT, 2015, p. 206). 

Emílio escreveu que eles queriam ser motivo de orgulho nacional e que:  

A imagem que desejamos ter é a que expresse o que realmente somos, 

que espelhe a coerência que existe entre nossas concepções filosóficas 

e nossas práticas, comportamentos e atitudes. Essa imagem deve ser 

entendida como um fator essencial para a sobrevivência, o crescimento 

e a perpetuidade da organização [...]. (ODEBRECHT, 2015, p. 201). 

A Odebrecht desenvolveu uma matriz de fatores de riscos de imagem para prevenção de 

possíveis riscos. Treinou seus principais executivos, intensificou o contato dos mesmos com os 

jornalistas, contratou mais profissionais de comunicação e fomentou as redes sociais da 

empresa, alcançando milhões de visualizações de páginas e vídeos, disputando com a mídia 

tradicional o papel de formar a opinião das pessoas. “A marca Odebrecht é a expressão da 

cultura Odebrecht, cultura essa que se concretiza na prática de nossas concepções filosóficas 

[...]” (ODEBRECHT, 2015, p. 216).  



  

 

Em 2009, Marcelo Odebrecht, representando a terceira geração, se tornou presidente da 

holding, sucedendo Pedro Novis. Reafimou a TEO, manteve os princípios adotados por seu pai 

na gestão. Sua gestão foi marcada pelos melhores resultados financeiros da história. E, da 

mesma forma que na primeira sucessão, os membros da geração anterior passaram a compor o 

Conselho de Administração com visão de longo prazo, dando liberdade aos que assumiram a 

presidência e as diretorias, mas estando suficientemente perto para apoiar quando fosse preciso.  

 

4.2 Cultura Empresarial Odebrecht: a prática segundo a Lava Jato e jornalistas 

Marcelo Odebrecht ocupou a função de diretor-presidente da holding até ser preso na 14ª 

fase da Operação Lava-Jato, em junho de 2015, sob a acusação de coordenar e participar o 

“clube das empreiteiras”, o cartel que ganhava os contratos da Petrobras em troca de propinas 

para políticos e membros da estatal. Em função do enorme impacto dessa ação e das que a 

sucederam, a imprensa brasileira fez inúmeras reportagens sobre a Odebrecht. Com base nestas 

matérias e no conteúdo encontrado no site da Lava Jato, fatos e dados serão apresentados nessa 

seção do artigo.  

Ao ser preso, Marcelo declarou-se inocente e a empresa publicou extenso comunicado nos 

principais jornais do País, no qual expressava sua indignação com as ordens de prisão de seus 

executivos e de busca e apreensão em unidades da empresa. Entretanto, os recursos jurídicos 

não o livraram da prisão. E, a 26ª fase da Lava Jato, em março de 2016, aprendeu documentos, 

que comprovaram a existência do Departamento de Operações Estruturadas encarregado dos 

repasses ilícitos, isto é, pagamento de propina. No mesmo dia, o Grupo decidiu colaborar com 

as investigações. Marcelo Odebrecht e mais 77 executivos assinaram um acordo de delação 

premiada, admitindo ter participado de esquemas de corrupção (KROEHN, 2016; RANGEL; 

BONIN, 2016a). 

Em dezembro de 2016, a Odebrecht reconheceu o pagamento de US$ 3,4 bilhões de 

propina em 12 países (Brasil, Peru, Panamá, Venezuela, Equador, Colômbia, Angola...).  No 

Brasil, cerca de 400 políticos defenderam os interesses da empresa em típica situação de 

privatização indevida de agentes públicos em favor de interesses empresariais. Mais de 38 

episódios de compra de leis, decisões, edição e aprovação de medidas provisórias foram 

registrados nas delações.   



  

 

Marcelo Odebrecht foi condenado a dezenove anos e quatro meses de prisão por corrupção, 

lavagem de dinheiro e associação criminosa. Cumpriu dois anos e meio na prisão e está em 

prisão domiciliar. Emílio foi punido com quatro anos de prisão domiciliar em regime 

semiaberto. O Grupo firmou com autoridades dos EUA, Suíça e Brasil o maior acordo de 

leniência do mundo, cuja multa foi de U$ 3,8 bilhões (BONIN; BRONZATTO; PEREIRA, 

2016; GODOY, 2018; LAVA JATO, 2019). 

Entretanto, o pagamento de propina não é recente na Odebrecht. Emílio Odebrecht em sua 

delação premiada confessou: 

O que temos no Brasil não é um negócio de cinco anos [...]. Tudo 

o que está acontecendo agora era um negócio institucionalizado, 

era coisa normal. O que me surpreende é quando vejo todos esses 

poderes, [...] como se fosse uma surpresa. Isso não exime a nossa 

responsabilidade [...] nós praticamente passamos a olhar isso com 

normalidade. Porque em 30 anos é difícil as coisas não passarem 

a ser normais” (LAVA JATO, 2019). 

Na biografia de Norberto Odebrecht da Revista IstoÉ Dinheiro, chama a atenção a 

naturalidade do empresário em declarar e do jornalista em escrever que, “Na juventude [...] por 

pouco não cedeu à tentação de abraçar a vida pública [...] Fez melhor, financiou candidatos que 

exercessem o seu papel (VIANA, 1996, p. 25). Desde os anos 40, o jogo político acontecia nos 

gabinetes durante a ditadura e por meio de uma rede de influências na democracia, ou seja, uma 

ampla rede de lobby para viabilizar as urgências políticas da empresa.  

Não se sabe ao certo quando a Odebrecht assumiu esse credo, essa 

disposição para fazer dos objetivos da empresa uma religião 

acima do bem e do mal [...]Na vida de Norberto Odebrecht, a 

riqueza moral, expressão que utiliza com orgulho, foi uma 

espécie de alavanca para que uma parceria puxasse a outra 

[...] (VIANA, 1996, p. 27-28). 

Outro dado que também impressiona é a relação direta entre o crescimento dos valores da 

propina (de US$ 70 mil anuais para US$ 375 mil de 2006 a 2013) com o aumento do 

faturamento da empresa (de R$17,3 bilhões para R$107,7 bilhões de de 2007 a 2014). Antes da 

14ª fase da Lava-Jato, em 2014, o Grupo Odebrecht alcançou resultados recordes: R$ 108 



  

 

bilhões de receita, R$ 498 milhões de lucro, 168 mil funcionários em 27 países. Em 2017, a 

empresa registrou o maior prejuízo da história (R$1,2 bilhão), dívida de R$ 90,2 bilhões e um 

quadro restrito de 58 mil funcionários em 14 países (GODOY, 2017). 

No site da Odebrecht, nenhum evento sobre a Operação Lava Jato é citado na linha do 

tempo; as razões para a saída de Emílio e Marcelo Odebrecht de suas funções não ficam claras; 

não há lições aprendidas. A linguagem usada faz uso de eufemismo. O comunicado externo 

sobre a recuperação judicial da empresa, em junho de 2019, explicou as razões da seguinte 

maneira:  

[...] como consequência da crise econômica que frustrou muitos 

dos planos de investimentos feitos pela ODB, do impacto 

reputacional pelos erros cometidos e da dificuldade pela qual 

empresas que colaboram com a Justiça passam para voltar a 

receber novos créditos e a ter seus serviços contratados (grifo 

nosso) 

Bueno (2018, p. 9-10) pesquisou as estratégias de comunicação adotadas pela Odebrecht a 

partir do escândalo. Apesar da empresa ter sido forçada a confessar, “[...] fica patente que o 

Grupo se recusa a admitir a gravidade de seus atos e assume como estratégia, reforçar a tese de 

que os problemas já foram superados, sem levar em conta o prejuízo que causou [...] ao país”.  

 

4.3 Discussão dos resultados 

Ainda que as matérias de revistas enfatizem os aspectos críticos da Odebrecht, elas também 

trazem aspectos positivos, que alavancaram a competitividade da organização nas sete décadas. 

Entre esses eles se destacam a formalização e a perpetuação da TEO; os princípios de gestão 

explicitados na TEO (cliente como razão principal da existência, descentralização, delegação 

planejada, empresariamento, execução, produtividade, inovação, criatividade, 

compartilhamento das responsabilidades e resultados, competência técnica); a postura do 

fundador e o exemplo dos empregados se comprometendo a minimizar a crise e reconstruir a 

organização. Depoimentos de órgãos reguladores e prestadores de serviço explicitam o grande 

esforço da companhia para mudar, respeitando as leis e os bons programas de governança e 

compliance internos. 



  

 

A TEO estava consolidada e não passou por uma ruptura nas transições da primeira para a 

segunda geração e da segunda para a terceira. Segundo Odebrecht (2015), a transferência das 

responsabilidades foi gradual e as mudanças culturais aconteceram muito mais em função das 

necessidades de adaptação ao ambiente externo e da maior complexidade das operações internas 

do que pelas crenças e valores distintos dos novos líderes em relação aos do fundador.  Uma 

das mudanças é o reconhecimento, em 1993, de que a comunidade também era relevante e que 

deveria refletir a satisfação dos clientes. Contudo, a empresa não se adaptou ao ambiente social 

externo e não integrou internamente uma nova forma de aprender o mundo (FLEURY, 1987; 

FREITAS, 1991).  

Schein (2009) defende que a cultura se torna mais estável na Maturidade, mas cabe ao 

principal líder antecipar e realizar as mudanças para alinhar o discurso e a prática antes que a 

empresa seja forçada a mudar. A Odebrecht enfrentou uma primeira grande crise na década de 

90 ao ser questionada publicamente sobre o pagamento de propina. A empresa negou as 

acusações, focou em ações de comunicação sem mudar a conduta e a crença da impunidade. 

Ela seguiu reforçando o sistema corrompido e usufruindo das oportunidades de negócios para 

alavancar seus resultados financeiros e maximizar a riqueza material dos acionistas. A cultura 

informal, oculta e manifestada em círculos fechados não espelhava os valores formais 

transmitidos pela TEO.  Emílio e Marcelo cometeram crimes e o Grupo Odebrecht não 

demonstrou transparência e ética empresarial. Faltou um valor dezenas de vezes citado nos 

livros escritos por Norberto: caráter moral dos acionistas. Os fatos contrapõem o que o próprio 

Emílio (2015, p. 183) escreveu: o empresário deve “gerar riquezas morais e materiais para o 

cliente, para o acionista, para os parceiros e para as comunidades às quais servimos”.  

Na prática, a Odebrecht negou os aspectos manifestados e pagou bilhões em propina para 

políticos e agentes públicos, prejudicando o desenvolvimento social e econômico do Brasil ao 

desviar recursos que poderiam seriam utilizados para ofertar melhores serviços de educação, 

saúde, segurança para a população e a busca de uma sociedade mais justa.  Além da postura 

ilegal, o discurso se torna hipócrita. 

 

 

 

 



  

 

5 Considerações Finais  

Os objetivos da pesquisa foram atendidos com base no referencial teórico de Edgar Schein. 

O Grupo Odebrecht foi capaz de criar e consolidar sua cultura organizacional extremamente 

competitiva sob a liderança das três gerações, Norberto, Emílio e Marcelo Odebrecht. Não 

obstante, a empresa não se adaptou ao ambiente externo e as demandas da sociedade, nem 

colocou em prática os compromissos assumidos na TEO. Os resultados são: o enfrentamento 

do maior escândalo de sua história, a imagem refletindo as práticas, comportamentos e atitudes 

dos altos executivos, a perda de reputação, o rompimento de relações e disputas entre Emílio e 

Marcelo, o prejuízo financeiro, a desconfiança dos diversos públicos, a demissão de mais de 

110 mil empregados, a venda de ativos e de negócios e a busca por novos contratos que gerem 

receitas para honrar as dívidas e sobreviver.  

Como a pesquisa foi realizada sem contato com a organização, não se pode verificar o 

impacto da Lava Jato na cultura organizacional Odebrecht, nem recomendar com precisão os 

aspectos culturais que mais merecem revisão. Está posto que uma mudança cultural é urgente 

e fundamental para que outro escândalo não termine por liquidar de vez a Odebrecht. Logo é 

pertinente indicar estudos com maior profundidade. 
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