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Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: João de Almeida Sampaio Filho 

Local da entrevista: São Paulo, SP 

Entrevistador: Mário Grynszpan e Ana Carolina Bichoffe 

Câmera: Diogo Martins e Thiago Belotto 

Duração: 1h 50min 

Nome do projeto: Trajetória e Pensamento das Elites do Agronegócio 

 
Entrevista: 05 de Julho 2012 
 
1º Bloco: Origens familiares; o convívio com discussões sobre política agrícola na 
família; as discussões políticas no ambito da Sociedade Rural Brasileira; a 
cafeicultura e a pecuária na família; a formação acadêmica de seus pais; as discussões 
políticas no âmbito familiar. 
 
2º Bloco: O envolvimento de seu pai com a política; os primeiros estudos; a formação 
em Economia na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP); a compra de sua 
primeira fazenda; o incêndio na fazenda e a saída da atividade cafeicultora; o 
falecimento de seu pai. 
 
3º Bloco: Lembranças do governo de João Baptista de Oliveira Figueiredo; o 
envolvimento político durante os estudos; a presidência da Associação de Produtores 
de Borracha do Mato Grosso. 
 
4º Bloco: A relação com a atuação política de seu pai; a visão política sobre os 
governos no regime militar; o posicionamento político e ideológico de membros da 
família. 
 
5º Bloco: Diferenças entre as práticas de pecuária e serigueira; a importância da 
pecuária e da cana-de-açúcar; o incentivo do Governo Federal para o plantio de 
seringueiras no Mato Grosso; a diversificação de atividades de plantio; o sistema de 
financiamento para a produção de seringais; o momento de crise para a produção de 
borracha no governo de Fernando Collor de Mello. 
 
6º Bloco:  A extinsão da Superintendência da Borracha – Sudhevea; a mudança na 
política da borracha após 1992; Jayme Vazquez e a história da borracha na economia 
de São Paulo; o contato com José Serra e a emenda para a subvenção econômica à 
borracha. 
 
7º Bloco: A presidência da Sociedade Rural Brasileira; a ida para a Secretaria de 
Agricultura do Estado de São Paulo. 
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8º Bloco: A carreira na Secretaria de Agricultura; a convivência com três governos 
distintos; pontos importantes na gestão enquanto secretário da agricultura; o programa 
“trator juros zero”; a criação de estradas durante o governo de José Serra. 
 
9º Bloco: Ações na secretaria que esperavam que se fossem realizadas; a questão do 
agronegócio na Secretaria de Agricultura; diferenças entre o agronegócio no passado 
e na atualidade; a Secretaria de Agricultura e a necessidade de modernização. 
 
10º Bloco: O investimento em pesquisa e gestão na área da borracha; o envolvimento 
de seus filhos com o campo de administração e produção rural. 
 
  


