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Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: Lair Antônio de Souza 

Local da entrevista: São Paulo 

Entrevistadores: Ana Carolina Bichoffe e Mário Grynszpan 

Câmera: Fernando Herculiani 

Duração: 2h  

Nome do projeto: Trajetória e Pensamento das Elites do Agronegócio 

 
Entrevista: 09 de novembro 2011 
 
1º Bloco: Origens familiares; a mudança da família para São Paulo; profissões dos 
seus pais; os primeiros estudos; primeiros trabalhos como contador de empresas. 
 
2º Bloco: O emprego na Companhia Brasileira de Adubos; a criação da Solorrico 
Comissária e Importadora de Materiais para Lavoura ltda.; a saída da Companhia 
Brasileira de Adubos. 
 
3º Bloco: A experiência no setor de vendas; o início da sociedade com a família Biagi 
e a fundação da Solorrico; a inauguração da primeira fábrica de fertilizantes 
granulados. 
 
4º Bloco: A experiência com fábricas adquirida através da Companhia Brasileira de 
Adubos; a abertura de capital da Solorrico em 1969; a experiência na administração 
da Cooperativa de Consumo da Lapa; a formação em Direito e Administração de 
Empresas. 
 
5º Bloco: A compra da Fazenda Colorado; os incentivos governamentais para a 
plantação de árvores frutíferas;  o início do cultivo de laranja na Fazenda Colorado; a 
expansão dos negócios para outros setores; a fundação da primeira Sucorrico S.A. 
 
6º Bloco:  A abertura de capital da Solorrico; o investimento em fábricas de sacos de 
adubos; o investimento da Solorrico na área de pesquisa; o fim da parceria com a 
família Biagi na Solorrico. 
 
7º Bloco: A venda da primeira Sucorrico; a criação da segunda fábrica da Sucorrico 
S.A.; a venda da segunda Sucorrico para o Grupo Votorantim; o início da criação de 
gado leiteiro; o ramo imobiliário. 
 
8º Bloco: A administração de seus empreendimentos ao longo da carreira; o processo 
de correção de solo no cerrado brasileiro e o crescimento de seus empreendimentos; a 
experiência em seminário religioso na juventude. 
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9º Bloco: A construção da relação com sua esposa Maria Pasetti; a relação de seus 
filhos com o empresariado; a venda da Solorrico, em 1992, para a Cargil Agrícola 
S.A. 
 
10º Bloco: O emprego da pecuária de leite na Fazenda Colorado; as peculiaridades da 
produção de leite A; a opção por produzir leite A. 
 
11º Bloco: A produção de leite e a avaliação da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa); o pagamento por qualidade do leite; a conservação do leite.  
 
12º Bloco: A relação de seu empreendimento com o mercado do leite nos anos de 
1990; a presidência da Cooperativa Consumo da Lapa; a decisão por não seguir 
carreira política. 
 
13º Bloco: Os planos econômicos e o impacto em seus empreendimentos; a relação 
com o Ministério da Agricultura; a presidência em sindicatos; as vendas da Sucorrico 
para exportação; percepções acerca da atuação de setores do empresariado do 
agronegócio na atualidade. 
 
14º Bloco: O desenvolvimento e a modernização da Fazenda Colorado; o impacto da 
modernização da pecuária de leite na qualidade dos produtos; os impactos da 
Instrução Normativa 51 na qualidade dos leites produzidos. 
 
15º Bloco: A seleção e o descarte dos gados leiteiros; o agronegócio e a qualidade dos 
produtos; a aplicação de capital em diferentes setores. 
 


