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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome do entrevistado: Luiz Carlos Corrêa Carvalho 

Local da entrevista: Piracicaba- SP 

Entrevistadores: Mário Grynszpan e Ana Carolina Bichoffe 

Câmera: Gustavo Lopes e Thiago Belotto (Samambaia Filmes) 

Duração: 1h 22min 

Nome do projeto: Trajetória e Pensamento das Elites do Agronegócio 

 
Entrevista: 15 de outubro 2012 
 
1º Bloco: A infância em Piracicaba, no interior paulista; a formação do pai como 
agrônomo; a graduação na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz (Esalq) em 
1973; a formação escolar em instituições públicas; a entrada na faculdade em 1969, 
no auge do regime militar; o interesse pela área da cana-de-açúcar; o desenvolvimento 
da economia agrícola após a década de 70.   
 
2º Bloco: O convite para trabalhar no programa de cana-de-açúcar Planalsucar, após a 
graduação; o contato com a equipe da Fundação Getúlio Vargas (FGV); a expansão 
das áreas de produtividade agrícola brasileira após a segunda metade da década de 70; 
o surgimento do Pró-Álcool.  
  
3º Bloco: A atuação como diretor de modernização do Instituto do Açúcar e do 
Álcool (IAA); o momento de instabilidade política após a morte de Tancredo Neves, 
em 1985, e o impacto na economia agrícola; a questão sócio-ambiental da época.  
 
4º Bloco: Os estudos da FGV sobre inflação; políticas agrícolas governamentais 
durante a época do regime militar; a transição do sistema de suporte financeiro 
agrícola para o setor privado.    
 
5º Bloco: A questão do trabalhador rural; a criação do estatuto da lavoura canavieira; 
as discussões sobre uma possível reforma agrária no Brasil; o Código Florestal.   
 
6º Bloco: A criação da Associação Brasileira de Agronegócio (Abag) por Ney 
Bittencourt de Araújo;  a busca pelo equilíbrio da cadeia produtiva agrícola; a atuação 
da Abag; a presença da Abag nas diferentes regiões do país; a imagem da agricultura 
perante a sociedade.     
 
7º Bloco: A relação da Abag com os produtores agrícolas; a importância da 
agricultura para o crescimento econômico brasileiro; a condição única do trabalhador 
rural; o processo de evolução do agronegócio brasileiro.    
 
8º Bloco: A questão das commodities agrícolas; a ascendência do continente asiático 
como o principal eixo econômico mundial; as novas tendências agrícolas do século 
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XXI; o papel do Brasil na nova conjuntura agrícola mundial; o impacto da questão 
tributária.    
 
9º Bloco: O novo perfil do produtor agrícola; a entrada de empresas na produção 
agrícola; o cooperativismo.   
 
10º Bloco: A questão do arrendamento da terra; a relação entre a produtividade e os 
custos operacionais; a família.  
 
 
	  
	  
	  
	  


