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Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: Paulo de Araújo Rodrigues 

Local da entrevista: Jaboticabal, São Paulo 

Entrevistador: Mário Grynszpan 

Câmera: Newmar Martins 

Duração: 2h 01min 

Nome do projeto: Trajetória e Pensamento das Elites do Agronegócio 

 
Entrevista: 23 de Julho 2012 
 
1º Bloco: Origens familiares; a relação de sua família com a agricultura; os primeiros 
negócios da família na Fazenda São Martinho; a dedicação de seu pai à vida pública; 
a gestão dos negócios pelos herdeiros da família. 
 
2º Bloco: A infância na fazenda; os primeiros estudos; a formação na Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP); a 
sociabilidade estudantil na Esalq. 
 
3º Bloco: Os primeiros trabalhos após a formação na Esalq; as atividades na gerência 
da Fazenda Santa Izabel; atividades na produção agrícola realizada na fazenda; a 
expansão das atividades de plantio de cana-de-açúcar, laranja, soja e criação de 
viveiro de mudas.  
 
4º Bloco: A produção agrícola nos anos de 1980; os efeitos da internacionalização da 
economia na agricultura dos anos de 1990. 
 
5º Bloco: Noções a respeito de uma boa gestão de produção agrícola; a tecnologia na 
produtividade agrícola; produção x produtividade; o incentivo a pesquisas; a 
mecanização do agronegócio. 
 
6º Bloco:  A mecanização do agronegócio e a questão do trabalho na fazenda; o plano 
de mecanização; a redução da mão-de-obra; a eliminação da mão-de-obra sazonal e a 
substituição da mão-de-obra fixa; os processos de produção na fazenda; a 
especialização em Administração na Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da USP de Ribeirão Preto; a mudança na qualidade de gestão após a 
especialização. 
 
7º Bloco: A tomada de decisões na administração dos negócios; o “condomínio” de 
participação na administração dos negócios. 
 
8º Bloco: As parcerias com usinas; o mercado de cana-de-açúcar, soja, milho e 
pecuária; a expansão das unidades de negócios; o arrendamento de terras; o módulo 
de mecanização e a eficiência econômica. 
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9º Bloco: A relação do produtor rural com a terra na atualidade; as mudanças 
geracionais nas relações do produtor com a terra; o arrendamento de terras em 
fazendas e a relação do produtor com a terra; a expectativa de continuidade de 
próximas gerações na gestão dos negócios. 
 
10º Bloco: A relação com a vida pública e política de seu pai, Roberto Rodrigues; o 
envolvimento com conselhos regionais de agricultura; a relação com a política; o 
reconhecimento na área do agronegócio. 
 
11º Bloco: A valorização da carreira dos profissionais ligados aos negócios; os 
programas de casa própria estabelecidos ao longo de sua gestão; o acompanhamento 
da educação dos filhos dos empregados. 
 
12º Bloco: A legislação trabalhista brasileira; as boas relações com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais; os problemas na justiça do trabalho; a preocupação atual de 
alguns produtores rurais com relação aos trabalhadores; a questão das generalizações 
em relação aos produtores rurais. 
 
13º Bloco: A questão ambiental na gestão dos negócios; o reflorestamento e a 
recuperação de solos; o programa de tratamento de resíduos; o uso de defensivos de 
doenças e pragas. 
 
14º Bloco: Perspectivas a respeito do futuro do agronegócio; os riscos internacionais 
em relação ao agronegócio brasileiro; o uso de transgênicos; a África e o agronegócio 
brasileiro; o investimento de estrangeiros em agronegócio no Brasil; perspectivas para 
a expansão do agronegócio brasileiro; o governo brasileiro e o investimento no 
agronegócio. 


