




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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por Justina Tellechea e Tairine Nunes Santos1

“Sem perseverança
não ocorrem mudanças”

Empresário alagoano radicado na Bahia, Carlos Gilberto Farias, se des-
tacou por seus empreendimentos nas áreas de açúcar, etanol e bioener-
gia, com a Agrovale, além de ter sido eleito presidente da Federação das 
Indústrias da Bahia em 2014.

TÃO JUAZEIRENSE QUANTO AS CARRANCAS DO VELHO 
CHICO . Quebrangulo situa-se na parte norte de Alagoas, na microrre-
gião de Palmeira dos Índios. O clima da cidade é bastante seco e quente 
no verão e as temperaturas caem muito no inverno. É um grande expor-
tador de carne bovina e tem um forte aspecto religioso em sua formação, 
o que pode ser observado até pelo formato das ruas, que são em forma 
de cruz. Foi lá, em um dia quente de janeiro, que nasceu Carlos Gilberto 
Cavalcante Farias. Filho de Gilberto Farias e Nita Farias. 

Na cidade de Areia, município paraibano que fica próximo à Campina 
Grande, Carlos fez o curso de técnico agrícola e, depois disso, formou-
-se engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Logo após terminar a faculdade, Carlos Farias demonstrou seu dom para 
o empreendedorismo ao ter a ideia inovadora de fazer uma usina de açú-
car que utilizava a irrigação como método de produção. Apesar de ser 
alagoano, Carlos viveu quase toda a sua vida em Juazeiro na Bahia, local 
que escolheu para fazer negócios e onde fundaria a Agro Indústrias do 
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Nota 1. Com colaboração 
de Matheus Leite Buranelli.

Vale do São Francisco (Agrovale), seu principal negócio. Foi lá onde viveu 
com sua esposa, Elizabeth Gondim – que conheceu na cidade de Areia 
quando ainda era um estudante e com quem foi casado por 41 anos.

A família de Carlos era formada por outros seis filhos: o empresário 
Paulo César Farias (tesoureiro da campanha de Fernando Collor à pre-
sidência); a advogada Ana Farias (que participou do julgamento do caso 
PC Farias); a médica Eleuza Farias, gastroenterologista e hepatologista; 
Rogério Farias, ex-prefeito da Barra de Santo Antônio, cidade que fica 
na região metropolitana de Maceió (AL); o médico Luiz Romero Faria e 
o advogado, empresário, ex-deputado federal e ex-vice líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro  (PTB), Augusto Farias. Apesar de ter vivido longe 
dos irmãos, que ficaram no estado de Alagoas, enquanto ele se fixou na 
Bahia, Carlos Gilberto dizia que havia muito respeito entre eles e que a 
sua base familiar era sólida.

Carlos fez Mestrado em Genética de cana-de-açúcar pelo Instituto Agro-
nômico de Campinas, no estado de São Paulo. A empresa para a qual 
dedicou quase toda sua carreira, a Agrovale, empregava em 2022 cerca de 
5 mil funcionários. Carlos foi descrito por amigos, colegas de trabalho e 
familiares como um industrial de muita força, determinação e liderança. 
Ainda que muitos integrantes da família dele ocupassem cargos políti-
cos, de opinião forte, ele nunca quis entrar para política partidária por 
acreditar que o público e o privado não devem ter seus interesses mistu-
rados e depositados na figura da mesma pessoa. 

Carlos foi condecorado como Cidadão Juazeirense pela Câmara de Verea-
dores de Juazeiro e recebeu o Título de Cidadão Baiano em 1982, conce-
dido, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Bahia. Além disso, 
ele também recebeu a Comenda do Grande Mérito Industrial da Federa-
ção das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Medalha Norberto Odebrecht, outorgada pelo Rotary 
Club da Bahia. O próprio Carlos dizia que era tão juazeirense quanto as car-
rancas do Velho Chico. A diferença é que enquanto a lenda das carrancas 
conta que elas protegem as embarcações do Rio São Francisco contra um 
ser d’água que anseia por virá-las, Carlos Farias foi responsável por ajudar 
a proteger os interesses de pequenos e médios empresários juazeirenses.



CARLOS
GILBERTO
CAVALCANTE
FARIAS

387

DESTAQUE NO AGRONEGÓCIO . Carlos desempenhou muitas 
atividades profissionais, sendo muito dedicado aos seus projetos. Foi di-
retor do Grupo Guaxuma, em Coruripe (AL); superintendente da usina 
Serra Grande e da Usina Barcelos, em Campos (RJ); sócio fundador, di-
retor e superintendente de Relação Institucional da Agrovale e diretor, 
também, da Agricultura do Vale (Agrivale). 

Ademais, Carlos Farias se destacou muito como um industrial no ramo 
de agronegócios. Foi presidente do Conselho Nacional das Agroindús-
trias Brasileiras; membro do Conselho de Representantes da Confede-
ração Nacional da Indústria; presidente do Sindicato dos Produtores de 
Açúcar e Álcool da Bahia, além de presidente da União dos Irrigantes do 
Médio e Submédio São Francisco e diretor da Fargon – Exportadora de 
Fruta para Europa e Estados Unidos.

Outros títulos importantes de Carlos foram: membro do Fórum Nacional 
do Setor Sucroalcooleiro; presidente do conselho das Agro Indústrias do 
Brasil; representante titular da Bahia no conselho de Representantes da 
CNI; membro do Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Conselho de Ciência e Tecno-
logia; Vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
(2009-2013) e presidente em 2014, ano de seu falecimento. Sua presen-
ça também foi importante para o setor de combustíveis no Brasil, com 
ele fazendo parte da Câmara Setorial dos Combustíveis do Ministério da 
Agricultura e Pecuária. 

Em 19 de setembro de 1972, Carlos Farias fundou a Agrovale e, em 1980, 
sua primeira produção alcançou o mercado. Produtora de açúcar, eta-
nol e bioenergia, sediada em Juazeiro, é uma das maiores empregado-
ras privadas do estado da Bahia. Esse empreendimento representou a 
materialização do seu sonho de usar as águas do Rio São Francisco para 
irrigar a produção de cana-de-açúcar. A operação se tornou referência, 
por mérito de Carlos Farias, em agricultura irrigada, reconhecida por ter 
uma excelente produtividade de cana por hectare – aspecto entendido 
como benéfico para o meio ambiente, uma vez que quanto maior a pro-
dutividade, menos terras precisam ser usadas para que a cultura ocorra, 
isso deixa claro a marca de sustentabilidade da empresa.
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A adaptação promovida pela empresa também é notadamente reconhe-
cida. O clima de Juazeiro é semiárido, com baixo índice pluviométrico, 
marcado por chuvas apenas no período de novembro a abril. A tecnologia 
foi a grande chave para produzir nessas condições adversas para o culti-
vo de cana-de-açúcar. A técnica usada foi a mesma utilizada nas culturas 
do deserto de Gobi, em Israel, que é a irrigação através do gotejamen-
to subterrâneo. A Agrovale ganhou diversas premiações por seu aspecto 
inovador e competente.

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS . A Agrovale, além de registrar 
bons resultados econômicos e ambientais, teve reconhecido desempe-
nho social. A empresa é formadora e incentivadora de diversos projetos, 
como a educação de adultos e crianças nas escolas Mandacaru (PB), Tira-
dentes (MG) e Caxangá (PE) – que auxiliam os alunos a mudarem de vida 
por meio dos estudos. Dentre as facilidades oferecidas, estão: o material 
didático, o transporte, o fardamento e a merenda escolar.

Suas preocupações ambientais eram manifestadas em diferentes formas, 
desenvolvendo projetos que contribuíssem para a preservação da caatin-
ga, bioma onde está inserida. Na sua sede, existiam áreas destinadas tan-
to à reserva ambiental como à preservação permanente – intocáveis – e 
nelas habitavam uma ampla variedade de espécies endêmicas de vegetais 
e animais, ou seja, que apenas existem neste tipo de bioma, a exemplo do 
mandacaru e do cachorro-do-mato. 

Há ainda um viveiro de árvores nativas como o jatobá, a pau-ferro, a um-
burana de cheiro e o ipê roxo, cultivadas na área da própria empresa ou 
com suas mudas doadas a órgãos públicos, associações e Organizações 
Não Governamentais (ONGs) ambientalistas. O objetivo de promover o 
reflorestamento fazia parte do Projeto Caatinga Rica. 

Outro projeto envolvia visitas ambientais monitoradas, encontros que 
tinham por objetivo demonstrar como a empresa realizava o cultivo 
de cana-de-açúcar de maneira ecologicamente correta para cientistas, 
pesquisadores e estudantes. O projeto Riacho Tourão monitorava a 
qualidade da água do córrego de mesmo nome, corpo d’água integrante Fotos 1, 2, 3 e 4. Agrovale.
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da bacia hidrográfica do São Francisco. O projeto Eco Fauna promovia 
a conservação e a preservação da fauna por meio de observações 
periódicas. O projeto Eco Flora cuidava da conservação da mata ciliar 
do Rio São Francisco, importante para evitar o assoreamento desse 
importante corpo d’água.

O MOMENTO DE CRISE DO ETANOL . O setor de etanol des-
tinado à produção de combustível entrou em crise em 2008 por conta 
de vários fatores como o clima e a mecanização da lavoura, decorrente 
de perdas na fase de implantação do maquinário. Ademais, as empresas 
aceleraram a venda de etanol durante a safra, o que fez com que os preços 
baixassem e também acarretou quase dez anos sem correção de preços 
para os produtores, uma vez que o Governo Federal segurou o valor co-
brado pelo álcool em uma tentativa de conter a inflação. Pela baixa ren-
tabilidade e em função dos riscos corridos, os empresários e investido-
res mundiais deixaram de investir no setor de álcool como combustível.

Carlos era diretor da Agrovale na época e resolveu desacelerar o cres-
cimento da empresa até que surgissem novos investimentos nesse seg-
mento. No ano de 2008, não foram abertas novas empresas no ramo e 
mais de 40 unidades de produção foram paralisadas no Brasil. O preço 
do álcool ficou no mesmo patamar da gasolina e as vendas desse primei-
ro combustível, que tem os benefícios de ser renovável e ecologicamente 
limpo, despencaram. 

A Agrovale era a única usina a fabricar açúcar e álcool no semiárido nor-
destino e também a maior produtora de etanol na época da crise. Produ-
zia 70 milhões de litros. A crise chegou em uma época que Carlos estava 
pensando em aumentar a quantidade de cana-de-açúcar plantada, com a 
esperança de que o etanol se transformasse em commodity para o mun-
do, mas ele precisou enfrentar essa má fase contendo gastos e evitando 
novas produções temporariamente. 

Carlos conseguiu fazer com que a sua Agrovale resistisse a crise. Poste-
riormente, aproveitou oportunidades de crescimento posteriores.
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A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
BAHIA E A PRESIDÊNCIA DA FIEB . Carlos afirmava que a Bahia ia 
muito além do litoral e traçou planos para possibilitar o desenvolvimento 
dos pequenos e médios empresários baianos, o que era um desafio já que 
quase todo o investimento e atenção ainda iam para as grandes empresas, 
situadas no litoral. Foi membro titular do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Presidência da República (CODES) e buscou, por 
meio da vice-presidência da FIEB e do posterior cargo de presidente, alte-
rar a realidade da concentração sindical do segmento industrial na Bahia, 
já que 36 dos 41 sindicatos industriais ficavam na região metropolitana. 

Era fundamental, na sua percepção, que houvesse uma integração dos 
empreendimentos da região metropolitana de Salvador com os dos mu-
nicípios do interior do estado. Ele acreditava ser necessário ocorrer, 
principalmente, uma articulação das grandes empresas baianas com as 
micro, pequenas e médias empresas. Foi com esse propósito que resol-
veu se candidatar a presidente da FIEB. Depois de ter sido vice-presiden-
te, ele queria alterar a realidade que a instituição viveu durante 40 anos.

Após a posse, buscou cumprir os compromissos, fornecendo importan-
tes contribuições para o desenvolvimento industrial no estado. Infeliz-
mente, faleceu no mesmo ano em que foi eleito (2014). Ele acreditava que 
a FIEB precisava se articular com todos os partidos políticos, sem se fo-
car em nenhum, com o intuito de que fosse possível haver contribuições 
da política para o desenvolvimento do setor industrial. Costumava sem-
pre lembrar que a FIEB era apartidária, mas que não conseguiria grandes 
avanços se ficasse isolada politicamente. 

Depois de quatro décadas com a ocupação do cargo de presidente da 
FIEB sendo feita por meio de indicação, Carlos assumiu sua presidên-
cia pela eleição democrática de chapas. Sua chapa, com mais 43 nomes, 
comporia a estrutura da federação. Seria uma candidatura plural em uma 
chapa inclusiva. Seu desejo era que todos participassem, principalmente 
os sindicatos pequenos, entendidos como desamparados.

Já à frente da FIEB, buscou trazer dinamismo para o setor industrial 
baiano e tentou torná-lo mais competitivo diante das guerras fiscais. 

Fotos 5, 6, 7 e 8. Posse 
de Carlos Gilberto Farias na FIEB.



Foto 9. Presidente da FIEB acompanhando as obras das unidades integradas.
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Acreditava que a descentralização das indústrias e o investimento na 
qualificação profissional seriam soluções viáveis para o estado. Por isso, 
uma das suas ideias mais fortes foi a criação de células (Unidades In-
tegradas) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do 
Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec) no maior nú-
mero possível de cidades, para que levassem treinamentos específicos à 
mão de obra local – de acordo com a demanda da indústria da região. Em 
Alagoinhas, local de muitas indústrias de bebidas, foi necessário treinar 
fermentadores, dosadores, destiladores e preparadores de mosto. Como 
as máquinas dessa indústria também precisavam de manutenção, foi 
importante também capacitar soldadores, maçariqueiros e caldeireiros. 
Carlos buscava ir a essas células para aprová-las e propor ajustes.

MERECIDAS HOMENAGENS E LEGADO . No dia 05 de novem-
bro de 2014, com 67 anos, Carlos Farias faleceu em decorrência de uma 
complicação de uma cirurgia de quadril, feita para tentar tratar a me-
tástase de um câncer de pulmão que se espalhou e acometeu sua perna 
direita. Ele estava lutando contra a doença desde 2012, mas, mesmo as-
sim, quis se candidatar à presidência da FIEB para continuar ajudando as 
pessoas do estado que o adotou. 

Jaques Wagner e ACM Neto, que na época eram, respectivamente, gover-
nador da Bahia e prefeito de Salvador, emitiram notas afirmando que a 
Bahia estava de luto pela sua perda, registrando suas muitas contribui-
ções para o desenvolvimento do estado. 

Na chegada à FIEB, onde o corpo de Carlos Farias foi velado, ele foi rece-
bido sob aplausos por funcionários e integrantes da diretoria. O primei-
ro reconhecimento oficial pela contribuição de Carlos na Bahia aconte-
ceu ainda em vida, quando recebeu o título de Cidadão Baiano, que foi 
ratificado após sua morte com as homenagens que recebeu. 

Merecidas homenagens, já que ele havia fundado a indústria que foi a 
maior empregadora privada do estado durante muito tempo. Inovou ao 
usar a tecnologia de irrigação nas plantações de cana-de-açúcar e tra-
balhou bastante em prol do interior da Bahia. Seu irmão, Lucas Farias, 
disse, na época de seu falecimento, que lamentava a morte do irmão ter 

Foto 10. Carlos Farias 
e o governador Jaques Wagner.
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sido tão cedo. O amigo de infância de Carlos Gilberto Farias, José Carlos 
Lyra de Andrade, presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Alagoas (FIEA), comentou, à época, que a morte de Carlos Farias foi uma 
perda muito grande para o setor produtivo baiano.

Uma das principais características da personalidade empresarial de Car-
los Gilberto Farias era a sua capacidade do diálogo, o que permitiu que 
ele construísse pontes entre os segmentos público e privado. Mesmo que 
nunca tenha entrado para a política partidária, ele definiu propostas em-
preendedoras visionárias e realizou muitas delas em vida, tanto no co-
mando da Agrovale, quanto como vice-presidente e presidente da FIEB. 
Foi um empresário e um representante empresarial que não se preo-
cupou em cuidar apenas de si e da sua empresa, mas também de todo o 
segmento industrial. Especialmente, daqueles que mais precisavam de 
um representante. Como se sentia filho de dois lugares diferentes, com 
suas raízes em Alagoas, mas tendo construído a sua vida na Bahia, as 
cinzas do corpo de Carlos foram, a pedido dele, uma parte sepultada no 
jazigo da família, no Parque das Flores, em Maceió, e outra parte sepul-
tada em Salvador onde o corpo foi cremado. Em 2015, foi homenageado, 
post mortem, com a Medalha Mérito Industrial Luiz Tarquínio.

Carlos entendia que ser empresário no Brasil é difícil e ser pequeno em-
presário ainda mais. Lamentavelmente, ele faleceu no mesmo ano em 
que foi eleito presidente da FIEB e não pôde concretizar muitos dos seus 
desejos. Com sua partida, a Bahia perdeu muitas oportunidades de cres-
cimento empresarial e industrial. Mais do que um engenheiro agrôno-
mo, Carlos foi um empreendedor cheio de responsabilidade social e um 
grande líder. Deixou sua marca positiva no estado e no país ao acreditar 
que sem perseverança não seria possível promover mudanças. 
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