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A
lgumas pessoas passam pelos
nossos caminhos sem muito nos
acrescentar. Outras, com apenas um

batepapodealgumashorasnosdãoumaaula
de conhecimento e vivência que tornam-se
referências para o resto de nossas vidas.
Francisco Maia Neto é um desses pro-
fessoresdavidaquecommuitacompetência,
trabalho e inteligência trilhou sua carreira e
vida pessoal com sucesso e boas histórias
que podem servir de inspiração para muitos
denós.

Nascido em Juiz de Fora,
Francisco, ou ChicoMaia é filho deAyrton e
Laura Maia. Seu pai, filho de um imigrante
italiano analfabeto e pequeno comerciante
de calçados naquela cidade, ingressou na
carreira jurídica e tornou-se Juiz de Direito.
Por isso morou em algumas outras cidades
até que, quando Francisco tinha 8 anos,  foi
promovido pelo Governador e mudou-se
com toda a família para Belo Horizonte.
“Jamais me esquecerei do momento em que
cheguei a Belo Horizonte, espremido no
banco traseirodo fusquinhada família”.

Nesta cidade foi onde momentos
importantes e inesquecíveis aconteceram na
sua vida.Umdeles foi o seu primeiro contato
com o Mineirão e o início da paixão pelo
Atlético Mineiro. Outro, foi quando, em
2002, recebeuo títulodeCidadãoHonorário.
Mas, segundo ele, umadasmaiores emoções
que teve foi quando seu pai, doze dias antes
de morrer, em um estado terminal de câncer,
saiu do hospital e entrou andando no tribunal
para ver sua irmã, Claudia, tomar posse
comoDesembargadora.

Francisco estudou amaior parte do
tempo no Colégio Loyola. Em 1977 in-
gressou na Escola de Engenharia da UFMG.
Durante o início do curso de Engenharia
Civil já quis logo trabalhar. “Me considero
uma pessoa de muita sorte porque meu
primeiro estágio profissional, aos 19 anos,
foi na construção civil e trabalhei em um
projeto que, para os padrões da época era
uma coisa suntuosa . O Edifício Castelo
Branco era um prédio com 300 aparta-
mentos, o que naquele tempo não era usual.
Tivemuita sorte porque um dosmeus chefes
me delegou uma função importante e de
muita confiança, oque foi umagrande escola
paramim”.

Logo após este estágio, Francisco
foi para a Construtora Andrade Gutierrez,
onde trabalhou nas obras de canalização do
córrego e abertura daAv.Américo Vespúcio
além da construção do Pátio Norte do
Aeroporto da Pampulha. “Nesta época, a
UFMG entrou em greve emeu chefeme deu
a oportunidade de tocar a obra do aeroporto.
Ficava lá de 6 da manhã às 8 da noite. Mas o
queaprendi ali, não tempreço”.

Perito da vida

O ano de 1983 foi marcado pela
recessão e o setor da Construção Civil entrou
em crise. Aos 23 anos, recém formado,
Francisco decidiu tomar novos rumos e foi
cursar pós graduação em Engenharia
Econômica. Foi também neste período que
seu pai foi promovido a Desembargador.
“Quando a UFMG abriu o vestibular para o
ano de 1984, resolvi me inscrever no curso de
Direito. Contei ao meu pai, que ficou muito
satisfeito e disse uma frase que nunca esqueci:
- até agora, no curso de Engenharia, você
aprendeu que dois mais dois são quatro. No
curso deDireito você vai ter que se acostumar
quedoismaisdoispodemserquatro”.

Em 86, no terceiro ano de Direito,
possuía um pequeno escritório e já atuava na
área de perícias, unindo a profissão de
engenheiro com os seus conhecimentos de
Direito. Mas a demanda de trabalho o fez
abandonar este curso e só no ano de 96 que ele
o concluiu. “No início de 97 fui receber a
minha carteira da OAB e, para minha
felicidade convidaram meu pai para me
entregá-la, o que foi uma honra e uma emoção
muitograndeparamim”.

Em1988, fundoucomalguns sócios,
a Precisão, empresa na qual atua até hoje na
área pericial e que presta consultoria
principalmente na área imobiliária. “Hoje a
Precisão tem uma atuação muito grande na
área locatícia de shopping centers, regu-
larização fundiária e principalmente pericial”.
Esta empresa já recebeu nove premiações em

COBREAP's (Congresso Brasileiro de
Engenharia deAvaliações e Perícias), sendo
duas delas com a Medalha Eurico Ribeiro,
concedida ao melhor trabalho dentro desta
área.

Depois que se formou em Direito,
abriu um escritório de Advocacia em
sociedade com Gustavo Chaves, de Três
Pontas. “Com o tempo cada um decidiu ir
para o seu lado, mas continuamos muito
amigos e parceiros até hoje”.Atualmente, na
área de Direito, Francisco trabalha com
poucos casos pontuais, principalmente na
área de desapropriação, familiar e societário.
Hoje ele possui outro escritório, o Francisco
Maia e Associados, com ênfase na con-
sultoria emsoluçõesdeconflitos.

Asua ligação com a cidade de Três
Pontas e a cafeicultura se inicia no ano de 85,
quando começou a namorar a trespontana
Patrícia, hoje sua esposa. Filha do Dr. Fábio
Reis, portanto de família tradicionalmente
fazendeira, acabou por plantar esta paixão
tambémna vida de Francisco. “Em1988, eu,
oAndré, que émeu cunhado e o PauloCésar,
meu concunhado, tivemos a primeira opor-
tunidade de comprarmos uma fazenda, perto
deCamposGerais. Plantamoscafé edepois a
vendemos muito mais caro. Em 94 comprei
umas terras em frente à Fazenda da Epamig,
na Fazenda Charneca. Nesta época, por
morar em Belo Horizonte não tinha como
tomar conta, daí alugava para colocar gado.
Alguns anos depois, o Dr. Fábio deu a idéia

de eu e o Paulo César fazermos uma so-
ciedade, assim o Paulo poderia tomar conta
de lá. Em 2001 compramos mais uma pro-
priedade em Carmo da Cachoeira, chamada
Cachoeira de Pedra. E assim foi a nossa
sociedade por 12 anos, sem um único
aborrecimento sequer, até que infelizmente
ele,meugrandeamigo,veioa falecer”.

Hoje já são 17 anos trabalhando
com a cafeicultura e por isso Francisco
acabou por tomar mesmo gosto pela coisa.
“Leiomuito, procuro estar sempre informado
e entender tudo o que é possível sobre o café.
Tenho sorte de ter um sogro com tanto
conhecimento sobre a cafeicultura quanto o
Dr. Fábio e, quando estou aqui, faço questão
de sugardeleomáximoqueeuposso.Sempre
fui muito bem recebido em Três Pontas,
infelizmente não tenho o tempo que eu
gostariaparavirmais”.

Como nem tudo é só trabalho,
Chico também tem outros prazeres na sua
vida. Um deles é a sua família. Patrícia, sua
esposa há 24 anos e seus filhos Luis Fellipe,
que está terminando o último ano deDireito e
Roberta, de 19 anos, que está no primeiro ano
deEngenharia.Ambos seguindo os passos do
pai. Segundo Francisco, uma das coisas que
ele não abre mão na vida é de almoçar todos
osdiasemcasacomasua família.

Outrapaixãoque temalémdovinho
e das viagens é a corrida. “Hoje sou corredor
de rua.Meu dia começa comaminha corrida,
aonde quer que eu esteja. Quando viajo
procuro por hotéis próximos de lugares onde
posso correr. Inclusive tenho o meu circuito
emTrêsPontas”.

Aos 51 anos de idade Francisco
acumula prêmios e possui um currículo
impressionante. Há 8 anos mantém uma
coluna quinzenal de muito sucesso no jornal
Estado de Minas sobre o mercado imo-
biliário.Autor de 12 títulos de livros técnicos
foi também presidente do IBAPE Nacional
(Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias
de Engenharia, vice presidente do CREA-
MG (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais),
presidente das Comissões de Estudo das
Normas Brasileiras da ABNT, conselheiro e
vice presidente da Comissão de Mediação e
Arbitragem da Ordem dos Advogados do
Brasil, além de ter sido agraciado, entre
outras, pelas Medalhas da Inconfidência e de
Honra da Inconfidência, Juscelino Kubi-
tschek e Santos Dumont (nos graus ouro e
prata).

Perito não só na profissão, mas
também na educação e na vida, Francisco
assim nos ensina que a dedicação e a com-
petência podem verdadeiramente nos levar à
concretização de sonhos e à realização
pessoal eprofissionalplena.

Recebimento da carteira da OAB, das mãos de

seu saudoso pai, Desembargador Ayrton Maia.

Entrega da Medalha da Inconfidência, 

com o Governador Antônio Anastasia.

Na Fazenda Charneca, em Três Pontas, com seu

saudoso sócio, Paulo César Moura Soares.

Em família, com a esposa, Patrícia e seus 

filhos, Luis Fellipe e Roberta.

Francisco Maia e o seu sogro, Dr. Fábio, durante a visita ao 

estande da Cocatrel, na Expocafé 2011


