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“As dificuldades foram feitas 
para serem vencidas”

Irineu Evangelista de Souza 
(1831-1889) 

Barão de Mauá
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Apresentação

Fátima, Marli, Rosângela, 
Vera e Blairo Maggi1

Quando a gente fecha os olhos por um minuto, consegue 
imaginar o som dos golpes da enxada na terra fértil e as mãos já 
calejadas daquele jovem de vinte e poucos anos. O suor escor-
rendo pela testa e descendo perto dos olhos azuis que miram o 
solo, mas cuja mente está em outro lugar.

Um leve sorriso esboçava o contentamento pela conquista 
da mulher amada e o olhar era confiante, de quem sempre acre-
ditou que o futuro reserva algo especial a quem trabalha e cor-
re atrás de seus sonhos.

O jovem de quem falamos é nosso pai, André Antonio 
maggi. muitas histórias foram contadas a seu respeito duran-
te as dezenas de entrevistas feitas para sua biografia. No entan-
to, um dos últimos relatos foi este, feito por nossa mãe, Lucia 
Borges maggi.

O pai, então um jovem “sem nada” no Rio grande do Sul, 
em meados da década de 1950, após um episódio em que teve 
que se empenhar para conquistar a nossa mãe, se viu diante 

1 Filhos de André e Lucia maggi.
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de um desafio: iniciar uma vida a dois com outra “sem nada”, 
como se costumava dizer.

Ele então pegou no cabo da enxada, foi para roça e fez aqui-
lo que norteou grande parte de sua vida: trabalhou com obje-
tivo claro daquilo que queria. Plantou mandioca, abacaxi e ba-
nana.

mas a pressa pelo casamento fez com que o pai vestisse um 
terno que ainda não era dele. Como a safra de mandioca seria 
apenas após a cerimônia, o pagamento da vestimenta do noivo 
teve que esperar a colheita, a transformação da mandioca em 
farinha e a venda desse produto. Só então ele pagou seu terno.

Essa pequena história sintetiza muito quem foi o pai. Um 
homem que tinha pressa de fazer as coisas acontecerem, acre-
ditava no trabalho como forma de mudar seu destino e encon-
trava soluções para alcançar os seus objetivos.

A ideia de transformar a vida de André maggi em uma bio-
grafia surgiu em meados de 2007, seis anos após o seu faleci-
mento. No entanto, na época decidimos levar adiante outro 
projeto, a autobiografia da mãe, que contou a história de nossa 
família sob o ponto de vista da matriarca no livro O Olhar da 
Fortaleza2.

Uma vez cumprida a etapa do livro da mãe, continuamos 
cultivando o sonho de vermos uma obra literária que contasse 
a saga de nosso pai – que evoca a de milhares de brasileiros que 
no século passado migraram de seus locais de origem atrás de 
uma vida melhor.

2 BUSTAmANTE, Ana. O Olhar da Fortaleza – Autobiografia de Lucia Bor-
ges maggi. Cuiabá: midiograf gráfica e Editora, 2012, 2ª edição.
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Nem todos que embarcaram nessas aventuras, em um Bra-
sil ainda em expansão, tiveram êxito. mas temos orgulho de di-
zer que nosso pai conseguiu. Ele venceu, deixou um legado que 
foi abraçado pela família e por dezenas de pessoas em quem o 
pai um dia acreditou e a quem ofereceu uma chance de crescer 
com ele.

Tal qual uma obra literária, o projeto do livro do pai teve 
muitos capítulos. Demorou um pouco mais até que encon-
trássemos o tom correto para contar a história de um homem 
simples, pouco letrado, cuja mão podia estar um dia colocan-
do lona na carroceria de um caminhão e no outro apertando a 
mão do presidente da República.

mas todo o esforço e a espera valeram a pena. Encontra-
mos, na forma de escrever e no trabalho da jornalista martha 
Baptista, o carinho que esperávamos em relação à história da 
nossa família.

Ao mesmo tempo, martha trouxe o olhar jornalístico ne-
cessário para contar a saga de uma pessoa que teve papel fun-
damental na consolidação de mato grosso no cenário do agro-
negócio nacional e internacional e que colocou seu nome entre 
os dos maiores empresários do Brasil.

Um trabalho dessa magnitude somente se torna realidade 
com o empenho de muitas pessoas e isso é algo que espelha a 
forma como o pai sempre trabalhou, motivando e inspirando 
todos à sua volta.

Ele plantou uma semente, a viu germinar e dar frutos, que 
foram entregues aos cuidados daqueles que o acompanharam 
em vida e que continuam acompanhando seus passos até hoje, 
por meio de seu exemplo, valores e legado, que continuam vi-
vos.
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A artista Esterlita 
Rodrigues modela o busto 
de André Maggi, no Ateliê 
Raphael Galvez, em 1997. 
Hoje, a obra está instalada 
na entrada da sede da 
AMAGGI, em Cuiabá
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Movido a desafios

Setenta e quatro anos de vida e dezenas de milhares de qui-
lômetros separam o menino André Antonio maggi do homem 
cujo nome está imortalizado em uma das mais modernas ave-
nidas de Cuiabá. A imagem desse gaúcho destemido, esculpida 
em bronze pela artista Esterlita Rodrigues, contempla a foz do 
rio Amazonas, em Itacoatiara, no Amazonas; está eternizada na 
praça central de Sapezal, cerca de 500 km a noroeste da capi-
tal de mato grosso, e também está presente na entrada princi-
pal da sede da AmAggI1, na avenida batizada com o nome de 
seu fundador.

O que torna tão especial a história de André Antonio 
maggi? O espírito desbravador e empreendedor é característi-
co de muitos sulistas – gaúchos, catarinenses e paranaenses, a 
maior parte deles filhos de imigrantes europeus –, que partiram 
rumo ao oeste do país, na metade do século passado, em bus-
ca de oportunidades de crescimento. André maggi poderia ser 
apenas mais um desses migrantes a inscreverem o nome de sua 
família na saga da conquista do oeste brasileiro.

1 A AmAggI nasceu em 1977, com a criação da Sementes maggi, em São 
miguel do Iguaçu. Ao longo dos anos 80 e 90, outras empresas vieram se 
somar a essa primeira empresa, dando origem ao grupo André maggi que, 
em 2014, ganhou a denominação AmAggI.
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