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Ao assumir, em 1987, a Movicarga, empresa especializada em locação de empilhadeiras, fundada 
por seu pai, Alberto Yazbek, Maria Regina Yazbek era bem jovem, confessadamente imatura e 
estava à véspera de dar à luz. Tinha apenas 23 anos. A empresa empregava apenas 10 
funcionários e 50% da frota das máquinas estava parada. Trabalhava em uma seguradora e não 
entendia nada dos meandros das empilhadeiras. Os ingredientes, portanto, indicavam poucas 
possibilidades de sucesso profissional e, em conseqüência, empresarial.  
 
Hoje, 21 anos depois de ''matar muitos leões'', derrubar tabus, vencer preconceitos de um mundo 
masculino e cético sobre a competência profissional feminina, Maria Regina construiu alicerces 
para sustentar sua autoconfiança. Graças à determinação, empenho e extremado senso de 
superação, multiplicou o negócio e criou o Grupo Pirangy, que além da Movicarga, reúne a Célere, 
especializada em logística interna.  
 
Os resultados estão à mesa. Depois de faturar R$ 102 milhões ano passado, 62% acima de 2006, 
o grupo programa para 2008 um novo salto - R$ 171 milhões, simplesmente mais 68% em 
relação a 2007. A ambição é maior. O planejamento indica para 2011 um faturamento entre R$ 
350 a R$ 400 milhões.  
 
Formada em administração de empresas, Maria Regina trabalhava com seguros e nem pensava 
em ingressar nos negócios da família. "Mas, aceitei o desafio para provar ao meu pai que, mesmo 
sendo mulher e tão nova, seria capaz de exercer função tão importante em um ramo 
tradicionalmente masculino", relembra.  
 
Em 1992, lembra ter enfrentado um dos vários desafios - sua empresa assumiu a logística da 
etapa brasileira do Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. A Movicarga coordenou e executou o 
transporte e a montagem do chamado circo da F-1. "Se algo desse errado, fecharia meu negócio. 
Mas conseguimos cumprir todos os prazos e a Fórmula 1 é nossa cliente até hoje".  
 
Empresária em um ramo que tem despertado cada vez mais interesse de investidores 
internacionais, ela se diz constantemente procurada por compradores. "Somos freqüentemente 
assediados por bancos de investimentos e empresas multinacionais de serviços. As agências de 
rating nos avaliam bem, o que atrai naturalmente um investidor. Até o momento, as propostas 
que recebemos não nos convenceram. Porém, a verdade não é absoluta e o futuro ao mercado 
pertence".  
 
Nessa entrevista, Maria Regina fala de sua carreira, da família, das oportunidades de negócios, 
das conquistas que ainda estão por vir, sem deixar de cutucar a competição predatória. "A 
terceirização tem sido um mero repasse de mão-de-obra por questões trabalhistas".  
 
Gazeta Mercantil - Recentemente, você dizia que neste ano o Grupo Pirangy deve faturar R$ 200 
milhões, o dobro do exercício de 2007. Confere? Quanto caberá a cada uma das empresas, 
Movicarga e Célere? Será pelo visto a expansão mais forte da trajetória das empresas. E quais as 
razões?  
 
Na verdade, nossa previsão é fechar 2007 com faturamento de R$ 171 milhões. Não é o dobro, 
mas será uma expansão de 68% já que em 2007 o Grupo Pirangy faturou R$ 102 milhões - R$ 60 
milhões da Célere, R$ 42 milhões da Movicarga. As duas empresas têm registrado resultados 
surpreendentes de crescimento. A Movicarga cresceu 68% em 2007, na comparação com 2006, e 
a Célere cresceu 58%. Isso gerou um crescimento de 61% no grupo como um todo em 2007. Por 
parte de Célere, a razão desse crescimento se deve tanto à conquista de novos clientes, como à 
ampliação de operações nos contratos já existentes. Fechamos um contrato muito importante com 
a International Paper e com a Sabó, no setor automotivo. Também ampliamos nosso escopo 



assumindo a operação de intralogística da Suzano, em Mucuri, na Bahia. além de outras 
operações especiais como a Fórmula 1. Por parte da Movicarga, o ano de 2007 foi um grande 
marco na sua história. Ampliamos o modelo de negócio e fechamos um contrato com a Nis! san, 
de distribuição oficial para a venda de empilhadeiras da marca em todo o Brasil.  
 
Gazeta Mercantil - O mercado da Movicarga (locação de empilhadeiras) movimenta quanto por 
ano?  
 
Fabricantes e locadores não compartilham números, portanto, não é possível conhecer ao certo o 
tamanho desse mercado. Existe um grupo pequeno de empresários que troca essas informações 
entre si, mas não as divulgam oficialmente. O que temos de informação é que em 2007 foi 
vendido no mercado brasileiro um volume de 11.500 empilhadeiras. Um levantamento do IBGE, 
feito em 2005, indicou que a produção de empilhadeiras propulsoras no Brasil foi de 36.438 
unidades. Em função dessa falta de dados, é difícil confirmar se o market share da Movicarga é 
40%. Mas podemos afirmar que temos a liderança absoluta desse mercado. Quanto à estrutura, a 
Movicarga tem equipe de 400 colaboradores e frota de 1.200 empilhadeiras para locação.  
 
Gazeta Mercantil - O mercado da Célere tem qual tamanho e quanto cabe à empresa, que 
supomos, ainda tem participação de empresa recém-nascida. O mercado de intralogística ainda 
está na sua maior parte em poder das indústrias e do comércio - ou seja, ainda tem muito a ser 
terceirizado.  
 
Os gastos com a terceirização da armazenagem, segundo o Coppead, estão em torno US$ 4,6 
bilhões. Mas isso inclui o que eles chamam de atividades intermediárias (armazenagem, milk-run, 
gerência de transporte multimodal) e atividades sofisticadas (armazenagem de kits, 
desenvolvimento de projetos/soluções logísticas e gestão de estoques). E nem todos esses 
trabalhos estão no escopo da intralogística. Não há dados exclusivamente de intralogística. 
Considerando as atividades intermediárias, 45% estão terceirizadas total ou parcialmente. Já as 
atividades sofisticadas contam com um índice de terceirização total ou parcial de 32%. A Célere 
tem foco específico nesse segmento e ainda não conseguimos identificar nossa participação, mas 
sabemos que há um potencial de crescimento.  
 
Gazeta Mercantil - O grupo tem as fases da movimentação interna e a intralogística, mas não 
entrou no transporte. Mas se o transporte representa dois terços do custo logístico, a tendência 
do grupo não é entrar neste grande bolo?  
 
A Célere atua em intralogística, um segmento com um enorme potencial. Acreditamos que para 
esse mercado se consolidar no Brasil é questão de tempo, isso irá acontecer em algum momento 
e a Célere tem a grande vantagem de sair na frente. Atuamos na gestão de transporte porque, 
uma vez que entendemos todo o planejamento da logística interna, que tem ressonância em toda 
a cadeia, podemos garantir melhor eficiência na gestão do transporte. Isso, no final, se reverte 
em benefícios para o cliente. A partir do momento que você tem o controle de todo o processo, 
consegue evitar atrasos de caminhões, longas esperas etc. Sobre o transporte, hoje sabemos que 
grande parte dos operadores não detém o ativo de transporte, ou seja, o caminhão ou outro 
equipamento necessário. Na verdade, eles apenas repassam esse trabalho para um transportador. 
Apostamos em um modelo mais transparente, no qual somos remunerados pela gestão e não 
sobre o frete. Nosso cliente fatura diretamente para o transport! ador e nós cuidamos da 
inteligência do processo. Não há bitributação nem margem sobre o custo do frete. Mas estamos 
acompanhando atentamente esse mercado. Se, no futuro, concluirmos que ele será fundamental 
para integrar/incorporar as atividades necessárias para uma gestão de intralogística eficiente, 
vamos considerá-lo. Se houver algum modelo de contrato que o cliente queira integrar todas as 
atividades em um só fornecedor, vamos estudar, afinal, a Célere tem capacidade de investimento 
em ativos.  
 



Gazeta Mercantil - O cliente de intralogística tem que ser convencido a terceirizar o serviço 
fisgado pela redução de custo. É isso? Dê exemplos práticos de redução de custos, de aumento de 
eficiência dos clientes da Célere?  
 
Nem sempre, depende do perfil e momento do cliente. Muitas vezes, o que ele busca é a 
qualidade do trabalho. Mas há também aqueles clientes que estão mais interessados na redução 
de custos. O nosso grande argumento é a qualidade do serviço, o ganho de eficiência somado à 
redução de custos e melhoria nos níveis de serviços. Um bom exemplo é o case da Sogefi, 
empresa que fabrica e comercializa componentes automotivos, onde houve uma evolução 
considerável na agilidade e também na qualidade dos processos internos. A Célere foi contratada 
para resolver problemas que estavam comprometendo o rendimento da empresa, tais como falhas 
no abastecimento de embarque, alto custo operacional e dificuldade na localização de materiais. O 
planejamento da Célere incluiu o impacto das ações no custo e ainda na produtividade da Sogefi, 
além do tempo gasto em cada operação. Entre os resultados positivos está a redução de 16,5% 
no tempo de escoamento de produtos, aumento de 35,7% na produtividade d! e expedição para o 
mercado de reposição e ainda a redução de 10,3% no quadro de mão de obra. A operação na 
Indústria Suzano Papel e Celulose também tem números interessantes: antes, era registrada uma 
ociosidade de até 40% em alguns equipamentos, índice que foi equilibrado com a gestão da 
Célere.  
 
Gazeta Mercantil - Uma das queixas que se faz é que empresas que terceirizam serviços tendem a 
ganhar em cima da mão-de-obra. Ou seja, seria um mecanismo de exploração do homem. Outra 
crítica - tal tipo de terceirização acaba se mostrando ineficaz. Como a empresária encara essa 
questão?  
 
É verdade. Ainda há empresários com discursos sofisticados, mas que no final acabam fazendo 
uma maquilagem da operação. A terceirização foi um ''boom'' dos anos 90, com um discurso 
impossível de ser cumprido. O que ocorreu foi mero repasse de mão-de-obra, isto é, por questões 
trabalhistas, sindicais e meramente de redução de custos. É óbvio que essa terceirização acaba se 
mostrando ineficaz. Não tem milagre. Como empresária, não acredito nesse modelo, que é 
maléfico à sociedade, à economia e à nação. Quando decidimos criar a Célere, foi exatamente 
este ciclo que quisemos romper. A Célere não vende homem+máquina, vende um serviço. Com 
isso, nosso funcionário tem um plano de carreira, exerce funções não só operacionais, faz parte 
de um processo de otimização, que proporciona um ganho salarial melhor e um custo final para o 
cliente menor. O cliente Célere compra serviço e custo final, se ele partir para custo individual, 
sem visão do processo, com certeza ele nos achará caro. É! uma questão de cultura e, para nós, o 
grande desafio é o alinhamento com o mercado, que está viciado no modelo de repasse de mão-
de-obra.  
 
Gazeta Mercantil - Você costuma dizer que paga religiosamente os impostos, anda na linha etc. É 
possível ter resultados pagando impostos, não explorando mão-de-obra etc?  
 
Claro. Infelizmente nossa carga tributária é vergonhosa, não vemos retorno em infra-estrutura, 
nossa legislação trabalhista é ultrapassada e acaba prejudicando o trabalhador; mas imposto é 
obrigação e lucro é premissa do negócio. Eu acho que se criou um círculo vicioso, quase que um 
mito: a população reclama da falta de infra-estrutura (esgoto, segurança, etc), o empresariado 
chora porque é quase que um pecado ter lucro, é feio dizer que tem lucro. Acho que é um pouco 
desta nossa cultura católica.  
 
Gazeta Mercantil - O cliente reconhece essa "religiosidade" na hora de remunerar os serviços?  
 
Tenho que acreditar que sim. Até porque hoje nossos clientes exigem todas as certidões negativas 
pertinentes. O cliente que não reconhece isso não nos contrata, até porque esta "religiosidade" 
tem um custo.  
 



Gazeta Mercantil - Dá para enxergar o tamanho do grupo além de 2010? No planejamento estão 
previstas parcerias ou outros acordos?  
 
A projeção da Célere para 2008 é crescer 45% em relação ao passado, chegando a R$ 87 
milhões. Prevemos que a Movicarga irá dobrar o faturamento, atingindo R$ 84 milhões. A soma 
do faturamento alcançará R$ 171 milhões. A Movicarga está dobrando o faturamento porque 
entrou em um novo mercado, passando da locação também para venda de empilhadeiras. É um 
mercado que gera grande receita, mas que infelizmente, não é proporcional à rentabilidade. A 
partir do próximo ano, acreditamos que o mercado vai se estabilizar para a Movicarga e continuar 
em ascendência para a Célere, porém em menor proporção do que foi esse ano. A previsão é que 
a Movicarga cresça 25% ao ano e a Célere entre 30-40%. O plano é que o Grupo Pirangy chegue 
em 2011 faturando de R$ 350 a R$ 400 milhões. Quanto a possíveis parcerias, é um caminho 
natural. Infelizmente a parceria foi uma palavra que acabou sendo vulgarizada, porque só um lado 
ganhava. Isto está mudando, tem que mudar, é cíclico.  
 
Gazeta Mercantil - Imaginamos que o grupo seja assediado por potenciais compradores. Isso 
ocorre com freqüência, quem são os interessados, o planejamento estratégico prevê casamentos, 
aquisições, abertura de capital?  
 
Sim, somos freqüentemente assediados por bancos de investimentos e empresas multinacionais 
de serviços. Nosso grupo é muito estruturado, vem crescendo solidamente, as agências de rating 
nos avaliam bem, o que atrai naturalmente um investidor. Até o momento, as propostas que 
recebemos não nos convenceram. Porém, a verdade não é absoluta e o futuro ao mercado 
pertence. O segmento logístico ainda não está consolidado, há muitas oportunidades. Nosso 
planejamento estratégico prevê um crescimento constante, a perpetuação de nosso negócio.  
 
Gazeta Mercantil - Fale de sua carreira - os desafios que enfrentou para superar barreiras. Como 
conciliar casa, filhos, casamento etc.  
 
Costumo dizer que sou fruto do acaso. Assumi a Movicarga há 21 anos, prestes a dar a luz ao 
meu filho, para me afirmar para o meu pai, por quem desde criança tenho uma admiração 
enorme. Sou apaixonada por ele, por seu empreendedorismo, seu conhecimento, sua retidão, seu 
senso de cidadania. Mas estávamos em estágios diferentes. Naquela época, meu pai já era 
realizado profissionalmente e, enquanto a Movicarga era, para ele, uma fonte de sustento da 
família, era para mim uma grande oportunidade de afirmação. Só que ele, que é um ser humano 
ímpar, totalmente desprovido de vaidade, de poder, estava de fato se aposentando e não deu 
tanta importância àquele trabalho. Só que quando me dei conta disso, já estava apaixonada pela 
Movicarga, trabalhava 18 horas por dia e o crescimento do nosso negócio foi uma conseqüência 
da minha paixão por ele e pela empresa. Enfrentei muito preconceito. Há 20 anos era a única 
mulher em um ramo predominantemente masculino. Era sabatinada por clientes,! questionada 
por mecânicos, o que me obrigou a me superar, a estudar muito mais, a ouvir alguns desaforos, 
trabalhar muito. Eu tinha obrigação de saber mais que os outros e, somado à minha inexperiência 
e imaturidade, tive um desafio de vida. Não sei se sempre fui ou me tornei uma pessoa 
persistente, obstinada, focada até demais, o que me fez pagar um preço pessoal muito alto. Sei 
que perdi talvez a melhor fase de meus filhos, mas eles tiveram a sorte de ter um pai excepcional 
e um avô superpresente. A recompensa é que meus filhos se tornaram fortes, independentes, 
com um senso de justiça e responsabilidade admiráveis. Felizmente, a amizade e cumplicidade 
com o pai dos meus filhos nunca se abalaram, apesar do término do casamento. Estou casada há 
dois anos e meio, e hoje concilio muito melhor meus papéis de mãe, mulher e empresária.  
 
Gazeta Mercantil - Como vencer num ambiente predominantemente masculino? Quais as lições 
que ficam e como você encara, embora seja jovem, o assunto de sucessão?  
 
O mundo corporativo é masculino, a sociedade é machista. Isto é fato. Não adianta se queixar, 
reclamar. É a mulher quem dá o tom do respeito e por isso precisa de muito empenho, dedicação 



e principalmente humildade. No começo era mais difícil, a maturidade e a autoconfiança vêm com 
o conhecimento, com o tempo e hoje posso dizer que não sinto qualquer preconceito. Ou não 
percebo. Sobre a sucessão: é um assunto em pauta no grupo, que há mais de cinco anos tem 
uma gestão profissional com executivos de mercado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 fev. 2008, Empresas&Negócios, p. C4. 


