
Tudo começou com aluguel de empilhadeiras  
 
Com cerca de mil funcionários, receita anual da Movicarga chega a R$ 50 milhões  
 
O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 funciona como uma espécie de laboratório para a Movicarga. 
"Foi-se a época em que fazer a logística desse evento tinha glamour para nós. Hoje, é mais um 
aprendizado", diz a diretora-superintendente, Maria Regina Yazbek.  
 
A experiência adquirida na F-1, que é a de trabalhar com item de alto valor agregado no qual a 
eficácia da logística é fundamental, isto é, ter o produto certo na hora certa, fez com que a 
executiva repensasse o foco da sua empresa. Dentro de cinco anos, ela quer ter, no máximo 50 
clientes, nos quais a logística seja o pivô do negócio. "Queremos ser a elite no segmento de 
logística", diz Maria Regina. Atualmente, a companhia presta serviços de movimentação de carga 
para 96 companhias, entre as quais estão AmBev, Gerdau, Copersucar, Kaiser e Electrolux.  
 
Com faturamento anual de R$ 50 milhões e cerca de mil funcionários, dos quais 300 são 
mulheres, a empresa foi fundada em 1974 pelos pais de Maria Regina, Sohad e Alberto Yazbek. O 
capital inicial foi uma indenização que o pai da executiva recebeu da montadora Chrysler e 
recursos da herança da mãe.  
 
Inicialmente, a atividade da Movicarga estava restrita ao aluguel de duas empilhadeiras. Hoje, são 
930 veículos, entre empilhadeiras, tratores, carretas e guindastes. A executiva conta que a mãe 
decidiu entrar no segmento de aluguel de empilhadeiras porque conheceu seu marido 
casualmente, quando trabalhava como secretária exatamente em uma empresa do ramo.  
 
O tino comercial de Sohad, que fiscaliza hoje cada centavo que entra e sai da companhia, 
funcionou. Agora, o aluguel de empilhadeiras responde por apenas 7% do faturamento. A maior 
fatia da receita (70%) vem da logística industrial, que envolve não só os equipamentos, mas o 
pessoal e os processos de movimentação de cargas elaborados pela Movicarga.  
 
Administradora de empresas, Maria Regina está no comando da companhia desde 1987, quando 
seu pai decidiu se aposentar. Na época, lembra ela, a empresa tinha 200 empilhadeiras, das quais 
105 paradas. (M.C.)  
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