
                                  
 

Informação à imprensa 
 
 

 
Encontro de Motoristas da TQUIM chega à 10ª edição com recorde de premiados 

 
 
No dia 20/7, aconteceu o 10º Encontro Anual dos Motoristas da TQUIM. Realizado no Pampas Palace Hotel, 
em São Bernardo do Campo/SP, o evento contou com cerca de 180 presentes, dentre colaboradores da 
empresa e representantes de clientes da TQUIM.  
 
O encontro foi um momento de confraternização e teve em sua programação palestras, apresentações e a já 
tradicional – e muito aguardada – premiação dos Motoristas Socialmente Responsáveis, referente ao período 
2018/2019. 
 
No primeiro momento, o palestrante convidado Luiz A. Pigozzo falou sobre “Renovação”, tema deste 10º 
Encontro de Motoristas. De forma dinâmica, foram abordados como podemos planejar nosso crescimento 
profissional, aproveitar e se preparar para as oportunidades, buscar fazer o seu melhor tanto no trabalho 
quanto na vida pessoal. 
 
Em seguida, o Diretor Superintendente da TQUIM, Walter Lopes de Almeida, apresentou os resultados 
da empresa nos últimos 10 anos, desde a implantação do programa Motorista Socialmente 
Responsável. No período, a empresa apresentou crescimento nominal de 13,4% ao ano, ao mesmo 
tempo em que houve aumento no número de motoristas reconhecidos como Socialmente 
Responsáveis. Em 2010, 6 profissionais foram premiados. Já em 2019, este número subiu para 88 
motoristas. Em 2010, a TQUIM contava com 145 colaboradores, sendo 107 motoristas, e frota de 199 
equipamentos. Já em 2019, estamos com 343 colaboradores, sendo 227 motoristas, e 433 
equipamentos na frota. Conforme enfatizou Walter, “o crescimento da TQUIM está diretamente ligado 
ao bom desempenho dos motoristas, à uma postura socialmente responsável”.  
 
No encontro, foi realizada, ainda, apresentação sobre a Pesquisa de Satisfação aplicada pela empresa junto 
aos clientes, com altos índices de aprovação, além de falas de representantes das entidades sociais apoiadas 
pela TQUIM: Instituto Cuidando do Futuro (ICF) e Nossa Missão. O ICF, inclusive, é o responsável pelo 
desenvolvimento do programa Motorista Socialmente Responsável. 
 

 
 

Participantes do 10º Encontro Anual dos Motoristas da TQUIM (Foto: Sueli Almeida/TQUIM) 

 
Dois momentos emocionantes foram os anúncios das homenagens que a TQUIM fará para duas pessoas 
importantes em sua história. Mirtes Suda, que atuou na Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), 
teve papel-chave na implantação do sistema de qualidade da TQUIM. Falecida em um acidente aéreo há 
mais de 10 anos, seu nome irá batizar o auditório da filial de São Bernardo do Campo da empresa. Já a sala 
dos motoristas da sede de Diadema levará o nome de Wilson “Bom Dia”, em homenagem a um dos mais 
antigos motoristas da TQUIM, que contagia a todos com seu bom humor e seu famoso “bom dia”. 
 
Luciene Oliveira, da área de Qualidade da TQUIM, apresentou os resultados da avaliação dos motoristas 
referente ao período de julho de 2018 a junho de 2019. A avaliação considerou os pilares Motorista Seguro, 
Competente e Protetor. Dos 203 motoristas avaliados, 190 concorreram (preencheram, por exemplo, o tempo 
de casa de, no mínimo, 12 meses). Destes, 88 atingiram a nota mínima de 9,5, um aumento de 26% no 
número de motoristas premiados em relação ao ano anterior, com destaque para os 17 motoristas que 
obtiveram média anual 10.  



 
Além dos 88 motoristas premiados, foram entregues prêmios de destaque para dois profissionais como 
“Motorista Socialmente Responsável”, sendo um principal e outro “suplente”. Também foram premiados outros 
dois motoristas, que obtiveram destaque em relação ao tema do encontro, “Renovação”, sendo um principal 
e outro “suplente”.  
 
Para a entrega dos prêmios, foram convidados representantes dos clientes da TQUIM, dentro os quais 
Adisseo, Dow, Olin, Nicrom, Rhodia Solvay Group, Oxiteno, Mistui Chemicals, IMCD e Covestro.  
 
Gabriel Alves, da Covestro, parabenizou a TQUIM e destacou a importância da iniciativa: “com esta 
premiação, os motoristas se motivam, trabalhando com segurança e qualidade; vemos resultado nas entregas 
dos nossos produtos, o que é bom para a TQUIM e, consequentemente, para a Covestro”.  
 
Após a finalização das premiações, os presentes participaram do almoço de confraternização, com sorteio de 
brindes oferecidos pelos fornecedores da TQUIM.  
 
 
 
 
Sobre a TQUIM 
 
Constituída em 1980, a TQUIM é uma empresa especializada em produtos químicos e petroquímicos, 
perigosos e não perigosos, atuando nos segmentos de transporte e distribuição de granéis líquidos, carga 
embalada completa e fracionada e armazenagem de produtos embalados. 
 
Com sede em Diadema/SP, possui filiais em Esteio/RS, Camaçari/BA, São José dos Pinhais/PR e São 
Bernardo do Campo/SP, além de unidade para armazenagem em São Bernardo do Campo/SP. 
 
Saiba mais em: www.tquim.com.br. 
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