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TQUIM celebra 40 anos de história e conquistas
Em 29 de setembro de 2020, a TQUIM completa 40 anos de atividade. Com o lema "Compromisso e
segurança caminham juntos com os motoristas da TQUIM", a empresa construiu uma história repleta de
prêmios, certificações e reconhecimentos. Já são mais de 30 conquistas, como por exemplo o Prêmio Mirtes
Suda, concedido pela Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) às empresas com atuação
responsável.
Constituída em 1980, a TQUIM é uma empresa especializada no transporte de 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 químicos embalados.
A TQUIM é um Operador Logístico completo, com experiência de 40 anos na movimentação de produtos
químicos. Agrega valor ao negócio de seus clientes, integrando o seu “supply chain”, por meio da prestação
de serviços de transportes de granéis líquidos e embalados, armazenagem, “cross-docking”, logística “inhouse”, adequação química e sanitização de tanques para atender padrões alimentício e farmacêutico.
Com presença nacional, a TQUIM possui sede em Diadema/SP e filiais em Esteio/RS, Joinville/SC, São
José dos Pinhais/PR, São Bernardo do Campo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Camaçari/BA. Sua localização é
estratégica, próxima aos portos de Santos e Paranaguá, às principais rodovias do Estado de São Paulo, aos
grandes polos industriais e ao mercado consumidor.
A TQUIM possui mais de 430 unidades de transporte, com operação monitorada e rastreada 24 horas por
dia. Em 2019, transportou 454.000 toneladas e rodou 14.000.000 de quilômetros, perfazendo 38.000
viagens/ano. Sua estação de limpeza química e sanitização realizou mais de 14.000 adequações no
período.
Os controles internos e os mais de 350 colaboradores dedicados que compõem o time da TQUIM garantem
a qualidade de seus serviços, atestados pela indústria química brasileira e multinacional, que compõem sua
base de clientes especiais.
Os Armazéns Gerais da TQUIM, inaugurados em 2015, já atingem 15.000 posições-palete, em 11.500 m²,
estrategicamente localizados em São Bernardo do Campo/SP e São José dos Pinhais/PR, prestando
serviço de armazenagem e movimentação de produtos químicos embalados, classificados ou não.
Nesta busca por melhorias contínuas, a TQUIM acredita que estes 40 anos tenham sido mais uma etapa em
sua história, pois a sustentabilidade do negócio sempre foi uma premissa em sua existência.

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 Camaçari/BA, São José dos Pinhais/PR, Joinville/SC e
Esteio/RS, além da unidade para armazenagem em São Bernardo do Campo/SP.
Saiba mais em: www.tquim.com.br.
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