CAPA
O contador de Araraquara foi para a capital de São
Paulo nos anos 70 para atuar no extinto Banespa. Em
1977, Ingressou na Cosmoquímica - distribuidora de
produtos químicos - onde fez carreira executiva, assumindo em 1995 a TQUIM, transportadora da mesma
empresa. Neste momento, conquistou a Rhodia como
cliente e permaneceu como diretor até 2005.
Então a Cosmo Química tomou a decisão de
vender a transportadora e Walter foi cogitado para
comprá-la. Na época, sua participação na companhia,
que era de 6%, passou a valer 39% após ser avaliado
seu valor evolutivo. Otimista, Walter aceitou o desafio, comprou a empresa e pagou o saldo em 7 anos.
Foram 84 promissórias, que ele exibe até hoje em
um quadro na sua sala com orgulho.
Hoje, TQUIM Transportes é uma empresa especializada em produtos químicos e petroquímicos, perigosos
e não perigosos, e atua nos segmentos de transporte e
distribuição de granéis líquidos, carga embalada completa e fracionada e armazenagem de produtos embalados. A matriz fica em Diadema numa área estratégica
próxima ao Rodoanel com acesso ao Porto de Santos.
São 11 mil m² de pátio, estação de limpeza de
tanques operando 24 horas, boxes para sanitização
de equipamentos que operam na linha farmacêutica/alimentícia e estação de tratamento de efluentes.
Tem filiais em Camaçari-BA, Esteio-RS, São Bernardo
do Campo-SP e São José dos Pinhais-PR. Além disso,
tem um amplo armazém geral, que também fica em
São Bernardo do Campo, com 11.564 m² de área total
e 12.333 posições paletes.
Seu nível de excelência é comprovado com seus
certificados: Termo de Avaliação SASSMAQ – Transporte Rodoviário; Termo de Avaliação SASSMAQ –
Estação de Limpeza; Registro de Descontaminador
– RD – INMETRO; Empresa signatária do Programa
Atuação Responsável da ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química); Empresa avaliada pelo
programa TfS - Together for Sustainability.
“Com a nossa estrutura, atendemos clientes em todo
o Brasil e temos a solução para cada um deles. Nos últimos anos crescemos cerca de 15 vezes. Somente nos
últimos 10 anos, aumentamos nosso tamanho em 4
vezes. Em 2017, apesar deste cenário atual, crescemos
7%”, destacou Walter, que fala com orgulho que emprega 320 funcionários, sendo 250 motoristas.
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