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Resumo 
 
 

A identidade da marca é tida como elo de ligação entre as diversas mensagens por ela proferidas 

ao longo dos anos. Esse elemento possui alguns aspectos perenes e outros mutáveis, os quais 

farão com que a marca se atualize. Produtos, nome, raízes geográficas e símbolos são alguns dos 

elementos mencionados como fontes da identidade da marca; pouca atenção, porém, é dada ao 

aspecto humano. Entre as várias pessoas que interagem com ela, interferindo na constituição de 

sua identidade, uma é especial: o seu fundador. É este quem provê características à marca, como 

se fosse um pai. Estudamos, utilizando a análise narrativa, o caso da TAM e de seu fundador 

Rolim. Ao analisarmos suas palavras sobre a marca desenvolvida, verificamos que o fundador 

não menciona a marca sem falar de si mesmo e contar sua história, pois, com o passar do tempo, 

suas identidades tornam-se entrelaçadas. A objetivação dos elementos identitários do 

empreendedor na identidade da marca se dá através da atuação do fundador em todas as ações da 

empresa e a expressão de seu exemplo como devendo ser seguido por todos que a compõem.  

 

 

 

Palavras-chave: Identidade do empreendedor. Identidade da marca. Análise narrativa. TAM. 

Rolim Adolfo Amaro. 
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Abstract 
 
 

Brand identity is known as the link between the various messages sent by the brand along the 

years. It has some immutable aspects and some changeable ones. Products, name, country origin 

and symbols are mentioned as some identity fonts; little attention, however is given to the human 

aspect. Amongst the whole range of people who interact in its identity constitution, one is special: 

its founder. He provides features to the brand, as a father. We studied, using narrative analysis, 

the brand TAM and its founder Rolim. Inasmuch we analyzed  his speech about the brand he 

established, we verified that the founder does not mention the brand without speaking of himself 

and telling his history, since, as time goes by, their identities become interlaced. The 

objectivation of entrepreneur’s identity elements on the brand’s identity occurs by the founder´s 

performance in every business action and the expression of his example as the one that should be 

reproduced by those who take part in the business. 

 

 

Key-words: Entrepreneur identity. Brand identity. Narrative analysis. TAM. Rolim Adolfo 

Amaro. 
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1  Introdução  
 
 
 
1.1  Eu etiqueta1: a influência das marcas na vida das 

pessoas 
 

Na sociedade contemporânea, denominada sociedade do consumo2, as marcas passaram a 

ter grande relevância para os indivíduos. Elas não são meros símbolos estampados nos artigos de 

consumo e, sim, um referencial no qual as pessoas se apóiam para desenvolver sua própria 

identidade (PEREZ, 2004). Por essa razão, enfocamos o estudo da formação dessas marcas. 

 Os bens passam a ser utilizados como referenciais simbólicos, através dos quais as 

pessoas comunicam (ou desejam comunicar) quem são. O valor de uso das mercadorias é 

irrelevante, pois o que, na realidade, se consome são signos e imagens3, atrelados aos objetos por 

meio das marcas4. Numa época em que a ética do trabalho foi suplantada pela do consumo5, 

                                                 
1 Alusão ao Poema de Carlos Drumonnd de Andrade, Eu Etiqueta, criticando o excesso do uso das marcas, 
estampadas no exterior dos pertences do indivíduo “desde a cabeça até o bico do sapato” tornando-o em “homem-
anúncio itinerante”. 
2 Os objetos sempre foram comprados e vendidos, mas o fato de consumir é recente. Na nova lógica econômica, o 
cidadão, ao consumir, cumpre com seus deveres para com a sociedade, pois o sistema precisa de pessoas que 
consumam a fim de mantê-lo em funcionamento. Vários mecanismos são implementados para incentivar o 
comportamento. A mídia é utilizada para despertar o desejo nas pessoas, a publicidade faz com que este desejo seja 
transferido aos objetos, e o sistema de crédito possibilita o consumo antes mesmo da efetuação da compra (i.e., ao 
parcelar o pagamento de uma compra, o bem é usado antes mesmo de terminar de ser pago) (BAUDRILLARD, 1998; 
2004). 
3 O consumo é uma atividade de manipulação sistemática de signos. Portanto, para tornar-se objeto de consumo é 
preciso que este tenha significado na vida das pessoas. Neste sentido, os objetos são consumidos não pelo seu real 
valor (utilitário) ou sua função, e, sim, pelo que significam para quem os possui e para as pessoas com as quais o 
consumidor se relaciona. As pessoas não sentem necessidade de objetos específicos. Elas são movidas pela lógica do 
desejo, que flui de um significante para outro. A publicidade nos induzirá a pensarmos que encontraremos nos 
objetos [revestidos de suas respectivas marcas] a saciação desse desejo. O que será consumido então não é o objeto 
em si, porém o que ele representa (BAUDRILLARD, 2004).  
4 As marcas, como as conhecemos hoje, surgiram, meio que por acaso, em meados do século XIX. Diante da 
crescente quantidade de produtos recém inventados (e.g., rádio, carro, lâmpada), a maior preocupação das empresas 
era apresentar os produtos e suas respectivas finalidades. Com o passar do tempo, o desenvolvimento da tecnologia e 
o aumento da concorrência fizeram com que a maioria dos artigos, antes sem uma diferenciação tão grande assim, 
buscasse algo que os tornasse especiais, gerando maior apelo ao consumidor. Era o começo da era atual (KLEIN, 
2004). 
5 Idéia que assinala o modo pelo qual a maioria das atividades culturais e das práticas significativas passam a ser 
realizadas por meio do consumo (FEATHERSTONE, 1997)  
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passam a ter uma influência enorme na vida dos indivíduos. Atualmente, elas dirigem-se à 

psique, e as de maior apelo perante o público conseguem desenvolver um envolvimento 

emocional no consumidor, a ponto de ele se sentir até mesmo desleal caso adquira uma marca 

diferente da usual (AAKER, 1996). Elas representam algo mais que um produto de boa 

procedência, pois apelam ao desejo. O curioso é que este desejo nunca será alcançado6.   

A publicidade fará a intermediação entre as marcas e o desejo das pessoas, pois ela tem a 

função de fundir no signo a aspiração de seus potenciais usuários (e.g., desejo de conseguir 

superar seus desafios, ser bem sucedida e, por isso, admirada pelos demais), buscando conjugar 

estes dois elementos (marca e uma representação qualquer) para que o espectador/leitor 

vislumbre uma similaridade essencial entre eles (e.g., a Nike relaciona o desafio do esporte a ser 

superado pelos indivíduos que utilizam seus produtos, para tal, utiliza-se de personagens 

reconhecidos no meio esportivo como Michael Jordan). Ao admitir esta equivalência, o 

expectador/leitor atribui as propriedades conhecidas do mundo às propriedades desconhecidas 

das marcas7. Mas, para que os consumidores as desejem, elas precisam significar algo e se 

destacar de tantas outras existentes no mercado.  

 

                                                 
6 Se reconhecermos que uma necessidade não é efetivamente de um objeto específico tanto quanto é uma 
necessidade de diferenciação, ou seja, o desejo de significado social, entenderemos que satisfação nunca poderá ser 
alcançada e, conseqüentemente, que nunca se poderá ter uma definição de necessidade. A fluidez do desejo é 
suplementada pela fluidez dos diferentes significados (BAUDRILLARD; 1998) 
7 McCracken (2003) aborda a questão da transferência de significado relativa aos bens, contudo não é tanto a posse 
do bem que investe seu dono de significado, e, sim, a das marcas neles estampadas. Comprar uma calça jeans não diz 
muita coisa para o comprador e, principalmente, às pessoas com quem convive. Por outro lado, usar uma calça de 
uma marca renomada pode denotar status social e poder aquisitivo. Neste caso, no momento da compra, não se 
levam em consideração as características do tecido utilizado na fabricação da calça (apesar de muitas vezes os 
vendedores apelarem para a qualidade e superioridade dos insumos), e, sim , o apelo que ela gera na mente dos que a 
estão consumindo ou dos que gostariam de a possuir. 
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O que faz uma marca ser identificada? A publicidade seria suficiente para suprir essa 

necessidade? Como se diferenciar das demais em uma sociedade infestada de marcas cada qual 

tentando atrair a atenção dos possíveis consumidores?  

 

1.2   Além de um simples nome: a identidade da marca 

A marca pode ser conceituada como: “Um nome, termo, sinal símbolo ou combinação dos 

mesmos, que têm o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferenciá-los de concorrentes” (KOTLER, 1998, p.393). 

Porém, para atrair a atenção das pessoas e distinguir-se das demais, não basta haver um 

nome ou símbolo estampado em um produto. Atualmente, diante da grande diversidade de 

marcas existentes, é preciso que esses elementos sejam reconhecidos por representarem algo 

mais: uma atitude, uma maneira de se portar e, principalmente, por fazerem parte da vida das 

pessoas. Além disso, faz-se necessário haver uma certa congruência entre as mensagens emitidas 

e a conduta praticada, a qual será provida por sua identidade.  

A identidade da marca8 refere-se a um conjunto exclusivo de associações que representa 

aquilo que a marca pretende realizar e implica uma promessa aos clientes, proporcionando a ela 

                                                 
8 Kapferer (2004a) refere-se à identidade da marca como sendo formada por seis aspectos compondo o que ele 
denominou como prisma identitário de seis facetas da identidade da marca. São elas: a parte física (physique), a 
personalidade, a cultura, a relação, o reflexo e a mentalização da marca. As duas primeiras facetas correspondem ao 
emissor constituído (a marca), as duas últimas são referentes ao destinatário constituído (consumidor) e a cultura e a 
relação fazem a ligação entre os aspectos da marca e dos consumidores. 
O physique é o conjunto de características objetivas que estão aparentes (são lembradas quando a marca é 
mencionada) ou latentes. Está na base dela, no valor agregado tangível.  A personalidade da marca tem como 
objetivo revelar (mostrar ao consumidor) qual o seu “caráter”. Assim como as pessoas, a marca pode ser dinâmica, 
generosa, responsável. Ela também reflete a imagem do comprador ou usuário ao qual ela parece se endereçar. Seria 
o comprador típico (o reflexo). A marca é uma mentalização, ou seja, a auto-imagem dos consumidores. Através de 
suas atitudes em direção à marca, os indivíduos desenvolvem um certo tipo de relacionamento com eles mesmos. A 
cultura também faz parte da identidade da marca, pois ela possui seu próprio sistema de valores e princípios 
fundamentais que a governam em todas as suas manifestações. Grandes marcas como Coca-Cola são portadoras e 
movidas por uma cultura. O país de origem da marca fornece-lhe reservas culturais Por fim. a marca também é uma 
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sentido, finalidade e significado. Deve ajudar a estabelecer um relacionamento com o cliente por 

meio de uma proposta de valor, envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de 

auto-expressão (AAKER, 1996). 

 A partir de quais fatores esta identidade será constituída? Quando estará finalizada e 

cristalizada a fim de ser transmitida aos consumidores? É possível que isso ocorra? Por outro 

lado, ela poderá sofrer transformações ao longo de sua existência? A partir de quais fatores? Caso 

a resposta seja afirmativa, as pessoas continuarão visualizando a marca como portadora de uma 

identidade única ou passarão a enxergar um signo que emite mensagens dispersas e sem 

coerência entre si? 

  Kapferer (2004a) afirma que, no início de sua trajetória, a marca pode assumir 

absolutamente qualquer identidade, a depender dos insumos que receber durante sua existência. 

Com o passar do tempo, as coisas mudam. Ela adquire vida própria, não aceitando que seja 

caracterizada de maneira diferente de si mesma, pois a mensagem pode soar falsa aos 

consumidores. Então fica a pergunta: Como sua identidade é constituída? Existe alguma maneira 

certa de se desenvolver a marca ou mesmo alguma estratégia existente que possa ser aplicada por 

outros gestores? 

 

1.3  Formação da Identidade da Marca 

O Marketing está repleto de fórmulas (ditas) de sucesso (e.g., marketing mix, ciclo de 

vida dos produtos, matriz BCG). Será que elas realmente funcionam? Podem ser aplicadas a 

todas as situações9? Existiria algum modelo que pudesse ser replicado por todas as marcas para 

                                                                                                                                                              
relação. A idéia por trás desta faceta é que a toda marca é um relacionamento, baseada no modelo comunicacional 
que admite marca e consumidores como partes correlatas de um único sistema. 
9 O Marketing está infestado de pressuposições modernas de regularidade e ordem: análise, planejamento, 
implementação e controle são palavras de ordem utilizadas na disciplina. De acordo com a maioria dos textos, existe 
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formação de sua identidade? Quais mecanismos poderiam ser utilizados para desenvolvê-la? 

Alguns dos fatores denominados fontes de identidade que passaram a existir juntamente com o 

aparecimento da marca – a saber: produto, nome, símbolos (e.g., logomarca), personagens, 

origens geográficas e campanhas publicitárias – são mencionados para ajudar os gestores a 

reconhecer quais aspectos são fundamentais na formação da identidade da marca (KAPFERER, 

2004a). 

 O produto é a primeira fonte de identidade da marca e, por meio dele, esta revela sua 

unicidade. Alguns produtos são mais representativos que outros: os chamados protótipos da 

marca. Eles parecem carregá-la, ser o retrato dela. Os protótipos são os produtos cuja distância 

entre a imagem da marca e sua identidade é praticamente zero. Nesse sentido, é importante 

lembrar que, os consumidores definem, com freqüência, a identidade por meio de atributos 

concretos e tangíveis e, para eles, o concreto está no núcleo da marca. Primeiro, ligam-se aos 

produtos e serviços para avaliar as marcas e, apenas posteriormente, as associações intangíveis 

têm lugar. Os consumidores vão do concreto ao abstrato, do material ao imaterial (KAPFERER, 

2004b). 

 O nome e os símbolos também são fontes da identidade da marca. O nome, muitas vezes, 

é depositário das intenções da marca. Ele pode ser o seu “presságio”, veiculando certas 

características objetivas ou subjetivas da marca, apesar deste fato não ser imutável. Algumas 

marcas, porém, “esquecem” seus nomes ao atuarem. Elas ganham autonomia, pois dão um outro 

                                                                                                                                                              
uma única realidade externa a ser compreendida, modelada e manipulada sendo possível estabelecer generalizações e 
previsões (BROWN, 1993). As coisas nem sempre são tão claras assim. Muitas vezes (para não dizer todas), o que é 
estabelecido como “verdade”, o paradigma a ser seguido, é apenas fruto da imposição das autoridades reconhecidas, 
ou seja, aqueles vistos pelos demais como os detentores do saber (KUHN, 1979). A realidade é construída a partir da 
atuação dos indivíduos: de seus pensamentos e ações e do que será transmitido às novas gerações (BERGER e 
LUCKMANN, 1985). Uma prática do marketing que funciona para determinada empresa ou localidade não 
necessariamente obterá sucesso em um contexto diferente. Acreditamos que uma das formas de se gerirem as marcas 
na contemporaneidade, mas não a única, é a partir do desenvolvimento de sua identidade.  
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sentido às palavras. Isso não ocorre, entretanto, em um curto período de tempo. Algumas vezes, o 

nome possui aspectos positivos e negativos. É preciso um gerenciamento eficaz para enfatizar os 

aspectos que favoreçam a marca. 

 Por sua vez, os símbolos visuais e logotipos são aspectos diferenciadores para produtos ou 

serviços cujos concorrentes são muito similares. O importante não é tanto que a marca seja 

reconhecida por meio deles, e sim que ela se reconheça neles. Muitas vezes, as logos tornam-se 

ultrapassadas e a marca não se reconhece mais nelas. Em outras ocasiões, são estes mesmos 

símbolos que servem de referência quando a marca quer se revitalizar e reencontrar sua 

identidade.  

 Os personagens foram escolhidos para retratar a marca e têm muito a dizer sobre a 

personalidade dela. Eles podem ser animais, bonecos, pessoas (reais ou fictícias), ou algum 

objeto dotado de personalidade, falando e interagindo com o público. Sua função é sintetizar o 

que a marca significa, pois conseguem materializar mais facilmente as características dela. 

 As raízes geográficas (um país ou uma região) também podem servir como fonte de 

identidade. As marcas IBM e Apple são americanas. Mas, enquanto a primeira combina ordem, 

poder e o conservadorismo da Costa Leste, a Apple apropria-se dos valores californianos de 

progresso e inovação, tanto na tecnologia, quanto nas relações sociais. 

 As campanhas publicitárias influenciam a constituição da identidade da marca por meio 

das comunicações realizadas ao longo do tempo. O efeito das diversas campanhas veiculadas pela 

empresa pode, no entanto, ser desastroso caso as mensagens não se fundamentem nos aspectos 

nucleares da marca. Podem transmitir mensagens que não correspondem à identidade da marca e 

à sua história.  



 18 

Com todos esses aspectos a serem observados na composição da identidade da marca, será 

que existe algum que se sobressaia em relação aos demais? Ao fazer revitalizações , por exemplo, 

em qual das fontes ela deveria se ater?  

Os próprios personagens, logos, o design, a tipologia das letras do nome, às vezes, até o 

próprio nome necessitam ser atualizados, seja para acompanhar mudanças sociais ou mesmo por 

alguma outra contingência da empresa10. Quando a marca não conhece as fontes de sua 

identidade, de onde vem sua essência, pode ter dificuldade em se modernizar. Fica presa a 

códigos formais ou estéticos, com receio de se contradizer. Isso acontece, principalmente, quando 

a parte externa, ou seja, os aspectos físicos antecedem sua formação e conhecimento intrínseco. 

O conceito de identidade da marca, algumas vezes, é utilizado como sinônimo de 

identidade visual, como logomarca, símbolos e cores (UNDERWOOD, 1999; SCHIMITTT, B.; 

SIMONSON, A, 2002; CASEY, 2004). Tais aspectos são importantes para externar o que a marca 

“tem a dizer”, mas não comunicam os aspectos essenciais que a tornam diferenciada das demais. 

A parte exterior é apenas o reflexo do interior. A identidade engloba muitos outros fatores, além 

dos já mencionados. Os elementos visuais são os mais fáceis de se identificar rapidamente, 

porém, para gerarem algum sentido eles precisam estar ancorados na identidade nuclear11, no que 

permanece imutável.  

                                                 
10 Pode ocorrer a fusão de duas marcas quando há aquisição de uma empresa por outra. Nesse caso, uma poderá 
anular a outra, que será simplesmente omitida; pode haver também a junção das duas marcas (lado a lado) formando 
uma única ou pode haver mudanças no nome para melhor acolher as duas. Um outro exemplo de mudança de nome 
acontece quando se pretende internacionalizar a marca para diminuir os custos do gerenciamento global. Uma marca 
de chocolate da Nestlé brasileira, lolo, foi mudada para milkybar. A estratégia utilizada foi primeiro colocar a marca 
milkybar, em tamanho menor, junto ao nome lolo. Em seguida, inverteu-se a ordem: milkybar ficou em destaque e 
lolo ao seu lado. Por fim, extinguiu-se o nome lolo, ficando apenas milkybar. 
11 Aaker (1996) afirma que a identidade da marca é composta pela identidade nuclear e a identidade expandida. A 
primeira refere-se às características que não podem ser mudadas sob pena de descaracterizá-la. Outros fatores 
periféricos podem ser alterados sem comprometer os traços que a caracterizam, esses compõem a identidade 
expandida. 



 19 

Ao nos apoiarmos nos aspectos anteriormente identificados como fontes de identidade 

(produto, nome, logo, etc), não correríamos o risco de torná-la estática e sem vida? Seria o 

produto, ou qualquer outro componente, suficiente para fazer com que a marca se reconheça em 

si mesma? Poderiam eles fornecer o fio condutor ao longo do tempo a fim de evitar a emissão de 

mensagens contraditórias durante sua existência? Existiriam pessoas por trás da marca que 

influenciam a formação de sua identidade? Quem? 

 

1.4  Influências na formação da identidade da marca 

Diante da dificuldade de se estudar o tema da identidade da marca de uma forma que ela 

não se torne estática, o nosso estudo propõe fundamentar o desenvolvimento da identidade da 

marca a uma identidade humana. O problema que surge é quem seria a pessoa responsável por 

manter a coerência da marca durante sua existência. Existiria alguém dentro da organização 

capaz de gerenciá-la ao longo do tempo? Será que os consumidores possuem alguma importância 

na constituição da identidade da marca ou é preciso ter cuidado para que não interfiram na 

mesma e ela se torne apenas um reflexo do que pensam estas pessoas? Há algum outro fator a ser 

analisado na formação da identidade da marca? Qual? 

 A proposição de que o gestor é encarregado de definir o núcleo da identidade da marca e 

comunicá-lo aos consumidores é pouco consistente e funcionalista (BALMER, 2001). O 

pressuposto de que existe uma coerência da marca – que deve estar presente em todas as suas 

ações e comunicações – é veiculado quando se aborda o gerenciamento delas (KAPFERER, 2004a; 

AAKER, 1996); contudo, sabe-se que, muito provavelmente, os gestores não passarão tempo 

suficiente na empresa para definir uma constância no desenvolvimento da marca (OLINS, 2003). 

A interferência dos consumidores na constituição da identidade da marca, normalmente, é 

vista com ressalvas. Kapferer (2004a) adverte para não se ficar à mercê do que os consumidores 
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pensam sobre a marca e não deixá-los ditar a linguagem a ser utilizada. Pois, caso isso ocorra, 

pode-se cair na armadilha da imagem12, ou seja, seguir a interpretação dos consumidores em 

relação a ela e nunca inovar ou acompanhar tendências no âmbito social. Todavia os 

consumidores são co-participantes na formação dessa identidade e é necessário considerá-los 

(WIKSTRÖM, 1996). Quando questionam as práticas das empresas e passam a criticá-las ou 

protestar, os consumidores as influenciam (KLEIN, 2004; VINCENT, 2005). Então, se eles 

interferem tanto nesse processo, será que a identidade da marca deveria ser construída com 

inspiração na identidade dos consumidores a fim tornar-se mais próxima destes? A resposta 

a esta questão pode ser um pouco problemática, pois resgatar a identidade dos consumidores seria 

um pouco difícil, já que não se trata de uma única pessoa e, sim, de um conjunto disperso de 

indivíduos13. E mesmo que fosse possível fazer um apanhado das identidades dos consumidores e 

tentar compilá-las em uma única que direcionasse a marca, seria interessante proceder dessa 

forma? 

Por outro lado, a marca sofrerá interferência de todos os entes que com ela mantiverem 

contato e a trabalharem. Além dos próprios consumidores e dos funcionários (DE CHERNATONY, 

1999), terceiros, contratados por um curto período (e.g., publicitários ou vitrinistas), colocam um 

pouco de si na projeção da identidade da marca (DEMETRESCO, 2004). Essas pessoas não seriam, 

                                                 
12 Segundo Kapferer (2004a), a identidade pode ser abalada por três aspectos: Mimetismo praticado por algumas 
empresas que não possuem uma clara visão de sua identidade da marca e passam a imitar os concorrentes; Idéia fixa 
em propagar uma imagem que agrade às expectativas do público, não havendo uma constância em suas 
comunicações, e dessa forma, aparentando demagógica e sem significado; o terceiro aspecto criticado pelo autor é a 
intenção de algumas marcas de veicularem em suas comunicação não o que são, mas o que gostariam de ser. Nesse 
sentido não significam nada para os consumidores que verificam a distância entre as mensagens e ações da marca, 
suscitando incredulidade e mesmo rejeição. 
13 Pesquisas sobre o que os consumidores esperam da marca também não trazem respostas eficazes, pois, em geral, 
eles não sabem nada a respeito. Por sua vez, quando os consumidores - ao serem questionados - conseguem expor 
qual o tipo de marca ideal e que características ela deveria apresentar, as marcas desdobram-se para representar este 
ideal mencionado. Muitas vezes, porém, as características descritas como ideais são incompatíveis entre si (e.g., 
artigo de luxo a preço acessível) e a marca perde o que a torna única tentando agradar e fornecer o que os 
consumidores responderam (KAPFERER, 2004a).  
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também, fontes da identidade da marca? Sua interferência deveria ser levada em consideração na 

formação desta identidade?  

 
 

1.5  Pai-empreendedor, Filha-marca 

Se a identidade da marca sofre influência de tantas pessoas externas (e.g., vitrinistas, 

publicitários, clientes), e de outras fontes (produtos, nome, símbolos, regiões geográficas, 

publicidade) pode, então, haver uma única identidade da marca? Supondo ser afirmativa a 

resposta, como é possível saber de onde vêm esses aspectos comuns, já que ela necessita se 

modificar para acompanhar as transformações ao seu redor? Como saber qual dos agentes 

imprime uma influência maior na constituição da identidade da marca?  

O fundador da marca é mencionado como uma das fontes de sua identidade. E, ao mesmo 

tempo, as duas identidades (da marca e do fundador) são tidas como indissociáveis, mesmo após 

a ausência do segundo (por morte ou mesmo por ter vendido a empresa) (KAPFERER, 2004a). Não 

nos parece ser o fundador uma das fontes de identidade da marca e sim a principal fonte, à qual 

todas as outras remetem e são subjulgadas. Que outro elemento poderia fornecer os insumos 

necessários ao desenvolvimento da marca ao longo do tempo e não deixá-la presa a coisas 

passadas (como no caso do seu produto original) ou permitir que fossem veiculadas mensagens 

dissonantes e contraditórias?  A partir da identidade de seu fundador14, que aqui identificaremos 

como seu genitor, encontraremos a unicidade a ser fornecida à marca.  

                                                 
14 Nem sempre a pessoa que criou a empresa ou desenvolveu a marca é quem transfere a ela valores. Muitas vezes, é 
um empreendedor que chegou após seu nascimento, mas que dá vida e personalidade à marca. Pode-se exemplificar 
com o empreendedor Ray Kroc que, mesmo não tendo sido o fundador da marca, transmitiu seus valores pessoais – 
de família, limpeza, sentimento patriótico americano – ao McDonald’s (FONTENELLE, 2002). Estes valores, com os 
quais seus consumidores se identificaram, ajudaram a torná-la uma marca forte, presente em vários países no mundo.  
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O empreendedor15 provê os conceitos centrais que serão transmitidos à marca. Dessa 

forma, a identidade da marca será formada a partir da identidade de seu criador. Mesmo após sua 

a saída, a figura do empreendedor continua presente nas decisões da empresa. A sua identidade16 

continuará atrelada à da marca. Assim, a coerência da época em que estava à frente da gestão será 

mantida, não deixando que todo o patrimônio (tanto material quanto o que ficou na mente dos 

consumidores) – construído com esforço e dedicação ao longo de anos ou décadas – seja perdido. 

Nos momentos de dificuldade, ou nos quais se faz necessário implementar mudanças drásticas, 

ele servirá como inspiração para as ações da marca17. Mas será que poderíamos afirmar que a 

identidade do empreendedor e a da marca são iguais? Se não, por quais razões? Será que 

pela influência de outras identidades ou porque realmente não é possível transmiti-la por inteiro?  

Uma analogia entre a relação pais e filhos poderia ser feita para esclarecer o processo. O 

pai-empreendedor proverá os aspectos que ajudarão a compor a identidade da filha-marca. Esse 

pai-empreendedor, ao falar sobre a filha-marca, faz menção de seus próprios aspectos identitários 

e os usa para objetivar a identidade da filha. O que nos questionamos é: Que elementos 

identitários do pai-empreendedor estão presentes na sua narrativa da filha-marca? Como 

ele os objetiva na formação da identidade da marca? 

                                                 
15 O empreendedor é o indivíduo responsável pela criação de valor, o qual após o estabelecimento do projeto, é 
gradualmente modificado por ele. E, a partir de então, ocorre o processo dialógico entre o indivíduo e o novo valor 
criado, os dois diferentes elementos combinam-se de forma complexa num corpo único, combinação na qual não 
mais se identifica um ou outro isoladamente. (BRUYAT e JULIEN, 2000). O empreendedor transfere aspectos de sua 
identidade para a marca que criou, entretanto ao mesmo tempo, ele próprio também é influenciado por esse 
‘relacionamento’ com sua criação. 
16 É importante salientar que o empreendedor não é um ser com características extraordinárias e sem defeitos, como 
mencionam alguns estudos (OGBOR, 2000). Os elementos negativos existentes na identidade do empreendedor 
estarão presentes na atuação de sua marca. Porém, na sua maioria, estarão encobertos por um discurso positivo 
(MARCUSE, 1984). A marca pode revelar traços negativos sob o pretexto de satisfazer as necessidades dos 
consumidores (e.g., expor seus funcionários a constrangimentos para atender desejos estranhos dos consumidores).  
17 Um estudo realizado por um grupo de pesquisadores de Harvard e de Wharton sobre a relação entre o valor da 
empresa e a presença do fundador no comando, aponta uma correlação entre o êxito nos negócios e a presidência do 
empreendimento pelo fundador. O artigo menciona também que é a partir das crenças deixadas por essa pessoa que, 
na sua ausência (e.g., em caso de falecimento), os futuros dirigentes tomarão as decisões e efetuarão as modificações 
necessárias (LETHBRIDGE, 2005a).   
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 Utilizaremos como referência ao nosso estudo a marca TAM e sua relação com o 

Comandante Rolim, empreendedor que a criou. Esse caso se aplica perfeitamente ao que estamos 

buscando identificar: a objetivação do empreendedor na formação da identidade da marca e os 

elementos identitários do Comandante presentes na representação dela. Para isso, tomaremos 

como material de análise os livros: O Sonho Brasileiro, escrito por Thales Guaracy em 2003 e 

editado por A Girafa, mencionado no restante do texto como SB, e A Magia da Palavra, 

publicado em 2002 pela editora Futura, o qual, doravante, será referido pela sigla MP. O primeiro 

é a biografia do Comandante Rolim, que servirá para contextualizar nosso estudo, e o segundo, 

constituído pelas cartas de bordo – escritas por ele e assinadas de próprio punho – comporá o 

corpus do nosso estudo. 

 

1.6  Por que a TAM?  

A Transportes Aéreos Marília (TAM)18 é uma empresa brasileira fundada pelos próprios 

pilotos e, posteriormente, adquirida pelo Comandante Rolim, figura de personalidade forte e 

atuação empreendedora desde o início de sua vida.  A administração da TAM é fruto da ousadia, 

e até mesmo imprudência, de Rolim conseguindo torná-la o que é hoje. A organização prosperou 

em meio a várias adversidades. A principal delas à época era o fato de o Departamento de 

Aviação Civil (DAC) interferir no mercado não permitindo a importação de aviões e também 

garantido a divisão do Brasil em regiões dominadas pelas grandes empresas. 

                                                 
18  As informações a respeito da empresa foram retiradas da biografia de Rolim: O Sonho Brasileiro. O livro foi 
escrito por Thales Guaracy, a quem o Comandante convidou, ainda em vida, para realizar a empreitada. Contudo, por 
conta de algumas contingências, a execução do livro teve de ser adiada. Mas, mesmo assim, algumas entrevistas 
foram gravadas por uma outra pessoa e utilizadas posteriormente como subsídio para se escrever a biografia após sua 
morte. 
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A companhia ocupa a primeira posição no setor de aviação brasileiro com 42,3% do 

mercado, à frente da Gol (27,81%) e da VARIG (27,61%)19. Ao longo dos anos, a companhia 

passou de táxi aéreo regional a líder no cenário nacional e se expandiu para o exterior, passando a 

voar para Lima, La Paz, Santa Cruz de La Sierra, Ciudad del Este, Santiago, Iquique, 

Montevidéu, Cochabamba e Buenos Aires, além dos vôos para Miami, Nova Iorque e Paris.  

No início, a empresa fazia o transporte de cargas e de passageiros entre o Paraná e os 

Estados de São Paulo e do Mato Grosso. Após seis anos, o grupo é comprado pelo empresário 

Orlando Ometto, tem a sua sede mudada para São Paulo e também muda o seu perfil ao começar 

a transportar apenas malotes. Posteriormente, Rolim foi indicado para tomar conta das operações 

da empresa e ajudá-la a sair do vermelho. Com a ousadia que lhe era peculiar, aceitou a proposta 

com a condição de tornar-se sócio caso conseguisse torná-la rentável em um ano. Concluído o 

tempo determinado, conseguiu. 

A partir de então, passou a imprimir o jeito arrojado de administrar, não levando em 

consideração as adversidades e acreditando que sairia vitorioso sempre. A audácia somada à 

simpatia e à facilidade de se relacionar com as pessoas eram traços marcantes do empreendedor e 

o ajudaram a conquistar coisas que pareciam impossíveis (e.g., importar aviões sem os recursos 

financeiros necessários e numa época em que a importação era proibida). Rolim não se 

contentava com outro lugar senão o primeiro. Inquieto por natureza, não desistia de suas 

aspirações tão facilmente.  

Na década de 1970, a abertura de linhas regulares no Brasil estava proibida, a competição 

era controlada, pois desde 1958, no III CONAC (Conferência Nacional de Aviação Civil), ficou 

definido que era preciso diminuir o número de empresas aéreas para aumentar a rentabilidade. O 

                                                 
19 Apesar de a Gol – empresa que utiliza o sistema de baixos custos a baixos preços – ter ultrapassado a Varig, 
ficando com 27,81% do mercado enquanto a da Varig  detém 27,61%, a TAM segue na liderança com seus 42,3% 
(HENRIQUE, 2005). 
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controle aumentou a partir de 1967, quando o regime militar transferira o DAC da área civil para 

a militar.  

A mais antiga companhia aérea do Brasil, fundada desde 1927, a VARIG (Viação Aérea 

Rio-Grandense) era a que mais crescia. Tinha o domínio do tráfego aéreo nacional (a partir das 

incorporações de outras três companhias – Real, Panair e Cruzeiro do Sul) e praticamente o 

monopólio do tráfego internacional. A VARIG foi a primeira a apostar na tecnologia da 

emergente Boeing, no final dos anos 50, utilizado para rotas de longo alcance. Duas décadas 

depois, o interesse de todas as companhias aéreas se voltou para este tipo de vôo. Como 

conseqüência, o número de cidades servidas por linhas aéreas diminuiu drasticamente, pois as 

empresas investiam em aviões maiores com maior necessidade de infra-estrutura e tecnologia, o 

que os impedia de pousar nas pistas de grande parte das cidades. Das 352 localidades atendidas 

por linhas regulares na década de 60, restavam menos de 70 no ano de 1973. O número de 

companhias também foi reduzido. Restaram a VARIG, a Transbrasil e a VASP, sendo que as 

duas últimas tinham permissão para voar apenas dentro do país.  

Nessa época, estudava-se a implantação de um modelo de aviação regional. No ano de 

1975, o presidente Ernesto Geisel assinou um decreto criando o Sistema Integrado de Transporte 

Aéreo Regional (SITAR), que permitia às empresas nacionais (VARIG, VASP e Transbrasil) 

tornarem-se sócias, porém não controladoras, das recém-formadas empresas regionais. As últimas 

poderiam negociar até 33% com as empresas nacionais. Era a oportunidade para a TAM obter 

receita de vôos regulares, já que o serviço de táxi aéreo não possibilitava rentabilidade garantida, 

pois podia passar dias sem receber nenhuma solicitação de vôo e as despesas eram fixas (e.g., o 

salário dos pilotos).  

A TAM ficou com o trecho de São Paulo até o sul de Mato Grosso. Tentou associar-se 

com a Transbrasil e com a VASP, obtendo sucesso na negociação com a segunda. A TAM entrou 
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com 77% do capital (nove aviões Cessnas-402 e a infra-estrutura nos aeroportos). A VASP 

participou com nove aviões Bandeirantes (de fabricação da Embraer e “empurrados” pelo 

governo às companhias aéreas). A parceria entrou em operação em meados de 1976. 

Os vôos que eram pouco rentáveis para a VASP, e, por isso, negligenciados, passaram a 

receber bom tratamento pela TAM. Rolim melhorou o serviço de bordo, colocou jornal nos 

aviões e deu ênfase à qualidade no serviço. Não atrasava, nem cancelava vôos por conta da baixa 

ocupação das aeronaves como fazia a VASP. 

Pouco a pouco, Rolim procurou aumentar o capital da TAM e, assim, recuperar o 

percentual de suas ações na mão da sócia, o que lhe rendeu uma ação judicial acionada pela 

VASP, mas que não o preocupou muito. Conseguira, por fim, o que tanto desejara: mais aviões e 

a possibilidade de operar linhas regulares. Entretanto algumas das iniciativas de Rolim não 

agradaram ao sócio Orlando Ometto, este tomou providências para barrar atuação daquele na 

companhia. Ao final, conseguiu comprar a parte de Ometto na TAM e pôde agir como desejava, 

sem interferências de outros nem satisfações a dar (pelo menos internamente).  

Desde que precisou importar aviões para modernizar a frota da TAM, o Comandante fez 

contatos e conseguiu uma representação exclusiva com os jatos da Cessna no Brasil, reativando a 

TAM Táxi Aéreo. Ficou responsável tanto pela negociação da importação dos aviões quanto pelo 

suporte, manutenção e venda de peças para os aviões. 

Segundo o site da empresa: 

A TAM Táxi Aéreo é a empresa que mais cresce na aviação executiva brasileira. 
Além do investimento em novas bases de atendimento no Brasil, ela 
estabeleceu, em 2004, o maior centro de manutenção de aeronaves executivas da 
América Latina - um hangar de 8.100 m2 mais 9.000 m2 de escritórios e 
oficinas em Jundiaí/SP. Além disso, a TAM Táxi Aéreo Marília: É líder absoluta 
em venda de aviões - monomotores a pistão, turboélices e jatos executivos, 
fabricados pela Cessna Aircaft Company, que representa com exclusividade no 
Brasil. Comercializa helicópteros da Bell Helicopter desde 2004. Faz revisão de 
peças e componentes e comercializa peças de reposição. Oferece serviços de 
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atendimento de pista, hangaragem e Sala Vip. Vende programas de treinamento 
da FlightSafety International, que representa com exclusividade no Brasil20. 
 
 

A TAM Táxi Aéreo passou a ajudar a TAM linhas aéreas a se manter no mercado. O que 

importava para Rolim era a prestação do serviço e não apenas a venda dos aviões. Dessa forma, 

ele ajudava os clientes e, ao mesmo tempo, mantinha uma renda constante, pois os aparelhos 

precisariam, eventualmente, de reparos. 

O empreendedor fazia o que podia. Encontrava sempre uma alternativa para superar os 

reveses do setor, contando com a ajuda de algum amigo que fez durante sua época de piloto. Já 

dono da TAM, tratou de fundar outras empresas para poder atuar mais facilmente no setor aéreo. 

As ações do Governo, muitas vezes, prejudicaram a atuação da empresa. O plano Cruzado 

a atingiu em cheio. Rolim clamava por liberdade, pois tinha verdadeiro pavor da interferência do 

Estado nos assuntos empresariais. O congelamento dos preços das tarifas trouxe prejuízo para a 

TAM e suas concorrentes. Sua estratégia foi diminuir a oferta de serviços e também o número de 

funcionários, ficando com apenas 1% do mercado, a fim de reduzir o prejuízo. 

Os anos de 1987 a 1990 foram muito ruins para o setor aéreo. As grandes companhias – 

VASP, VARIG e Transbrasil – ficaram bastante desgastadas. A VASP, por exemplo, amargou 

uma dívida de 300 milhões de dólares. A TAM foi quem melhor se preparou para o fracasso do 

plano cruzado.  

Mesmo com todas as dificuldades financeiras, a marca VASP era importante e 

reconhecida no Brasil. O Comandante a desejava principalmente por ela ser conhecida dos 

brasileiros em todo o território nacional. E, apesar de todo o conselho contrário, Rolim fez o que 

pôde no intuito de adquirir a empresa estatal de São Paulo. Procurou a VARIG para propor uma 

parceria e, juntos, adquirirem a VASP. Rubel Thomas, então presidente da companhia, recusou o 

                                                 
20  Todas as informações estão disponíveis no site da TAM:  www.tam.com.br (acesso em 01/11/2005) 



 28 

pedido e o aconselhou a desistir, pois acreditava ser um mau negócio. Frustrada a tentativa, não 

desistiu. Buscou conseguir dinheiro para saldar a dívida da VASP. 

Algumas coisas mudaram com a vitória de Fernando Collor à Presidência, em 1990. 

Haveria uma maior abertura no mercado. Foi estabelecido um leilão para venda da VASP ao qual 

se candidataram 64 empresas. Apenas duas continuaram na disputa: a TAM e Vispan (de Wagner 

Canhedo). A TAM ao final deixou a concorrência por não ter conseguido esclarecer com o 

Governo de que maneira a dívida deveria ser paga. 

O Governo Collor aumentou a concorrência na aviação. Liquidou o monopólio da VARIG 

na área internacional e também proporcionou espaço para as empresas menores crescerem no 

mercado interno. Rolim queria aproveitar a oportunidade para crescer, expandir os negócios e 

importar aviões. Saiu vitorioso em parte, pois, com o confisco do dinheiro pelo Governo, as 

pessoas não tinham condições de viajar. 

As empresas nacionais VASP e Transbrasil conseguiram a tão sonhada permissão para os 

vôos internacionais. A abertura trouxe também contrapartidas, já que empresas estrangeiras 

também poderiam operar em território nacional. Quatro empresas líderes no mercado mundial à 

época apresentaram-se para operar no país: American, United Airlines, Delta e Continental 

Airlines.  

Enquanto VASP e Transbrasil investiam na corrida internacional e lutavam contra a 

concorrência das grandes empresas estrangeiras atuando no país, a TAM aproveitou para se 

firmar no mercado interno. Recebeu permissão para atuar em rotas melhores, entre as capitais, 

conseguindo ganhar bastante dinheiro. Porém a preocupação com a qualidade do serviço 

continuava sendo a tônica do seu discurso.  

Rolim não se dava por vencido. Ansiava, a todo custo, associar a TAM a uma marca 

reconhecida no mercado. Tentou mais uma vez uma aproximação com a VARIG para fazer frente 
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à concorrência da VASP e Transbrasil. Novamente teve sua proposta recusada. A concorrente 

acreditava ter “gordura” suficiente para “queimar” e entendia não haver preocupação com a nova 

configuração do setor. Mas a realidade mostrou que as coisas eram um pouco diferentes do que 

pensavam as grandes. A VASP estava ainda mais endividada do que na época que foi comprada 

por Wagner Canhedo. A Transbrasil, de Omar Fontana, perdeu centenas de milhões de dólares na 

tentativa de se firmar no mercado externo.  

 A VARIG, que já havia sido a maior do Brasil, passou por dificuldades. O ano de 2001 

foi bastante difícil para as companhias de transportes aéreos e, principalmente, para a TAM. As 

empresas do setor sofreram as conseqüências do atentado de 11 de setembro nos EUA, que 

reduziu as viagens e o turismo em todo o mundo; além disso, o preço do petróleo disparou, e a 

Gol entrou no mercado com uma proposta de baixos custos e baixas tarifas. Para a TAM, no 

entanto, havia um desafio ainda maior a ser superado – a perda do Comandante Rolim21.  

 Após alguns ajustes, a TAM conseguiu se recuperar e, dois anos depois, fechou um 

acordo com a empresa que já havia habitado os sonhos do Comandante: a VARIG22. A 

organização do Comandante Rolim já estava consolidada no mercado – com a marca presente na 

mente das pessoas – e não precisava mais do suporte mercadológico ou da infra-estrutura da 

concorrente mais antiga. Se ela aderiu à operação conjunta com a VARIG foi por questões 

financeiras, decorrentes das contingências que abalavam o setor. E, como havia feito na época em 

que desenvolvera parceria com a VASP, implantou o “estilo TAM” aos vôos compartilhados que 

                                                 
21 Apesar de todos os desafios enfrentados a partir de 2001, a empresa conseguiu superá-los e seguir adiante. A TAM 
lançou ações na Bovespa em meados de 2005 e, um mês após a emissão, comemorou os 548 milhões de reais obtidos 
(LETHBRIDGE, 2005b). 
22 O compartilhamento de vôos foi anunciado no início de 2003, como parte do processo de fusão que as companhias 
negociavam na época. O argumento das empresas era que o code share permitiria reduzir os custos e elevar a 
produtividade de algumas linhas. Contudo a fusão nunca iria se concretizar. Houve o compartilhamento das 
operações, ajudando as duas empresas num momento difícil da aviação nacional. No início de 2005, o CADE 
determinaria o fim do code share por entender não haver mais razão para procederem daquela forma, já que a 
proposta de fusão havia sido abandonada (JULIBONI, 2005; CASTANHEIRA, 2004; STUDART, 2003). 
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eram realizados nas aeronaves da TAM23. Mais uma vez, saiu vitoriosa da parceria que havia 

desenvolvido. Como afirma uma revista brasileira: 

 
Criou-se uma proposta de fusão com a Varig, o que colou temporariamente o 
destino das duas empresas e reduziu providencialmente a oferta de vôos. 
Ancorada na Varig, a TAM conseguiu o tempo que precisava -- nesse período, 
as duas empresas fizeram um compartilhamento de vôos que representou uma 
economia de cerca de 250 milhões de reais para os cofres da TAM 
(LETHBRIDGE, 2005b). 
 

 A TAM ajudou a fomentar o desenvolvimento da aviação no Brasil. Passou de uma 

pequena empresa de taxiamento aéreo, composta por apenas cinco aviões, a um império 

reconhecido em todo o país e fora dele. Além disso, o pai-empreendedor atuante à frente das 

ações de sua filha-marca, sempre lhe indicou o caminho a seguir e quais valores deviriam servir 

de base nas suas atuações.  

No princípio de sua carreira como piloto, por ser o menos experiente e contratado mais 

recente, ficava sempre em último lugar na escala dos vôos. Sabia que só conseguiria inverter esta 

ordem caso o cliente o solicitasse, então fazia de tudo para tentar conquistá-lo (e.g., oferecia-se 

para carregar a mala dos executivos quando chegavam ao destino). Desta forma, conseguiu fazer 

alguns bons amigos os quais o ajudariam, algum tempo depois, a sair de situações difíceis. Anos 

mais tarde, citava, aos empresários que admirava para falar da própria empresa.  

Gostava de contar experiências e não esquecia quem, algum dia, estendera-lhe a mão. 

Com seu jeito, conseguia conquistar a simpatia das pessoas com quem negociava. Fazia parcerias 

e apoiava-se nos outros para alcançar o sucesso. Mais tarde, à frente da TAM, o Comandante 

desenvolveria a mesma forma de atuação. Fez a empresa crescer e imprimiu nela sua identidade, 

não conseguindo falar de sua filha-marca sem mencionar a si mesmo.  

                                                 
23 Alguns vôos, entretanto, eram vendidos como da empresa TAM e efetivados com a estrutura e pessoal da Varig, o 
que, de certa forma, gerava um desconforto para os passageiros habituados à maneira de atuar da primeira empresa. 
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O pai-empreendedor Rolim e a filha-marca TAM constituem um caso bastante singular a 

ser analisado. Ele pode ser entendido como um estudo de caso24, no qual os dados foram emitidos 

pela “voz” do próprio pai-empreendedor falando de sua filha-marca e serão estudados através de 

análise narrativa25 dos trechos das cartas de bordo do Comandante Rolim que fizerem esta 

                                                 
24 Estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado. O caso a ser estudado 
é escolhido, porém ele poderá ser analisado de várias formas. No nosso estudo utilizaremos a análise narrativa, a ser 
detalhada mais adiante. 
 “Um estudo de caso é tanto o processo de aprendizagem sobre o caso, assim como o produto da nossa 
aprendizagem” Stake (1995, p.237). Existem diferentes propósitos para estudos de caso, dentre os quais Stake (1995) 
menciona três: estudo de caso coletivo, estudo de caso instrumental e estudo de caso intrínseco. O primeiro é adotado 
quando o pesquisador tiver pouco interesse em um caso particular, estudará um número de casos em conjunto a partir 
da pressuposição de que a compreensão deles ajudará na compreensão, ou teorização, de uma coleção ainda maior de 
casos. O estudo de caso instrumental é utilizado quando um caso particular é analisado para ajudar no refinamento de 
uma teoria, ele funciona apenas como suporte, por exemplo, para facilitar a compreensão. Por último, temos o estudo 
de caso intrínseco – presente em nosso estudo – no qual o caso é escolhido por necessidade do pesquisador de 
compreender melhor suas particularidades.  
25 Não há experiência humana que não possa ser expressa na forma de uma narrativa e parece haver uma necessidade 
no ser humano de contar histórias. É uma forma de comunicação utilizada desde os tempos mais primitivos.  
As narrativas se tornaram um método de pesquisa muito difundido nas ciências sociais. No entanto faz-se necessário 
atentar para alguns aspectos dessa metodologia. O ato de contar histórias implica tanto a seqüência de episódios 
(dimensão cronológica) quanto a construção de um todo a partir de sucessivos acontecimentos (não cronológicos), ou 
a configuração de um enredo - crucial para a constituição de uma estrutura narrativa – pois é através dele que as 
pequenas histórias, inseridas na maior, adquirem sentido na narrativa. 
É preciso ter-se em mente que a narrativa não é uma listagem de acontecimentos, e, sim, a tentativa de ligá-los a 
partir da visão de mundo de alguém, pois: “A narrativa privilegia a realidade do que é experienciado pelos 
contadores de história: a realidade de uma narrativa refere-se ao que é real para o contador de história; As narrativas 
não copiam a realidade do mundo fora delas: elas propõem representações/interpretações particulares do mundo; as 
narrativas não estão abertas à comprovação e não podem ser simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas: elas 
expressam a verdade de um ponto de vista, de uma situação específica no tempo e no espaço. As narrativas estão 
sempre inseridas no contexto sócio-histórico. Uma voz específica em uma narrativa somente pode ser compreendida 
em relação a um contexto mais amplo: nenhuma narrativa pode ser formulada sem tal sistema de referentes” 
(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2004, p.110). 
A narrativa é uma história contada sob um ponto de vista. As palavras utilizadas não são neutras (REUTER, 2002). Ela 
não é imparcial e está fundamentada na experiência do narrador. A identidade é fruto da narração da experiência do 
indivíduo, uma tentativa de ligar os acontecimentos. A pessoa tenta relacionar os diversos acontecimentos ao longo 
da vida, dando um sentido para eles (ressignificando) em forma de um “enredo”. Todavia este não é fixo ou 
terminado, vai sendo, paulatinamente, construído de acordo com a vivência. Por vezes, os mesmos fatos passados são 
experienciados e relatados de formas distintas de tempos em tempos. O passado vai sendo reconstruído a partir das 
vivências do presente (GIDDENS, 2002; BARBOSA, 2003; RICOEUR, 1991; 2003). 
O mesmo acontece com as marcas. Elas contam uma história a partir de uma visão de mundo (VINCENT, 2005). A 
coerência por trás da marca, contudo, provém de uma figura humana. No nosso estudo analisaremos a narrativa do 
Comandante a respeito de sua filha-marca. A TAM se desenvolveu e ganhou vida não apenas pelas ações que 
realizou, pelo reconhecido “espírito de servir” sempre procurando agradar aos clientes; mas, fundamentalmente, por 
fazê-los acreditar nisso através do discurso emitido por seu pai-empreendedor através das cartas de bordo escritas 
mensalmente aos clientes da companhia. Nesse sentido, o que buscamos localizar é a identidade da filha-marca TAM 
a partir das palavras de seu pai-empreendedor Rolim. 
Queremos ainda ressaltar que a análise da narrativa do Empreendedor Rolim não é neutra tanto pelo fato de ser uma 
análise da identidade da TAM a partir da perspectiva do seu fundador, mas também uma interpretação da 
pesquisadora dos textos do Comandante Rolim Adolfo Amaro.  
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correlação entre a identidade de sua filha e a sua. A narração da marca é feita sob o ponto de vista 

do autor, o Comandante Rolim. O que buscamos identificar não é necessariamente a visão dos 

consumidores sobre a marca TAM (imagem da marca) e sim o que a marca emite a estes como o 

discurso de sua figura mais importante. 
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2  Os elementos que compõem a identidade do    
Comandante Rolim26 

 
 
 

A identidade pessoal forma-se a partir da interação com as pessoas durante toda a vida do 

indivíduo27. O ambiente onde cresceu, as pessoas com as quais interagiu, as situações 

experienciadas vão influenciar seu desenvolvimento. Nessa seção, abordaremos os elementos 

identitários de Rolim a partir da sua história de vida e de algumas cartas endereçadas a clientes.  

 

2.1  O desejo de voar como os passarinhos 

Primogênito de um descendente de italiano – Adolfo Amaro – e uma portuguesa – 

Etelvina – Rolim nasceu em 15 de setembro de 1942, no sertão paulista, onde passou sua 

primeira infância. O nome lhe fora dado por seu pai, em homenagem a um militar da revolução 

constitucionalista de São Paulo. A vida do menino foi marcada por altos e baixos, fruto das 

aventuras (do espírito empreendedor) de seu pai. Sr. Adolfo empreendia sempre, contudo não 

conseguia levar os negócios adiante por falta de habilidade administrativa. Comprava à vista e 

                                                 
26 Muitos dos estudos sobre empreendedorismo procuram saber quem é o empreendedor, quais são suas 
características, para assim poder identificar se uma determinada pessoa possui a personalidade necessária para 
tornar-se um deles ou não (ver FILION, 1999). Costuma-se imputar qualidades especiais a estes indivíduos que se 
destacam dos demais. Porém não há uma lista de atributos garantindo a formação de um empreendedor, da mesma 
forma que não se reconhece um bom jogador de basquete por sua personalidade e, sim, pela sua atuação em campo 
(GARTNER, 1989). Nosso estudo visa identificar os elementos identitários pertencentes ao comandante Rolim e à 
marca TAM, pois o empreendedor e sua criação influenciam-se mutuamente não podendo haver separação entre 
ambos (BRUYAT; JULIEN, 2000; KAPFERER, 2004a; VINCENT, 2005).  
27 A identidade começa a ser formada desde os primeiros dias de existência, a partir da interação com os outros. Esse 
contato ocorre primeiramente com os familiares e pessoas que cuidam da criança e, ao longo do tempo, em todas os 
relacionamentos interpessoais desenvolvidos em maior ou menor grau (BERGER; LUCKMANN, 1985). A formação do 
“eu” pelo indivíduo passa pela apreciação dos demais. A criança passa a se enxergar pelos olhos dos outros como 
sendo o reflexo de um espelho (WOODWARD, 1997). O desenvolvimento da identidade continua por toda a vida, não 
havendo algo “fixo” e acabado até o último minuto. Há, todavia, uma necessidade do ser humano encontrar ligação 
entre os diversos acontecimentos de sua vida. A biografia do indivíduo integra eventos que ocorrem no mundo 
exterior e este precisa colocá-los em forma de história e dar uma coerência aos acontecimentos. Neste sentido, o 
indivíduo necessita de uma certa continuidade entre os eventos de sua vida, esta sensação de continuidade e de 
coerência estão presentes dentro do próprio indivíduo e não em aspectos externos  (BAUMAN, 2001; GIDDENS, 2002). 
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vendia a prazo. Sempre tinha prejuízo e precisava fechar o negócio. Rolim aprendeu com os 

insucessos do genitor e criticaria sua postura de administrador28: 

[...] tive um parente muito próximo que gostava de comprar à vista e vender a 
crédito, sem se preocupar em selecionar criteriosamente as pessoas que 
mereciam esse crédito e sem exigir a garantia de que o débito contraído seria 
honrado. Não é preciso explicar que esta pessoa, apesar de ser um homem de 
grande coração e sensibilidade, jamais teve sucesso em seus negócios. Tal fato 
parece simples, mas não é. Exatamente porque ele ignorou que a ordem natural 
das coisas seria ter considerado como deveria pagar em relação ao que tinha a 
receber. Quando essa equação foi abandonada, o caminho para o insucesso 
estava desenhado. Se você pretende atingir o sucesso lembre-se que as 
qualidades básicas, descritas acima, podem ajudar nessa disputa. Mas, respeitar 
a ordem natural das coisas, em meu ponto de vista, é fator primordial para 
consegui-lo (MP, p. 112, 113). 
 

Apesar de não concordar com as práticas de seu pai, herdou sua vivacidade, persistência 

e ousadia para os negócios às quais juntou a sabedoria da mãe. Seu lema número 1: nada 

substitui o lucro. 

Adolfo, no início da vida de casado, trabalhava como meeiro. Abria pastagens para o gado 

e, durante 3 anos, podia plantar algodão para sua sobrevivência antes de colocar as pastagens. 

Naquela época, o casal morava em uma casa de sapé, sem luz nem banheiro, no entanto, assim 

que pôde, mudou a família para uma casa melhor, de madeira e com escadaria do terreiro até o 

alpendre. Quando chegava do trabalho sempre tocava acordeom para o filho, que o esperava na 

escadaria. A música sempre teve valor especial para Rolim. 

Quando o Brasil entrou na 2ª Guerra Mundial, o pai de Rolim sofreu seu primeiro 

insucesso. Tinha feito um empréstimo para a compra de gado e perdeu tudo. Escreveu para o 

Presidente Getúlio Vargas, contando sua situação e conseguiu renegociar a dívida. Depois de 

                                                 
28 Há uma relação entre experiências vivenciadas (especialmente as difíceis) e os objetivos empresariais traçados 
pelo empreendedor (na maioria das vezes, de forma não planejada, não sistemática). Este fato é ainda mais intenso 
em uma pequena empresa, pois o empreendedor atua em diversas áreas, o que tende a lhe proporcionar uma visão 
global e um controle centralizado. As estratégias que moldarão o formato da organização possuem significados 
emocionais para seu dirigente (KISFALVI, 2002). 
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passar um período na casa dos pais, Adolfo abriu um armazém de secos e molhados na Vila 

Zacarias – São Paulo, e a família foi morar nos fundos, onde Rolim viveu dos 6 aos 10 anos. O 

armazém dava resultados, contudo Adolfo acreditava poder ganhar ainda mais e resolveu 

financiar o plantio de algodão em outras fazendas (comprar a produção ainda no pé, a baixo 

preço, e vendê-la na hora da colheita, com acréscimo). A empreitada não deu certo e a família 

perdeu muito do que havia juntado até ali. Mas ele não desistia, sempre encontrava algum 

empreendimento para realizar, entretanto, nunca era bem sucedido.   

 

2.2  Uma nova página na vida de Rolim. O cheiro da 
gasolina.... 

 

Quando Rolim tinha 6 anos, Joaquim, irmão de sua mãe, comprou um avião Paulistinha. 

Ao ver a máquina pousando, ficou fascinado. Sentiu, pela primeira, vez o cheiro inconfundível da 

gasolina de cem octanas, o que jamais lhe saiu da memória. Anos mais tarde diria: “Para mim, 

esse sempre foi um perfume inebriante. Acho, sinceramente, que tem efeito muito superior a um 

Chanel nº 5”. (SB, p.31) 

 Aos 7 anos de idade, pôde viajar  pela primeira vez de carona no colo do tio. Adorava o 

cheiro de combustível queimado e corria, toda vez que o avião sobrevoava sua casa, para acenar 

ao seu ídolo. Todavia, aos 12 anos, entendeu que um sonho também pode matar: seu tio falecera 

de desastre de avião em uma noite chuvosa. 

Com a morte de Joaquim, o assunto da aviação tornou-se tabu na casa de Rolim. Seu pai, 

avalista do falecido cunhado, passou a administrar os negócios, porém não conseguiu muito 

êxito. Diante dos problemas, viu-se numa situação difícil e resolveu tirar o filho mais velho do 

colégio.  
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Aos 13 anos, tornou-se ajudante de motorista de caminhão, na pequena transportadora de 

seu pai em Buritama – São Paulo. Rolim fazia muitos serviços eventuais – puxava tora, 

trabalhava com trator, operava máquina de arroz – tudo para conseguir algum dinheiro. Além da 

transportadora, Adolfo administrava também uma olaria e um cinema de seu falecido cunhado. 

Rolim era o locutor do serviço de alto-falante, seu irmão João, aos 10 anos, era o porteiro. O 

primeiro filho do casal Amaro, no entanto, só deseja uma coisa: ser piloto de avião. 

 

2.3  Nas asas de um sonho 

O sonho de pilotar um avião não saía de sua cabeça29. Aos 17 anos, largou o trabalho com 

o pai e foi em busca de dinheiro para financiar seu sonho. Um amigo de infância, Toninho, 

arrumou-lhe emprego de mecânico na concessionária Volkswagen de seu pai. Rolim fazia vários 

reparos nos carros (o que lhe seria útil posteriormente em suas viagens no meio da selva). Um 

diretor recém-contratado pela empresa obrigou-o a prestar exame de conhecimentos técnicos, 

entretanto, com o insucesso, foi demitido. Essa experiência o acompanharia em toda sua 

trajetória. Dizia que a demissão só deveria ser realizada em último caso30: “Eu sei como é 

humilhante ser demitido” (SB, p.346). Trabalhou como caixeiro viajante e taxista, com um carro 

                                                 
29 O ato de voar faz parte do imaginário do ser humano enquanto forma de liberdade, de poder estar em qualquer 
parte em poucos instantes, e, ao mesmo tempo, de imortalidade. A sensação de ser o todo poderoso coaduna-se com 
a forma de lidar com a morte, seja para dominá-la, seja para minimizá-la. Na mitologia grega, encontra-se Ícaro – ser 
que foge do labirinto com as asas produzidas por seu pai, Dédalo, porém cai ao se aproximar demasiadamente do sol, 
contrariando os conselhos paternos – muitas vezes utilizado simbolicamente pelos profissionais da aviação. Mesmo 
com o destino trágico de Ícaro, ele representa o vôo perfeito sonhado pelo homem (RODRIGUES, 2000). O desejo de 
liberdade, de fazer o que só os pássaros conseguem esteve presente desde muito cedo nas idéias de Rolim.  
30 A demissão significava que havia ocorrido um erro na contratação. Na TAM, Rolim aconselharia aos diretores: 
“gastem mais tempo no processo de admissão, mas não façam demissão” (SB, p.346). Eles lhe explicavam que uma 
comissária, obrigada a dormir em locais diferentes todos os dias, dificilmente conseguia permanecer mais de dois 
anos dessa maneira. O empreendedor não aceitava as explicações de que havia um alto turn over na aviação. E, para 
compensar a grande rotatividade de pessoas, promovia uma verdadeira “catequese” com os novos funcionários. 
Precisava de pessoas comprometidas com a organização e, como os salários eram baixos, a tática era conquistá-los 
pelo contato direto com o dirigente da empresa.  
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emprestado, juntando todos os trocados para concretizar o desejo; desse modo, conseguiu o 

dinheiro para iniciar o curso de pilotagem. 

Quando não estava voando nas horas de aula, Rolim ajudava os pilotos na manutenção 

dos aviões, conquistando-os com sua simpatia e vivacidade, além de demonstrar sua disposição 

para o trabalho. Escreveria, anos mais tarde, sobre a importância do esforço para realizar algo e 

o desprezo pelo espírito de mendicância tão comum aos brasileiros: 

A nossa sociedade desenvolveu ao limite o "espírito de pedir" e, confesso-lhes, 
tal fato me constrange, Nós, que trabalhamos tanto e encontramos no trabalho 
um canal para a manifestação de nossa felicidade, precisamos ensinar aos jovens 
outro caminho, orientando-os para que planejem suas vidas. Evidentemente, 
dentro do orçamento que eles fixarem e dos recursos obtidos pelos trabalhos 
realizados. 
Estou certo que ninguém é capaz de imaginar a quantidade de pedidos que 
recebo diariamente, desde bilhetes aéreos para viagem até recursos para 
realização de desejos pessoais, tudo isso, como se a TAM fosse uma instituição 
de caridade ou uma Santa Casa de Benemerência. O ato de pedir é humilhante 
para quem o faz e profundamente desagradável para quem nega. 
Afinal, se quisermos ter uma sociedade mais justa amanhã, é preciso semear 
hoje a virtude do trabalho e da construção, porque, como dizia o sr. Amador 
Aguiar, fundador do Bradesco, "só o trabalho pode produzir riqueza" (MP, 
p.179, grifo nosso). 

 

Naquele tempo, o DAC, editava os manuais de acidentes aéreos, relatando o acidente, as 

causas e as conclusões. Rolim lia com atenção esses documentos, considerava-os um curso de 

especialização. Terminou o curso de piloto com o maior sacrifício, vendendo tudo o que era 

possível. Entretanto, na hora de pagar a inscrição do exame, não tinha dinheiro. Foi pedir 

emprestado a um tio, irmão de seu pai, fazendeiro bem sucedido. Recebeu um não por resposta. 

Novamente seu amigo Toninho o ajudou emprestando a quantia necessária, a qual foi devolvida 

com o primeiro salário de piloto. 

Daí em diante, Rolim fez muitos “bicos” pilotando aviões de fazendeiros e particulares e 

sendo instrutor do aeroclube de Ibitinga – São Paulo. Certa vez, uma família o contratou para 

levar um doente a Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, e eles sofreram um acidente devido à 
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chuva forte numa região montanhosa. O avião do aeroclube ficou destruído, e Rolim passou 4 

dias em coma, porém os passageiros saíram em melhores condições. Este acidente atrapalhou um 

pouco sua carreira de piloto. 

Depois, Rolim foi tentar emprego na empresa STAR-IMPERIAL que estava com o 

quadro preenchido. Sua simpatia conquistou os donos, e eles lhe deram uma chance. O novo 

funcionário aquecia os aviões, ajudava na manutenção e na faxina. Às vezes, os pilotos o 

levavam para somar horas de vôo e conhecer a região. Não tinha recursos, vivia de restos. 

Oferecia-se para fazer faxina nos aviões da VASP e VARIG a fim de poder comer as sobras dos 

lanches. Dormia numa cama improvisada no hangar e, para amenizar o frio, enrolava-se em 

jornais. A vida sofrida e a falta de recursos imprimiram em Rolim uma característica que o 

acompanharia por toda a vida e, principalmente, na gestão da TAM – ser econômico e nunca 

deixar de poupar. Em 2001, quando já era um empresário muito bem sucedido contou o que 

aprendeu com Telê Santana, ex-técnico da seleção, a respeito de economizar: 

Desenvolvi com ele, ao logo do tempo, uma relação de fraternidade. Ouvi dele, 
sempre, histórias deliciosas. [...] Ele dizia a todos que a combinação certa para 
ganhar dinheiro na vida era ter o bolso fundo e o braço curto, no que estava 
certo! Desde então, passei a mandar fazer as calças dos meus filhos com o bolso 
dando nos joelhos, já que eles não têm os braços tão curtos assim. (MP, p.157) 
 

Fazia graça de sua fixação por economia e ensinava o segredo de sua fisionomia constantemente 

alegre: 

Alguém me disse que, para se expressar um ar de contrariedade, movem-se 
centenas de músculos do rosto. Entretanto, para se dar um sorriso, movem-se 
apenas dezesseis. Por isso, a conclusão óbvia para mim, que gosto de 
economizar em tudo, é que, até mesmo por uma questão de economia, é melhor 
sorrir sempre (MP, p.181). 
 

Tentou uma vaga na AVIAÇÃO SANTA CATARINA, mas perdeu devido ao seu 

acidente anterior. Finalmente, depois de muito trabalho informal, completou 150 horas de vôo, 

necessárias para voar monomotores com licença de piloto comercial. Continuou realizando 
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trabalhos passageiros, sempre procurando fazer amizades, pois, para ele, fazer amigos era fazer 

moedas.  

Certa vez, foi buscar um avião em Botucatu – São Paulo e encontrou um piloto de Marília 

– São Paulo, o qual lhe informou que os antigos donos da Companhia Mariliense de Táxi Aéreo 

(Comtax) haviam comprado seus próprios aviões e criaram a Transportes Aéreos Marília – TAM. 

Pediu-lhe que indicasse seu nome e conseguiu uma vaga. Rolim era o último piloto da lista de 

opções para voar, a não ser que o cliente o escolhesse. Quando ele levava passageiro, procurava 

conquistá-lo com o objetivo de ser escolhido futuramente. 

Rolim ficou com fama de comunista, pois se entusiasmava com os discursos dos 

esquerdistas. Por conta de suas atitudes impensadas, passou a ser procurado pela polícia.31 Quem 

o salvou foi Tarlei Rossi Vilela – um fazendeiro que já havia passado por uma situação difícil e o 

piloto, na ocasião, prestou-lhe serviço. Este fazendeiro era agora secretário de agricultura de São 

Paulo e conseguiu sustar a ordem de prisão. 

O usineiro Orlando Ometto comprou 50% da TAM. O empresário avisou aos pilotos que 

precisava de um avião para o trabalho em sua fazenda de 344 mil alqueires goianos – A Suiá. O 

único piloto que se ofereceu para servir ao patrão foi Rolim. “O sucesso acontece quando a 

oportunidade encontra a vontade” (SB p.62), diria ele anos depois. Era a mesma disponibilidade 

com que serviria aos clientes e às pessoas a quem considerava. Rolim, bastante curioso e 

interessado, sempre procurava obter informações com os amigos de maior instrução. Aprendeu 

                                                 
31 Em 1964, regime da ditadura militar, Rolim pilotara para o então governador de Goiás – Mauro Borges – e se 
tornara seu fã por conta das idéias de esquerda dele. Ao tomar conhecimento que o político estava ameaçado de 
perder o mandato por perseguição do então presidente Castelo Branco, o piloto se solidarizou e enviou-lhe um 
telegrama de apoio. Passou a ser ele próprio perseguido em virtude do ato. Entendeu que “manifestações de 
solidariedade se fazem em particular, em público, jamais”. [Àquela época, o futuro empresário] “achava bonitas 
aquelas palavras de esquerda [e tinha] a mania de achar que as estatais eram a solução para o Brasil, e o dinheiro que 
faltava ao pobre era o que sobrava ao rico” (SB, p.56). O curioso é que o piloto quase preso por fama de comunista, 
tempos depois, criticaria a política de controle do setor por conta do governo. Queria a liberdade às empresas, sem 
interferência governamental. 
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muito com os fazendeiros para quem pilotava assistindo a negociações e conversando. Não 

media esforços para agradar aos clientes. Desejava ser bem visto e ficar com saldo positivo 

diante deles, principalmente se o favor fosse para pessoas influentes. Quando já era empresário 

de sucesso, comentou a respeito de Amador Aguiar: 

[...] uma vez ele me ligou de Brasília, aflito, porque seu avião tinha um 
equipamento em pane, o que não permitiria transportar o Vice-Presidente da 
República, em uma certa viagem. Como nossos aviões eram iguais, mandei que 
tirassem do meu o referido equipamento, e o enviassem a Brasília, para ser 
instalado no avião do Sr.Amador, para que ele pudesse cumprir a palavra 
empenhada (MP, p.170). 

 

A sede da fazenda ficava no cerrado, na região de uma aldeia Xavante. Era muito 

arriscado voar sobre a floresta. Rolim trabalhava demais, fazendo em média 150 horas de vôo por 

mês, muito além das 20 horas mensais da época em Marília. Ganhou muita experiência em uma 

região bastante difícil.     

Além de transportar gente, remédio, médico e comida, também se tornou mascate, 

comprando e vendendo tudo quanto era de interesse na região, ganhando extra32. Conseguiu 

comprar seu primeiro carro e arrematar 150 bois. Os animais foram deixados na fazenda do 

sogro. Casou-se em maio de 1966 com Noemy.  

Orlando mudou-se de Barra Bonita para São Paulo e levou o escritório central da TAM. 

Investira ainda mais dinheiro na empresa, então deficitária, tornando-se o acionista majoritário. O 

táxi aéreo começava a se modernizar com a utilização de aviões bimotores. Para pilotá-los, era 

necessário voar por instrumentos. Rolim habilitou-se para voar nesse tipo de equipamento e 

passou a voar como co-piloto para adquirir experiências nos bimotores e, em seguida, nos 

multimotores. 

                                                 
32 A competência de oportunidade do empreendedor – percepção de potencial para incremento das atividades – 
possibilita a expansão dos negócios e o crescimento da lucratividade a partir da  descoberta de espaços de mercado 
não atendidos (PAIVA JÚNIOR; LEÃO; MELLO, 2003).  
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O então dono da TAM contratou uma nova diretoria buscando alcançar uma maior 

lucratividade. A visão administrativa da equipe não se coadunava com a de Rolim. Sua 

intempestividade não o permitia levar desaforo para casa. Após alguns desentendimentos, em 

1967, contrariado, pediu demissão devido a uma desavença com o chefe de operações.  

Logo foi contratado pela LIDER, a maior empresa de táxi aéreo da época, situada em Belo 

Horizonte. Demorou pouco tempo e, ao fazer uma reivindicação de melhoria, indispôs-se com o 

patrão e pediu demissão. Ao sair, ele disse que ainda teria uma empresa maior que aquela.  

Valeu a experiência da LIDER, onde pilotou aviões por instrumentos, estudou e tornou-se 

piloto da linha regular. Procurou emprego na VASP, onde trabalhou como co-piloto, ganhando 

bem menos que como comandante da LIDER. Isto o frustrou muito, porém seu maior desgosto 

era não ter contato com os passageiros. Passou menos tempo na VASP do que imaginou, a fama 

de comunista motivou sua demissão, em 1968. 

 

2.4  Velocidade Máxima: o piloto novamente na Selva 

Rolim passou algum tempo pilotando para o SESC/SENAC e, logo depois, voltou para a 

selva amazônica. Armando Conde, banqueiro do Banco de Crédito Nacional (BCN), ligou para 

ele pedindo um piloto para trabalhar na Amazônia. O próprio Comandante se ofereceu, mas sob a 

condição de obter um financiamento do banco para comprar um avião. O banqueiro pensou no 

risco da solicitação, no entanto, mesmo assim, fez o negócio com Rolim. O piloto mudou-se para 

a fazenda Santa Teresinha, indo trabalhar para o BCN na Companhia de Desenvolvimento do 

Araguaia (CODEARA) em plena selva amazônica. Trabalhava no avião da CODEARA enquanto 

o seu ficava parado. Resolveu o problema ao convidar seu irmão, João, para pilotá-lo, pois 

serviço não faltaria. O financiamento foi pago após um ano e, juntos, os dois irmãos compraram 
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outro avião melhor que o primeiro. Havia então dois aviões e apenas um piloto disponível, já que 

Rolim tinha que trabalhar no avião da CODEARA. Surgia a necessidade de contratar mais gente. 

O negócio começou a crescer. 

Outros pilotos se instalaram na região para fazer-lhe concorrência. O funcionário da 

CODEARA não teve dúvida: comprou 12 rádios para funcionar numa única freqüência e 

distribuiu nas fazendas da redondeza. Quando precisavam de avião para transportar funcionários, 

buscar peças para tratores, levar pessoas ao médico e até mulheres para farra, ligavam para Rolim 

e o avião chegava rápido.  

Com este esquema montado, resolveu visitar os fazendeiros que tinham aviões parados 

nos aeroportos das capitais e fez uma proposta de comprar os aviões e pagar com horas de vôo. 

Assim conseguiu aumentar sua frota. Ometto contratou-lhe para colocar mil peões em um mês na 

sua fazenda e ofereceu um dos dois Cessnas 206, que havia comprado. Rolim comprou os dois, 

aumentando sua frota para seis. A essa altura, ficou difícil conciliar o emprego com a 

administração dos aviões. Além disso, os fazendeiros, pressionados pela Receita Federal, pediam 

notas fiscais. Criou a Araguaia Táxi Aéreo – ATA. Viajou para o Rio de Janeiro em busca de 

autorização para legalizar a empresa já em funcionamento. Chegando lá, procurou os 

responsáveis pelo departamento técnico do DAC, intermediado por um amigo. Ao expor o que 

desejava, o Major responsável – Roberto Rangel – retrucou que poderia prendê-lo por fazer táxi 

aéreo clandestino. Rolim respondeu que, se o prendesse teria que soltar, pois era um homem de 

bem. A franqueza e ousadia conquistaram a simpatia do Major, o qual autorizou a solicitação. 

Contar com o apoio das pessoas que encontrava pelo caminho, as quais depois se tornavam 

amigas, era sua característica33. 

                                                 
33 As habilidades sociais são imprescindíveis ao empreendedor, pois os relacionamentos interpessoais possibilitam 
angariar tanto capital humano, quanto financeiro, além de proporcionar legitimidade ao negócio em estágio inicial 
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A vida na selva era difícil e cheia de perigos. A malária o atingiu 7 vezes, mas ele não se 

dobrava. Com seu jeito impulsivo, realizador, e também imprudente, trabalhava mesmo com 

febre alta, pondo em risco a própria vida e a dos passageiros. Mais tarde, contudo, dotado de mais 

experiência, instituiria na TAM o 3º mandamento: mais importante que o cliente é a segurança. A 

dinamicidade, acreditava, era um dos seus maiores trunfos: 

Geralmente, as pessoas têm muito boa vontade com os homens que são 
"fazedores", aqueles que perseguem sempre seus objetivos. E quando eles têm 
pronta disposição para reconhecer os seus erros e corrigi-los, terão criado o 
fator credibilidade que os empurrará para diante em todas as suas ações. O erro 
é produto da realização e a correção do erro é produto da humildade e da 
inteligência. (MP, p.120, 121). 
 

 
Rolim aplicaria na TAM a mesma filosofia, as pessoas deveriam ser dinâmicas e resolver os 

problemas dos clientes. A lentidão e, principalmente, a omissão não eram admitidas. Diria “Nós 

precisamos de pessoas que tomem decisões. É do nosso catecismo: peque por ação, não por 

omissão” (SB, p.141). 

 

2.5  De piloto a empresário: O desejo de ser livre  

Em 1970, alugou uma casa em Goiânia e mudou-se com a família. Com 10 aviões, era 

mais administrador que piloto. Mantinha um bom relacionamento com o então proprietário da 

TAM - Orlando Ometto. Este, cansado de ter prejuízo, procurava alguém para dirigir a empresa, 

então rebatizada de Táxi Aéreo Marília por exigência da legislação. O nome de Rolim foi 

mencionado para assumir o cargo. A vivacidade e ambição de crescer do piloto o fizeram aceitar 

a oferta com a condição de se tornar sócio da empresa caso conseguisse tirá-la do “vermelho” em 

                                                                                                                                                              
(JOHANNISSON, 1998). Novos recursos a serem gerados pela interação com outras organizações dependerão da 
imagem de confiança, compromisso e boa reputação perante os parceiros. O que em última instância é realizado 
entre indivíduos que representam as organizações (RING; VAN DE VEN, 1994). Nas redes de relacionamentos, Rolim 
durante toda sua vida usou esta habilidade para estabelecer contatos os quais lhe foram muito úteis em vários 
momentos. 
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1 ano. A promessa foi cumprida, e o jovem sonhador tornara-se detentor de 50% do capital da 

TAM. Aquela sociedade rendeu-lhe muito trabalho, rendimentos e, principalmente, grandes 

lições. Aprendeu a negociar com o sócio34. A convivência também proporcionou conhecer 

pessoas influentes no meio empresarial, com quais ele aprenderia bastante. “Sempre gostei de ter 

outros homens como referência, é da minha natureza” (SB, p.47). 

 Uma das pessoas apresentadas por Ometto foi Amador Aguiar, do banco Bradesco. 

Rolim desenvolveu uma admiração especial por ele: 

Tinha por ele um respeito quase filial. Esse respeito era renovado diariamente 
pela sua postura monástica, seu modo de viver espartano e, sobretudo, a sua 
enorme competência na condução dos seus negócios. Era um gigante de 
granito. (MP, p.98) 
 

O jovem empreendedor desenvolveu um jeito próprio de administrar, sempre procurando 

cativar as pessoas ao redor: “Se você quiser ser feliz, tire a felicidade da felicidade do outro, 

cliente ou não. Essa é uma lição que pratico ao limite” (SB, p.93). Muitas vezes, a satisfação do 

funcionário é obtida pelo simples fato de ser ouvido. Foi o que constatou uma vez, tempos 

depois, a partir do relato de um cliente: 

Outro dia, após o embarque em nosso jato F-100, um dos nossos passageiros 
habituais me afirmou, sério: "Rolim, como essa TAM funciona; imagine você 
que até o comandante, ao pé da escada, hoje sorriu para mim!" 
Confesso-lhes que fiquei orgulhoso e fui até a cabine do comandante averiguar 
quem era o sorridente comandante. Ao fazê-lo, levei um susto: justo ele, um 
comandante sisudo, tinha sido flagrado sorrindo a um cliente que, por sinal, 
estava feliz. Perguntei então a ele: "Que foi, Noélio, você hoje ganhou na 
loteria?" Ao que ele me respondeu: "Não, o nosso Diretor de Operações ouviu as 
minhas ponderações e tomou uma providência que considero importante para a 
empresa". 

                                                 
34 Uma das competências dos empreendedores de êxito socialmente reconhecido é a capacidade de aprender a 
aprender (PAIVA; LEÃO; MELLO 2003). Storey (2002) aponta que atitudes e práticas voltadas à educação, 
treinamento e desenvolvimento - no sentido mais amplo da aprendizagem - possibilitam uma melhoria no 
desempenho organizacional. Contudo, outras formas de aprendizagem não tradicionais parecem ser bastante eficazes 
(FILION, 1999). A própria experiência pode ser uma dessas fontes conforme apontam MAN et al (2002). Ademais, as 
redes sociais do empreendedor contribuem tanto com a aquisição de conhecimentos que podem facilitar o 
reconhecimento de oportunidades, quanto para uma melhor desenvoltura no ramo empresarial por possibilitar o 
acesso a recursos críticos para resolução e superação obstáculos negociais  (DYKE et al, 1991; SULLIVAN, 2000; 
SINGH et al, 1999). 
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Foi somente nessa hora que entendi que seu sorriso traduzia o sentido da 
utilidade da sua opinião, aliada ao fato da importância da sua missão (MP, 
p.181). 

 
Para consertar a “bagunça” da TAM teve de sacrificar alguns relacionamentos de 15 anos. 

A frota da TAM estava velha e inadequada. Era preciso mais movimento para fazer dinheiro. 

Implantou o Plantão de 24 horas, com uma cama improvisada no hangar. 

Em 1972, Rolim vendeu toda a antiga frota da TAM, que não oferecia a rentabilidade 

necessária para a empresa sair do “vermelho”. Comprou 10 Cessnas 402, assumindo sozinho a 

responsabilidade, pois não contava com o aval do sócio. Com a ousadia que lhe era peculiar, foi 

aos EUA sem o apoio nem o dinheiro do sócio. Conseguiu, depois de muita negociação, 

convencer os americanos da Cessna a lhe vender os aviões e pagá-los com o resultado da 

operação. A capacidade de influenciar a decisão de outros era grande, pois com seu jeito 

descontraído, sagaz e franco, conseguia conquistar coisas aparentemente impossíveis. Era 

incansável. Uma vez escreveu sobre a diferença entre teimosia e obstinação: 

A diferença entre o teimoso e o obstinado seguramente é o sucesso. 
Deixe-me explicar-lhe melhor: quando um homem busca insistentemente 
materializar uma idéia e a transforma na razão máxima de sua vida, e não 
consegue torná-la realidade no final da jornada, todos ao seu redor costumam 
chamá-lo de teimoso. Se conseguir, no entanto, a sociedade o chamará de 
vencedor ainda que o veja como obstinado na perseguição de seus ideais. 
Ao longo dos anos tenho visto em minha vida exemplos de homens magníficos 
que tinham idéias certas e as aplicavam de maneira errônea, mas só reparei na 
aplicação inadequada dessas idéias quando, ao me aproximar deles, pude 
observar o quanto eram dispersivos na ação, apesar de serem extremamente 
articulados na exposição de seus pensamentos. 
Por outro lado, outros menos hábeis na articulação tinham eficácia na prática e 
portanto suas ações acabaram se tornando um sucesso (MP, p. 224, grifo nosso). 

 

Era administrador e piloto. Trabalhador ativo35, não descansava nem baixava a guarda, 

praticamente morava no Aeroporto. Sabia que sua presença era importante, não apenas para ter 

                                                 
35 Até mesmo quando dava entrevistas ou era fotografado, Rolim não dava demonstrações de comodismo. No ano de 
2000, a revista Exame veiculou uma reportagem sobre a receita do sucesso da TAM: sua agilidade. A editora 
pretendia colocar ao lado do texto a imagem do comandante recostado a uma das poltronas das quatro aeronaves  
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contato com o cliente, mas para motivar a equipe e verificar se tudo estava em ordem. Ao chegar 

cedo, às 06 da manhã, e só sair por volta das 22:00h, ele servia de modelo para seus funcionários. 

Este fato era mencionado em suas cartas aos clientes como uma boa propaganda de sua empresa 

sempre cuidada de perto pelo dono:  

Outro dia, embarcando os passageiros, sob chuva, em Congonhas, deparei-me 
com um senhor espantado com o fato de eu estar, ao pé da escada, às 6h30, 
recepcionando-o, [...] enquanto puder, estarei sempre nos aeroportos 
recepcionando nossos passageiros, debaixo de chuva ou sol, dormindo pouco e 
trabalhando muito (MP, p. 66). 

 
[Ao promover a felicidade de funcionários e clientes através da TAM,] sinto-me 
realizado e vejo que as 42 horas semanais de trabalho, que devo cumprir por 
força do regulamento, são atingidas já na quarta-feira ao meio-dia. Eu, 
pessoalmente, encontro na realização desse desafio, motivo para continuar 
trabalhando o resto da semana com o mesmo entusiasmo (MP, p.146). 
 

Como não tinha dinheiro para gastar com propaganda, aproveitou que a rádio 

Panamericana de São Paulo mudou o nome para Jovem Pan e mudou o nome da TAM para 

Jovem TAM, instituindo o 7º mandamento da empresa: “quem não tem inteligência para criar 

tem que ter coragem para copiar” (SB, p.97).  

Em 1973, chegou a era dos jatinhos executivos. A TAM não tinha dinheiro para comprá-

los, pois custavam 1 milhão de dólares cada, enquanto os antigos aparelhos custavam 150 mil 

dólares. Além do alto preço, existiam outros empecilhos para adquirir os equipamentos. No 

Brasil, havia poucas unidades disponíveis, e a maioria estava nas mãos do seu principal 

concorrente e representante da Lear Jet - a LIDER. 

Precisava adquirir um jatinho, contudo sabia que seu concorrente dificultaria. Como bom 

brasileiro, tinha o dom de improvisar e sair de situações difíceis36. Surgiu então uma 

                                                                                                                                                              
recém adquiridas - Airbus 319. O empresário protestou, pois não gostava de aparecer como “quem empacou no 
mesmo lugar há um minuto” (MANO, 2000). 
36 A cultura brasileira tem uma habilidade de neutralizar o empreendedor, pois ele quer liberdade e esbarra na 
burocracia. Neste sentido, o indivíduo precisa construir sua trajetória baseando-se no famoso jeitinho brasileiro 
(CARBONE, 1996). O jeitinho é uma forma de sobrevivência num ambiente onde as regras não são para todos. Nos 
países igualitários (e.g., Inglaterra), as leis são obedecidas ou não existem. Aqui, há um meio termo entre o “pode” e 
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oportunidade: uma empresa de papel e celulose do Maranhão, a CEPALMA, sofreu uma 

intervenção do Banco Central e acabara de comprar um Lear Jet, mas não conseguiu nem tirar o 

avião do hangar da LIDER. Rolim negociou com a CEPALMA para ela lhe passar o avião. 

Foram necessários 8 meses para destravar a burocracia. Para mudar o financiamento para a TAM, 

a empresa exigiu aval bancário, e o BCN exigiu aval particular – sua casa e a casa de Pirágine, 

diretor da TAM, o 2º na hierarquia. 

Logo depois, Tião Maia – maior pecuarista do Brasil à época – ofereceu a Ometto o Lear 

Jet, que possuía. A TAM não tinha condições financeiras para comprar o avião. Tião tornou-se 

sócio da companhia, detentor de um terço dela, recebendo o restante do pagamento em serviço, 

com horas de vôo.  

Naquele tempo, era proibido abrir novas linhas regulares no Brasil – a competição era 

controlada. Quando o DAC permitiu que se estabelecessem companhias regionais, a TAM 

associou-se à VASP e começou a operar de São Paulo até o sul de Mato Grosso e passou a se 

denominar TAM Linhas Aéreas Regionais. Rolim tomou algumas atitudes que desagradaram o 

sócio, ele então comprou a parte de Tião para ficar com a maioria das ações da TAM e brecar as 

impulsividades do jovem empreendedor.  

Em 1976, a TAM Linhas Aéreas Regionais não ia bem, fruto do congelamento de tarifas 

por parte do Governo. O sobrinho de Orlando Ometto, Rubens Silveira de Melo, achava que o 

negócio não tinha futuro e era melhor ele sair. A negociação da separação demorou 9 meses. 

Rolim chamou o sócio e perguntou quanto ele queria por sua parte: 2 milhões de dólares, 

responderia por saber que não tinha como pagar. Rolim passou um cheque, e o sócio passou mal. 

O cheque não tinha fundo, mas o acordo da compra foi selado e seria pago à prestação.  

                                                                                                                                                              
o “não pode”. A rede relacional tem maior importância do que a própria lei, pois os contatos com pessoas influentes 
possibilitarão acesso às facilidades inacessíveis ao indivíduo comum (DA MATTA, 1984). Rolim conseguia burlar 
muitas das restrições do seu setor por meio das amizades desenvolvidas ao longo da vida. 
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Estava muito difícil pagar as prestações e, por não poder atrasar, pensou em não renovar o 

seguro dos aviões. Rolim era resoluto e bastante seguro de si em suas ações.  

[...]o líder de uma empresa não deve hesitar um só momento em radicalizar o 
discurso quando ele for necessário; desembainhar a espada, quando o momento 
exigir, sem nenhum medo de ser julgado radical, pois, de fato, o que garante a 
sua legitimidade é a sua convicção pessoal de que a defesa da empresa e da sua 
perenidade deve ser sempre tenazmente perseguida. 
Por isso, não devemos vacilar quando estivermos convictos. Penso que assumir a 
responsabilidade de dirigir uma corporação é assumir o dever de agir, 
corajosamente, com base naquilo que consideramos justo. Devemos para isso 
suplantar os interesses individuais e considerar os supremos interesses da 
empresa e, por extensão, os da sociedade. Sem essa convicção não creio que seja 
possível vencer os obstáculos (MP, p.117). 

 

Contudo tinha o hábito de ouvir a opinião dos outros antes de tomar decisões, mesmo que, 

muitas vezes, não as seguisse, preferindo sua intuição37. Possuía alguns conselheiros os quais 

consultava, no entanto, naquele dia, não encontrou ninguém com quem conversar.  

Naquela ocasião, Richard Hodger, executivo americano que lhe tinha vendido aviões anos 

atrás, estava vindo ao Brasil. Foram almoçar juntos e, ao mencionar o fato para o americano, este 

lhe aconselhou a vender os aviões se não pudesse fazer o seguro. Foi um sábio conselho. O 

seguro foi renovado e, em setembro de 1977, um de seus Lear Jet caiu na Baía da Guanabara. 

Ficou totalmente destruído, mas ninguém faleceu. O seguro pagou um milhão de dólares e o 

compromisso foi honrado. Diria ele depois do ocorrido: “mais vale fazer um negócio do jeito 

certo do que pela economia” (SB, p.117). 

Rolim adotou o lema de fazer qualquer coisa com pessoas boas, capazes de avaliar erros, 

pois esse tipo de parceria era melhor do que entrar em um bom negócio com pessoas ruins. 

Passara a não examinar a empresa e sim as pessoas com quem iria se relacionar.  

                                                 
37 Os empreendedores são hábeis observadores tanto das oportunidades do ambiente externo quanto dos aspectos 
internos da organização. Através de experiências vivenciadas tanto no âmbito organizacional, nas redes relacionais e 
durante a vida eles desenvolvem um processo de aprendizado heterodoxo e informal. No processo decisório eles 
driblam as etapas normais e desenvolvem ações velozes e intuitivas (Man; Lau, 2000). 
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Quando comecei minha vida de piloto, voando por este Brasil sem fim, conheci 
um senhor que, começando do nada, fez fortuna na época e chegou, 
posteriormente, a ser Secretário da Agricultura no governo do Dr. Adhemar de 
Barros, em São Paulo. Tratava-se de Tarley Rossi Vilela, um pecuarista que 
amava o gado Gir, e de invulgar talento para conquistar amigos, influenciar 
pessoas e fazer negócios. E, nas muitas negociações de compra e venda de gado 
a que pude assistir enquanto pilotava o seu avião ou mesmo sentado sobre as 
tábuas dos currais das fazendas, aprendi preciosas lições que me serviam, desde 
quando eu quis conduzir o meu próprio negócio, até o resto da minha vida. 
Uma vez pude observar uma negociação com um grupo de fazendeiros do 
Paraná, liderados pelo Dr. Celso Garcia Cid, grande empresário daquele estado e 
fundador da Viação Garcia, o qual chegou ao Brasil no começo do século, 
também com poucos recursos, tendo trabalhado como garçom em pequenas 
pensões em Santos. Observei de perto o desenvolvimento do negócio e depois 
comentei com o Tarley: “Como você faz um negócio tão grande e nem exige 
nenhum documento, a não ser a palavra empenhada?”. 
Ao que ele, com sabedoria, me respondeu: “Rolim, em todas as suas 
negociações com Clientes, acredite tanto neles quanto você espera que eles 
acreditem em você”, e concluiu: “Nenhum negócio é bem-sucedido quando só 
uma das partes merece fé”. (MP, 233, 234). 

 
 

2.6  Um Vôo Solo 

Ao separar-se de Orlando Ometto, Rolim tinha a maior companhia de que já fora dono e 

também o maior problema. Na ocasião, tinha de vencer a concorrência com os ônibus, um meio 

de transporte mais barato. O slogan da TAM passou a ser: Vá e volte de avião. 

O ano de 1978 foi para reorganizar a empresa, terceirizando tudo o que era possível, para 

se preocupar apenas com o transporte de passageiros. Demitiu funcionários, reduziu o tamanho 

da companhia, dispensou os advogados, pois acreditava que uma companhia que precisa de 

advogados tem problemas demais. A solução era nunca gerar problemas com os clientes. 

Premiava os empregados e os fazia crescer junto com ele. Incentivou a formação de empresas em 

torno da TAM38, emprestou dinheiro aos funcionários para que se desligassem e passassem a 

                                                 
38 Os altos investimentos em maquinário aliados ao desenvolvimento tecnológico e a uma exigência maior por parte 
dos consumidores em relação à quantidade de opções disponíveis de um determinado item possibilitaram a crise do 
modelo fordista de produção (MOTTA; VASCONCELOS, 2004; KUMAR, 1997). A rigidez do antigo modelo era o maior 
empecilho para o êxito empresarial no novo cenário (HARVEY, 2004).  O sistema de produção em massa tornou-se 
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prestar serviço. Gostava de pessoas também dinâmicas. Tinha quase uma obsessão em 

economizar tempo. A esse respeito escreveria, anos depois: 

 

É notável como desde a minha tenra formação, mesmo sem conhecer as várias 
definições sobre a importância do ato de perder tempo, sempre valorizei ao 
limite das minhas forças. Jamais consigo ver TV sem ler simultaneamente o 
jornal. Sempre procuro ganhar tempo ao limite da minha capacidade. 
Por isso ficou tão popular aquela história que ocorreu recentemente, dando conta 
que ao tentar contratar uma pessoa para trabalhar nos cargos de comando da 
TAM, eu sempre a convidava para almoçar, e, se essa pessoa comesse 
lentamente, não a contrataria. 
Isso de fato é verdade. Não costumo valorizar as pessoas que não otimizam o 
seu tempo (MP, p. 43). 

 

Orlando Ometto tinha crédito nos bancos e sua saída deixou a empresa em dificuldades. 

Rolim sentiu o que era ser ninguém no mundo dos negócios. Olacyr de Morais, à época 

empreiteiro na cidade de São Paulo, ofereceu-se para ser o avalista, entretanto não gozava do 

prestígio que obteria mais tarde com a fama de “Rei da soja”. O banco não aceitou a troca do aval 

de Ometto para o de Olacyr. Rolim tentou com alguns empresários, mas todos pediam ações em 

troca – coisa que ele não admitia. 

Rolim sempre foi uma pessoa muito bem relacionada. Por sua simpatia e vivacidade, 

conquistava as pessoas com as quais convivia. Conseguira fazer boas amizades com pessoas 

bastante influentes quando era piloto de táxi aéreo. Jorge Atalla – próspero empresário do açúcar 

– foi quem lhe estendeu a mão no momento de tanta dificuldade. Rolim nunca esqueceria o gesto: 

 

                                                                                                                                                              
muito dispendioso. Surgiu a especialização flexível – cada trabalhador deveria ser especialista em mais de uma 
tarefa, possibilitando a flexibilização e descentralização da produção em pequenos lotes e diferentes modalidades de 
contrato de trabalho. Houve um significativo aumento de poder econômico de pequenas e médias empresas (PME’s). 
Ao firmarem relações em redes com outras PME’s ou mesmo com uma grande empresa a fim de se adequarem às 
exigências do mercado elas estabelecerem estruturas organizações mais dinâmicas e capazes de competir (CASTELLS, 
1999). Por sua vez, quando um funcionário de uma empresa estabelece um novo negócio, encorajado pelo próprio 
patrão, há um ganho para ambas as partes. O empregador continua a contar com as competências do antigo 
trabalhador, porém com maior flexibilidade e menor responsabilidade. O trabalhador ganha uma possibilidade de 
aumentar sua rentabilidade em uma estratégia de negócio bastante segura, pois já inicia com um cliente 
comprometido e que servirá de referência para atrair outros consumidores (JOHANISSON, 1998). 
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Conheci o Dr. Atalla na década de 60, quando eu, piloto de monomotor em 
Marília, vinha até São Paulo buscar um jovem engenheiro que trabalhava na área 
de petróleo e levava até Jaú, onde administrava, quando podia, os negócios de 
sua família. Em seguida vi ele próprio se dedicando integralmente aos negócios 
do açúcar e, logo depois, assumiu a direção da Coopersucar transformando a 
agroindústria do açúcar e do álcool nas décadas de 70 e 80, respectivamente, em 
setores altamente produtivos. 
No começo dos anos 70, quando eu tentava comprar de outro grande amigo, 
Orlando Ometto, as ações que lhe davam o controle da TAM, o grande problema 
não era pagá-lo e sim substituir seus avais que somavam milhões à época, e que 
decididamente eu não tinha condição de realizar. 
Recebi, então, um telefonema do Dr. Atalla avisando-me que queria falar 
comigo antes do seu embarque para o Rio. Foi quando ele me disse: "Rolim, sei 
que você procura novos avalistas para substituir o nome do Orlando na eventual 
compra das ações da TAM. Por favor, consulte os bancos e, se meu nome servir, 
ele está às suas ordens para qualquer operação que a TAM tiver contratando". 
(MP, p. 106, 107). 
 

Seu aval não foi necessário, pois conseguiu o empréstimo com os irmãos Pedro e 

Armando Conde, do Banco BCN, com quem também desenvolvera amizade. Pagou todas suas 

dívidas no mercado e ficou devendo apenas ao banco. 

Rolim não tinha dinheiro para investimentos. Procurou oferecer um bom tratamento ao 

cliente, entretanto não conseguiu o resultado esperado em virtude de seus aviões terem pouca 

capacidade e, muitas vezes, sem lugar para reservas. Além disso, a queda de um avião 

Bandeirante em fevereiro de 1979, resultando na morte de 18 pessoas, maculou a imagem da 

empresa. Os técnicos da TAM alegaram haver falha mecânica. A fabricante Embraer, por sua 

vez, acusou o piloto em vez de aguardar, em silêncio, o resultado do laudo do DAC.  

O avião, confeccionado pela Embraer, era pequeno, barulhento e despressurizado. 

Continuava sendo fabricado, apenas, por imposição governamental, pois as empresas eram 

obrigadas a adquiri-lo para diversas atuações – mesmo para vôos de longa distância, para o qual 

não havia sido projetado.  

Em 1979 e 1980, a TAM conseguiu uma pequena melhora financeira. Agora Rolim 

ambicionava importar aviões mais adequados aos passageiros e que não tivesse tecnologia 
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superada ou que tivesse saído de linha. Estar em produção garantia atendimento e reposição de 

peças. 

 

2.7  O céu não estava para brigadeiro 

Rolim entendia ser o cliente quem deveria sustentar a TAM, mas o valor cobrado pelo 

serviço não cobria os gastos. Com as baixas tarifas, impostas pelo DAC, além da inflação alta e 

da desvalorização da moeda brasileira, a diferença entre despesa e receita da empresa chegou a 

80%. A saída foi vender alguns ativos e desfazer-se de dois aviões para reduzir as dívidas e 

mudar a forma de remuneração dos funcionários. De 1983 a 1986, os empregados teriam de 

aplicar parte de seu salário num fundo administrado pela TAM. Foi a forma de não demitir 20% 

do quadro.  

 Desde 1978, Rolim comprava aviões do exterior e, por isso, amigos e conhecidos que 

precisavam de avião o procuravam para fazer as negociações e administrar as transações. Diante 

disso, resolveu que era uma boa alternativa conseguir uma representação exclusiva da Cessna no 

Brasil com suporte de atendimento e venda de peças para os aviões. Depois de conseguir essa 

representação, reativou de vez a TAM Táxi Aéreo, cujas principais fontes de renda seriam a 

venda de aviões, a prestação de serviços e a assistência técnica. 

A TAM Táxi Aéreo tornou-se a maior distribuidora de Citation do mundo, vendendo, em 

média, oito aviões por ano. Era responsável por 27% da produção da Cessna. Para Rolim, o 

enfoque do negócio não era o produto e, sim, o serviço. Assim, teria oportunidade de vender a 

vida inteira. O táxi aéreo gerou um caixa que ajudou as linhas aéreas por muito tempo. 

Quando houve a mudança de governo militar para o civil, com a posse de José Sarney 

para Presidência, Francisco Dornelles foi indicado para o Ministério da Fazenda. Uma das 
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primeiras medidas de Dornelles foi unificar o reajustes das tarifas públicas. A tarifa da aviação 

migrou para o recém-criado Ministério da Economia. Começou a quebradeira do sistema de 

aviação. Depois veio o congelamento dos preços. Certo de que o plano cruzado levaria o país ao 

desastre, Rolim clamava pela liberdade de mercado. A agilidade era uma de suas características. 

Tinha verdadeiro pavor à burocracia que tanto atrapalhava seu crescimento: 

 

Vivo batalhando pela simplificação dos sistemas, pela remoção dos obstáculos, e 
pela racionalidade nas relações entre as instituições e as pessoas. Talvez, no 
fundo, para que essas mudanças pudessem ocorrer de forma mais acelerada, nós 
tivéssemos que, em nosso código penal, dar mais peso ao crime do perjúrio e 
punir de forma drástica o mentiroso. 
Assim, a palavra dada por qualquer pessoa em qualquer circunstância, mereceria 
muito maior fé, e nós, ao valorizá-la, estaríamos colocando a relação entre as 
pessoas e as instituições em um novo patamar. 
Imaginem vocês, o que seria o Brasil sem tanta burocracia. Esse é o meu desejo. 
(MP, p.139,140) 

 

 Sua estratégia para diminuir o prejuízo foi reduzir a oferta de serviço, reduzindo também 

o número de empregados. Ficou com apenas 1% do mercado. 

 

A TAM, entre os seus mandamentos, possui um, o de número 4, que sempre é 
questionado e sempre é levado pessoalmente por mim às suas últimas 
conseqüências. 
Quando todas as empresas aéreas estavam em acelerado processo de aumentar a 
sua oferta, em função do “boom” proveniente do primeiro Plano Cruzado, a 
TAM fez exatamente o contrário: diminuiu os seus serviços, encolheu sua 
estrutura, reduziu seu pessoal e preparou-se, muito antes dos outros, para 
enfrentar a situação que seria agravada com o Cruzado II e, posteriormente, com 
o confisco da poupança privada, advindo da ação do Ministério da Economia do 
Governo do Brasil Novo. 
Perseguimos sempre os ajustes e os fizemos de maneira definitiva. Cortamos 
linhas promissoras, reduzimos a utilização de equipamentos deficitários, 
fechamos departamentos e reduzimos o pessoal. Isto tornou a empresa muito 
mais ágil e leve. Agora que a demanda novamente se acelera e todas as empresas 
começam a respirar um ar mais saudável, oriundo de um pequeno crescimento 
econômico, deixo sempre no ar, em todos os departamentos, em todas as 
diretorias, enfim, em toda a empresa, que mesmo na época de crescimento é 
preciso não perder de vista o nosso 4º mandamento, aquele que simplesmente 
diz o seguinte: A MANEIRA MAIS FÁCIL DE GANHAR DINHEIRO É 
PARAR DE PERDER. (MP, p.169, grifo do autor). 
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Aprendera com sua experiência a acreditar que havia solução para as dificuldades. Os 

amigos sempre lhe socorreram nos momentos difíceis. “As pessoas não podem perder a fé [...] 

Não devem se entregar, por maior que seja o problema” (SB, p.37). Era movido por desafios. 

Quanto maior o problema, mais ele se armava para a “guerra”.  

Diante da crise, tratava de se preparar para quando os “bons ventos” chegassem. A TAM 

foi quem melhor se preparou para o fracasso do plano cruzado, vislumbrando um futuro melhor. 

Em 1985, o ministro da aeronáutica transferiu todas as operações com jato do aeroporto de 

Congonhas para o de Cumbica, em Guarulhos. A idéia era transferir o trafego aéreo pesado para 

fora das cidades, como já ocorrera no mundo inteiro.  

No início de 1986, foi inaugurado o VDC – Vôo direto ao centro. De acordo com o VDC, 

ficaram no aeroporto central de São Paulo apenas os vôos de turboélice, os Electras da ponte 

aérea Rio-São Paulo e os F-27 das linhas regionais operados pela TAM e Rio Sul. Com as 

mudanças, o aeroporto de Congonhas ficou sem movimento. Algumas companhias regionais 

ficaram em dificuldade. A Votec teve de fechar e Rolim assumiu o financiamento dos aviões 

daquela empresa. Fundou uma nova empresa – a Brasil Central (BRC), que herdou os 

equipamentos da antiga Votec. Em meados desse mesmo ano, decidiu abrir o capital da empresa. 

Os funcionários que tinham trocado parte do salário por participação na companhia puderam 

então resgatar os salários investidos. 

 Em fevereiro de 1987, com a não obtenção dos resultados esperados, o plano cruzado 

finalmente chegou ao fim. No mês seguinte, seria editado o plano cruzado II, também destinado 

ao insucesso. A inflação estava na casa dos 60% ao mês. Em maio do mesmo ano, o caixa da 

TAM estava péssimo. A diferença entre despesa e receita era de quase 80%. Com os ajustes das 

tarifas, esse índice caía para 30 a 40% - o que ainda era muito ruim para a empresa. Em junho, 

pouco antes do plano Bresser, o Ministério da Aeronáutica ajustou as tarifas em 35% (não era 



 55 

ideal, mas já melhorava um pouco). O plano Bresser também não deu certo e, em dezembro do 

mesmo ano, era a vez de Maílson da Nóbrega dirigir a economia do país. 

 De 1987 a 1990, a TAM, assim como a VASP e a Transbrasil, viveu sem perspectivas. A 

queda de um Fokker F-27, em 1989, apenas piorou a situação. O avião deslizou sobre a pista, 

avançou para a rua, passou entre casas, perdeu as asas e bateu num carro, matando os dois 

ocupantes, e pegou fogo. Os passageiros se salvaram, contudo o piloto morreria já no hospital. O 

Comandante não se abatia facilmente, e os desafios o estimulavam a lutar ainda mais. “Foi aí que 

veio a nossa crença de que, estando no fundo do poço, só poderíamos melhorar” (SB, p.169).  

Em maio desse ano, Rolim conseguiu que a TAM operasse o trajeto Rio-São Paulo. O 

serviço era impecável, oferecia pontualidade39, diferente das outras companhias. Rapidamente os 

passageiros começaram a preferir a TAM, embora com aviões menores e mais lentos. Mesmo 

com 95% de ocupação das aeronaves, o preço da passagem não permitia haver lucro. Além disso, 

em 1º novembro de 1989, entraram na ponte aérea os primeiros jatos em substituição aos 

Electras. Contra esses Rolim não tinha condições de competir, mesmo com toda a paparicação 

aos clientes. Os F-27 voltaram aos vôos regionais. 

Em março de 1990, Fernando Collor vestiu a faixa presidencial e anunciou o bloqueio do 

dinheiro de pessoas físicas e jurídicas deixando cada conta corrente com apenas 50 mil cruzados. 

A recessão veio rapidamente. Para piorar as coisas, havia no governo um funcionário chamado 

Paulo César Farias (PC), que se metia em quase tudo que dependia de decisões federais em troca 

de propina.  

                                                 
39 Ao contratar um serviço, o consumidor não possui antecipadamente nenhuma garantia de que o resultado será o 
prometido. Como o serviço é prestado e consumido ao mesmo tempo, apenas posteriormente o cliente poderá fazer 
algum tipo de avaliação (GRONROOS, 2003).  A perda de tempo é um dos riscos que os consumidores tentam evitar 
ao adquirirem produtos ou contratarem serviços de companhias. É um elemento importante para os consumidores 
decidirem se continuarão a contratar o serviço de determinada empresa ou não (ROSELIUS, 1971; KEAVENEY, 1995). 
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Rolim começou a ficar preocupado com o sistema de trabalho de PC. Queria descobrir sua 

relação com o governo. Percebeu desde o episódio da VASP que aquele governo não seria a seu 

favor. Conhecia os repórteres pelo nome e, por ser um dos homens mais bem informados do 

mercado, possuía a isca para atraí-los: a notícia.  

Em janeiro de 1992, um jatinho inglês HS-125/800, avaliado em 10 milhões de dólares, 

acabava de ser adquirido por PC para sua companhia de táxi aéreo. Era uma compra que parecia 

acima de suas posses. Rolim telefonou para o então subdiretor de assuntos nacionais da revista 

Veja, contando a história do jatinho, apelidando-o de “jato morcego” que o jornalista rebatizou 

para “morcego negro”, e o nome pegou como referência à cor do avião e à origem do dinheiro 

que o pagava. Rolim colocou-se a favor da denuncia, embora sem aparecer. Aos poucos, os 

boatos da cobrança de propinas corriam livremente entre o empresariado.  

O dono da TAM divulgou informalmente para jornalistas que Wagner Canhedo recebera 

dinheiro de PC para comprar a VASP e, apesar de todo o desgaste e decepção, afirmaria: “o 

trauma da VASP foi importante para adquirirmos um novo impulso” (SB, p. 199). Dessa forma, 

manteve a encomenda dos Fokker-100, suspensa pelo temor da vitória de Luiz Inácio Lula da 

Silva à presidência, com a proposta de estatizar as companhias de aviação. O aparelho era ideal 

para as rotas entre as capitais, e os vôos continuavam exclusivos dos aeroportos fora das zonas 

urbanas: Cumbica, Galeão e Confins. Teria de “furar” a proibição, abrindo Congonhas para o 

jato, não somente no trajeto Rio-São Paulo. 

Rolim fechou acordo final com a Fokker com a participação da Guiness Peata Aviation 

(GPA), empresa de asset management que compraria os dois F-100 e os alugaria à TAM, com 

apoio e treinamentos incluídos, por 15 mil dólares ao dia por avião. Manteve conversas com a 

Fokker sobre as necessidades que a TAM teria para usar regularmente os aviões. Havia feito um 

estudo da viabilidade de colocar jatos nas Linhas Aéreas Regionais e achava que obteria apoio do 
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Brigadeiro Sócrates da Costa Monteiro, cotado para ser Ministro da Aeronáutica, do novo 

governo. Na era Collor, porém, o Ministério passou a ser mais cuidadoso no que tangia à 

concorrência, e não seria tão fácil convencê-lo. 

Os jatos chegaram ao Brasil em setembro de 1990. A TAM havia solicitado autorização 

para trazer aviões de linha aérea regional. Os técnicos do DAC pensavam que os aparelhos eram 

semelhantes aos F-27, mas os F-100 não eram do mesmo porte. Enquanto os primeiros 

transportavam apenas 50 pessoas, os novos comportavam 100. 

Em outubro de 1990 os aviões foram apresentados ao público, no hangar da TAM, como 

aviões regionais. Estavam presentes Wagner Canhedo, Omar Fontana, o Ministro da Aeronáutica 

Brigadeiro Sócrates Monteiro e o diretor geral do DAC Tenente-brigadeiro-do-ar Sergio Luiz 

Bürgner. Ao ver o tamanho dos jatos, o ministro disse a Rolim que ainda iria estudar a 

autorização para que os dois aparelhos voassem. Durante os 20 dias seguintes, os aviões ficaram 

esperando licença para voar, enquanto já corria o pagamento do leasing. A permissão para voar 

veio junto com a determinação de transportar por dia apenas a quantidade de passageiros que os 

antigos F-27 faziam. Isso impunha que se realizassem apenas três viagens por dia, o que traria 

prejuízo. Então o Comandante resolveu a questão retirando 20 dos 100 lugares da aeronave e, 

assim, conquistou o direito de fazer uma viagem a mais por dia40. O importante na época era abrir 

espaço no mercado tão regulamentado e oferecer o melhor serviço ao cliente. O lucro seria 

conseqüência. 

                                                 
40 Ao retirar 20% da quantidade dos assentos, Rolim possibilitou que houvesse um maior conforto no interior das 
aeronaves. E, em decorrência da diminuição dos passageiros transportados, não poderia cobrar baixas tarifas, pois 
teria prejuízo. Assim, a alta qualidade na prestação dos serviços (em relação às concorrentes brasileiras) aliada ao 
preço premium cobrado, diferenciou a TAM das demais. Para praticar essa política, a empresa deveria mirar no 
público interessado na combinação oferecida. O perfil do executivo se encaixava no que a TAM poderia oferecer. A 
marca procurava atender às solicitações desse público alvo (e.g., prezando pela pontualidade) e, em decorrência, 
ganhava fama. A maioria das pessoas que utilizava o serviço era gente influente e bem relacionada, como 
empresários e políticos. Agradar a esses clientes era estratégia não apenas para que eles continuassem a utilizar o 
serviço, mas também para abrirem as portas no mercado e no governo.  



 58 

Para pedir autorização ao DAC, inventara linhas entre as capitais, mas com pouso no meio 

do caminho, de modo a dizer que não concorreria com as três maiores. O DAC deu-lhe destinos 

diferentes. Os F-100 iriam fazer São Paulo - Ribeirão Preto - Brasília ou São Paulo - Araçatuba - 

Cuiabá ou São Paulo - Presidente Prudente - Campo Grande. O vôo para Belo Horizonte tinha de 

parar no aeroporto de Confins e não na Pampulha. Rolim descobriu que ninguém queria fazer 

esses trajetos naquele avião enorme que não conheciam.  

A TAM terminou o ano de 1990 muito mal, sem pagar a Fokker nenhuma prestação. Toda 

a economia estava sofrendo com o confisco do dinheiro. O primeiro semestre de 1991 foi 

péssimo. Rolim, acompanhado do vice-presidente de sua empresa, Ramiro Tojal, resolveu tomar 

um avião para ir à GPA na Irlanda. Lá, ao encontrar o dono e principal executivo, Tony Ryan, 

alegou-lhe que precisava de mais dois aviões para quitar os atrasados. 

Ao pegar o avião de volta, Rolim trazia em sua pasta de trabalho um reescalonamento da 

dívida por dois anos, mais a encomenda de outros dois Fokker-100. Ao voltar ao Brasil, esforçou-

se para modificar a opinião dos passageiros sobre os Fokker-100, pois eles acreditavam ser de 

tecnologia antiga. Na época, só acreditavam no Boeing achando ser o melhor. Resolveu fazer um 

trabalho pessoal junto aos passageiros:  

 

E fui contar o que era o avião, como era silencioso, moderno e o que tinha sido a 
sobrevivência da empresa para chegar até ali. Eu contava a história a todos 
quantos podia. E, ao fazê-lo, recebi um apoio enorme. Uma solidariedade 
fantástica. Assim começamos a criar um relacionamento novo com o cliente e o 
mercado [...] Descobri também o quanto podia ser feliz convivendo com essas 
pessoas (SB, p.207). 

 

Bastante comunicativo, o Comandante conversava e contava suas experiências aos 

clientes dizendo como tinha começado do zero. Lentamente, os aviões foram ficando menos 
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vazios. No contato com os executivos que viajavam em seus aviões, trocava cartões, ajudando a 

formar seu banco de dados. 

 

Todas as manhãs, depois que eu soltava os dois Fokkers-100 e os aviões mais 
antigos, voltava ao meu escritório sempre com cinco, seis cartões de clientes. 
Comecei a trocar correspondência com todos. Passei a perguntar se eles tinham 
feito boa viagem, se estavam felizes com o vôo, se tinham alguma sugestão de 
horário. Resultado: começamos a criar um vínculo direto com o cliente (SB, 
p.208). 

 

Rolim atraía a clientela para a TAM tomando medidas diferentes das da concorrência41. A 

preocupação com os passageiros estava sempre em seu discurso: 

 

A TAM quando introduziu os primeiros jatos F-100 em sua malha de linhas, 
substituindo os turboélices F-27, sabia do grande desafio que era a 
implementação desses, já que a maioria dos vôos saía de Guarulhos para Brasília 
e de Guarulhos para Belo Horizonte, e que Congonhas, portanto, não era mais o 
aeroporto preferido de São Paulo. 
Com apenas uma freqüência pela manhã e outra à tarde para esses destinos, 
tivemos que fazer maciços investimentos, deixando em Congonhas um jato 
executivo sempre disponível e pronto a levar os passageiros para seus destinos, 
porque não entendíamos justo os passageiros cruzarem a cidade de São Paulo 
para vir até Congonhas e ao chegar aqui não terem condições de embarque por 
qualquer motivo e por isso tendo que, novamente, atravessar a cidade para 
embarcar em Guarulhos. 
Evidente que este fato nos custou milhões durante anos, mas o mantivemos 
entendendo que essas despesas deveriam ser levadas na conta de investimentos 
para que a TAM pudesse ir, degrau por degrau, criando um conceito de 
responsabilidade no atendimento ao cliente no Aeroporto de Congonhas (MP, 
p.215). 
 
Foram fatos como esse que recuperaram a tradição de Congonhas como opção, e 
trouxeram à TAM uma reputação de "sempre resolver o problema do cliente" 
(MP, p.163). 

 
 

                                                 
41 Devido ao perigo associado à atividade do vôo, na qual qualquer deslize pode ser fatal, os aeronautas (pilotos e 
comissários) possuem o maior cuidado em realizar todos os procedimentos de acordo com o padrão estabelecido. Por 
não estarem a par de todos os detalhes e da importância de cada regra para um vôo seguro, os passageiros, 
freqüentemente, causam transtornos ao desejarem utilizar equipamentos proibidos ou mesmo por se portarem mal 
durante o trajeto. Por conta disso, muitas vezes, eles são vistos com desdém e críticas por parte da equipe 
responsável pela prestação do serviço no ar. Eles são comparados a animais raivosos (ver RODRIGUES, 2000). Na 
TAM, porém, recebiam tratamento diferenciado, pois Rolim sabia que eles tinham dado crédito a ele e a sua marca. 
Este fato, por si só, gerava uma dívida que deveria ser paga com excelentes serviços e bom atendimento ao cliente. 
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O Comandante, por vezes, era exagerado. No dia em que Antonio Ermírio de Morais 

embarcou num de seus aviões, Rolim baixou-se até o chão para beijar-lhe os pés. O voto de 

confiança do passageiro era uma dívida de gratidão. Para Rolim a empresa tinha que encantar o 

cliente.  

Entendia serem os pequenos detalhes que faziam a diferença42. À sua equipe dizia:  

 

Quando a pessoa liga, o setor de reservas tem que atender. Não pode demorar 
um minutinho. E a moça tem que atender da maneira adequada. O cliente faz a 
reserva e vai para o aeroporto comprar o bilhete. Não quer encontrar fila. Nem 
quer que a emissão do bilhete demore exaustivos 15 ou 20 minutos. Se a 
atendente tiver com o cabelo despenteado, esse detalhe vai se somar àquilo de 
ruim que já pode ter acontecido (SB, p.209).  
 
 

Dava um imenso valor ao tempo do passageiro: “Se tocou no telefone aquela musiquinha 

de espera, o cliente já fica bravo [...] o tempo dele é ouro” (SB, p.210).  

Possuía grande preocupação com a palavra empenhada :  

 

Minha postura é de não prometer nada que não possa assumir e responder 
sempre, desde o mais simples bilhete até a mais complicada carta. Relato a pura 
verdade, mesmo a que envolva ocorrências mais sérias. Assim, o serviço 
consolida a credibilidade (SB, p.242). 

 

 A TAM fazia questão de mostrar aos passageiros que não voava direto entre capitais por 

proibição do Governo. Quando não havia passageiros para desembarcar nas escalas os aviões 

taxiavam, abriam e fechavam as portas somente para não descaracterizarem o vôo como regional. 

Rolim criava uma forte aliança com o passageiro, pois não poupava esforços para agradar. Tinha 

o maior cuidado com a credibilidade da marca. O retorno veio com o tempo.  

                                                 
42 A impressão dos clientes em relação à empresa ocorre nos chamados "momentos da verdade" nos quais cada 
palavra ou gesto emitido pelo provedor de serviço influenciará a percepção dos clientes interferindo na satisfação em 
relação ao serviço. Assim como no teatro, nas empresas de serviços são realizadas performances teatrais (a prestação 
do serviço) sob as vistas de uma platéia (os clientes), encenadas por atores (os funcionários) em um cenário 
(ambiente da prestação de serviços) (GROVE; FISK, 1989). Na ausência de aspectos tangíveis que permitam avaliar os 
serviços antes de sua contratação, os elementos que compõem o ambiente físico e mesmo a aparência dos 
colaboradores passam a serem utilizados como indicadores da qualidade do serviço (BITNER, 1992). 
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Rolim abriu uma brecha no jogo dos grandes forçando sua transição de companhia 

regional para companhia nacional. A Rio Sul e a VARIG protestaram junto ao DAC afirmando 

que os vôos dos Fokker-100 não tinham escopo regional. A TAM precisava de mais aviões, 

entretanto tinha sido mais simples convencer Tony Ryan a lhe dar mais dois aviões, mesmo 

devendo 5,5 milhões de dólares, que obter uma assinatura para fazê-los voar no Brasil. 

A TAM, mais uma vez, contou com um problema que virou solução. Trinta dias antes da 

data prevista para trazer o terceiro Fokker Rolim havia conseguido a autorização. No entanto, um 

acidente local com um dos seus Fokker–100 na área de estacionamento dos aviões (ficou 

amassado e sem condições de voar) fez com que conseguisse a importação de dois aviões. Um 

mês depois que o Fokker–100 se acidentou estava consertado e a TAM tinha mais dois jatos. 

Rolim tinha a meta de implantar, no trajeto entre as capitais, um serviço de bordo com qualidade, 

com o melhor avião e com um toque especial – oferecia qualidade com preço alto. Achava que o 

sistema de desconto não interessava, pelo menos na época. Para justificar o preço que praticava, 

defendia que as tarifas pareciam caras por conta do baixo poder aquisitivo das pessoas. Praticava 

a tarifa básica, só que as outras companhias praticavam política de desconto. Rolim sabia que 

teria de mexer na estrutura dos preços da TAM, mas só quando tivesse um volume de passageiros 

suficiente para diminuir os custos. 

Para ele era muito importante o “espírito de servir” que deveria se espalhar por toda a 

companhia. Além disso, a companhia era vista como um só corpo. Pois “o problema de um é o 

problema de todos” (SB, 221). Os diretores da TAM podiam ser vistos carregando malas, 

trabalhando na cozinha ou até limpando banheiros do avião, caso houvesse necessidade. Certa 

vez Rolim despediu 7 funcionários do serviço de reservas, pois os encontrou deixando de atender 

um telefone que tocava num fim de semana. “O erro é admitido desde que não seja contra o 

passageiro” (SB, p. 221). 
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Procurava tornar a recepção dos clientes o mais calorosa possível. Vivia inventando 

coisas fora da rotina (e.g., sorteios no Natal, doces típicos em datas especiais).  Mandou pintar de 

branco o equipamento em terra para que a sujeira aparecesse. “Não basta parecer limpo, tem de 

estar realmente limpo” (SB, p.222), dizia. Acreditava no efeito positivo nos passageiros quando 

viam suas bagagens trafegando em veículos imaculados como num hospital. Era extremamente 

exigente com a limpeza. Comissários e tripulação traziam uniformes impecáveis. Detestava 

roupas amassadas. 

Rolim participava de todos os detalhes do dia-a-dia da TAM e também selecionava, 

pessoalmente, as comissárias de bordo. Seu lado machista43 determinava que a beleza deveria ser 

um critério essencial na contratação, pois “nenhum homem gosta de ser atendido por mulher feia” 

(SB, p.224). O maior uniforme era nº 44 e, caso engordassem, ficavam temporariamente fora dos 

vôos até emagrecerem novamente. A apresentação das comissárias fazia parte da identidade da 

marca, da mesma forma que a pintura do avião e dos equipamentos de terra. Elas deviam 

trabalhar de cabelo preso e até a maquiagem era estabelecida – uma para a manhã e outra para o 

                                                 
43 Há um predomínio, dentre as pesquisas relativas ao estudo do empreendedorismo de se tipificar o empreendedor 
como uma espécie de super-herói do sexo masculino, de pele branca, americano ou europeu, que enfrenta todos os 
desafios inerentes à sua função com uma orientação sobre-humana à consecução das tarefas e aceitação dos riscos e 
desafios inerentes a estas, que tende a reforçar a ideologia dominante (OGBOR, 2000). Eles são de difícil 
enquadramento em classificações e, de forma alguma, são seres acima do bem e do mal. Todavia, aponta-se que, em 
alguns casos, a opção por esse tipo de carreira deve-se justamente ao não sujeitar-se às regulamentações impostas por 
outras pessoas quando se trabalha em empresas de outros (KETS DE VRIES, 1985). Na aviação, há uma tendência a se 
valorizar as características tidas como essencialmente masculinas (e.g., atos heróicos). Em um setor no qual se lida 
constantemente com a preocupação de eventuais perigos que podem ocorrer durante os vôos, as atitudes viris são 
sempre exaltadas. A mulher ocupa um papel insignificante nesse segmento (RODRIGUES, 2000). Às mulheres cabe o 
papel, secundário, de auxiliar e fazer com que tudo corra bem durante o vôo. Na TAM, prevalecia esta visão 
patriarcal, pois, para Rolim, a função feminina durante o vôo era agradar, principalmente, à clientela masculina. Elas 
deveriam ser “dóceis como gueixas” e não poderiam ser feias e nem estarem acima do peso. Certa vez, um de seus 
passageiros reclamou ao empreendedor que as roupas das aeromoças eram muito compridas e, por isso, não 
conseguia ver a calcinha delas. O engenhoso Comandante arquitetou uma maneira de satisfazer o inescrupuloso 
pedido. Aumentou o lascão das saias e mandou colocar sob estas pequenas anáguas vermelhas com a finalidade de 
aparecer uma minúscula parte de tecido escarlate, quando as funcionárias se mexessem. Tratou de disseminar entre 
os clientes homens que todas as comissárias estavam usando calcinhas vermelhas (GUARACY, 2003).  
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início da tarde. Para o Comandante as aeromoças44, como gostava de chamá-las, eram um 

símbolo da companhia e as colocava no mesmo patamar do tapete vermelho. Uma vez, ele 

recebeu uma carta de um cliente alertando que o pessoal da TAM não estava tendo o devido 

cuidado para guardar o tapete vermelho. Dizia ele: “observo que, em Congonhas, o tapete 

vermelho, após nosso embarque, é limpo, enrolado e guardado. E aqui em Belo Horizonte, já vi o 

tapete duas vezes sendo arrastado pela pista” (SB, p.409). Rolim reuniu seu pessoal para 

questionar: “algum de vocês arrasta uma aeromoça pela pista? [...] Então como vocês deixam 

fazer isso com o tapete vermelho da empresa?” 

Exigente a respeito de tudo o que se relacionasse com a TAM, não admitia descaso com 

os assuntos da filha-marca. Tinha mania de limpeza e andava com um lenço branco para 

inspecionar a limpeza do ambiente, pois entendia que pelos detalhes o cliente avaliava se a 

empresa era bem administrada ou não. Afirmava:  

 

A limpeza é importante porque essa é a forma de o passageiro julgar o que não 
vê. Meu lenço é o ponto de referência. Se no final da manhã ele fica a ponto de 
precisar ser lavado, tem encrenca (SB, p.223). 

 

Certo dia, notou que o carpete da aeronave – feito de um material importado a prova de 

fogo, cuja limpeza era muito cara – estava sujo. Um mecânico sugeriu-lhe por um tapete. Rolim 

gostou da idéia e, com sua criatividade, mandou colocar um longo tapete vermelho – símbolo da 

reverência ao cliente45. Assegurou-se ainda de que pintassem a escada de vermelho para ser uma 

continuação do próprio tapete. 

                                                 
44 O empreendedor era conservador e prezaervava algumas tradições. Denominar as aeronautas de aeromoças fazia 
parte do início de sua carreira e, mesmo o termo sendo criticado por ter conotação sexista, aprazia ao comandante 
mantê-lo.  
45 Rolim tinha habilidade de reverter situações negativas a seu favor. No discurso, tratava de mencionar as ações 
tomadas sempre enaltecendo a TAM e a preocupação dela com o cliente. Conseguia tirar proveito das situações mais 
inusitadas e, por vezes, desfavoráveis algo de positivo para apresentar ao cliente como uma atitude deliberada da 
empresa em favor desse. 
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 As concorrentes VARIG, VASP e Transbrasil viviam brigando entre si e não prestavam 

muita atenção à TAM. A VASP lutava com uma política de preços agressiva contra a 

concorrência. A VARIG estava distraída com a concorrência estrangeira para vôos internacionais 

devido à abertura de mercado promovida por Collor. Ao mesmo tempo, VASP e Transbrasil 

pressionavam o Governo para serem também empresa de bandeira e poderem voar para o 

exterior. Seus apelos deram resultado, apesar dos esforços contrários da VARIG. 

A TAM começou a crescer no mercado interno, porém ainda frágil e insegura. Mais uma 

vez, Rolim tentou aliar-se a Rubel Thomas da VARIG, este rejeitou afirmando que a VARIG 

tinha gordura para queimar e não temia Canhedo. Anos depois, Thomas se tornaria empregado da 

TAM. 

Ao final de 1991, Rolim foi acometido de um problema pessoal e passou a mudar o ponto 

de vista de como levava a vida, a empresa, a família. Ao detectar a existência de um câncer na 

garganta, passou a desejar mais tempo para si. Delegou, enfim, um pouco mais de autonomia aos 

diretores da TAM e se preocupou mais com o que mais gostava: relacionar-se com os clientes. A 

família também passou a receber uma maior atenção. Além dos filhos com a esposa Noemy 

(Maria Cláudia e Maurício), teve outro filho, em 1984, de uma relação extra-conjugal. Sentia não 

ter curtido a infância dos mais velhos. Após o seu restabelecimento, resolveu aproveitar a 

oportunidade de ser um pai novamente, dedicando-se ao caçula, Marcos. Procurou também se 

aproximar dos outros dois trazendo para a TAM Maria Cláudia – formada em Marketing e 

Administração nos EUA – para trabalhar no departamento de marketing da TAM Linhas Aéreas e 

colocando Maurício – graduado em Administração Aeronáutica, também nos Estados Unidos – 

na TAM Táxi Aéreo. Nesse momento, a marca criada pelo Comandante passa da infância ao 

início da adolescência quando começa a dar os primeiros passos fora do controle total do seu 

criador. 
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2.8  O Comandante e o tapete mágico 

Rolim era uma pessoa de caráter forte, extrovertido, esforçado, persistente, exigente, 

bajulador, dominador, improvisador, apreciador do que se relacionasse ao gênero feminino. 

Contraditório, podia ser caracterizado tanto por seu espírito de servir, quanto por ser muito 

autoconfiante e orgulhoso, pois não admitia que questionassem sua maneira de atuar. Queria 

parecer democrático, mas no fundo era bastante autoritário. Tinha consciência de ser 

controverso: “Eu tenho alguma coisa de polêmico, mas isso se ajusta muito bem à TAM. Pelos 

menos enquanto eu for acionista majoritário” (SB, 262, grifo nosso). Utilizava-se de suas 

“lendas”46 para capitalizar a marca. 

Era bem relacionado e procurava aprender sempre algo das pessoas com quem interagia, 

principalmente as de mais instrução. Consultava desde o faxineiro até os diretores para tomar 

uma decisão sobre a empresa, porém prevalecia sempre a sua opinião. Tinha métodos não muito 

ortodoxos. Certa vez, ao desenvolver um novo logotipo para a TAM, realizou uma votação para 

aparentar democrático. Contudo fraudou o resultado de modo a ser a sua preferência a vencedora. 

Na sua cartilha, lecionava-se a “democracia ditatorial”:  

 

Estas duas palavras antagônicas sintetizam a nossa filosofia de trabalho: somos 
muito abertos e democráticos durante as discussões dos temas cujas decisões 
vamos tomar em seguida; decidida a ação, somos absolutamente ditatoriais na 
sua execução, buscando sempre a maximização do esforço conjunto (MP, p.33). 
 
 

Rolim achava bonito ter uma empresa participativa, na qual a opinião dos funcionários 

fosse levada em consideração. Dizia dar autonomia a seu pessoal e até perguntava a opinião 

                                                 
46 As marcas mais significativas para os consumidores são as que possuem uma “história”, um enredo no qual eles 
possam amparar suas próprias biografias (VINCENT, 2005). Rolim supriu para a TAM este enredo com sua própria 
vida. Suas experiências, seus “causos” davam uma veracidade à marca e um quê de excentricidade peculiar ao seu 
modo de agir. Toda vez que realizava algo inusitado, principalmente em favor do cliente, Rolim aproveitava-se do 
acontecido para veicular a forma de a marca agir nas mais adversas situações. O empreendedor gostava de aumentar 
um pouco as histórias, para torná-las mais bonitas e interessantes (GUARACY, 2003). 
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deles, entretanto, normalmente, a decisão que prevalecia era a do dono. Contrariava os diretores e 

seguia sua intuição. E, não raras vezes, a atitude tomada advinha de questões emocionais do 

dirigente ou, por vezes, da intenção de estreitar o relacionamento com pessoas estratégicas.  

Os paradoxos faziam parte das características de Rolim. Ele gostava de ser visto como 

democrático e liberal, mas suas ações mostravam uma pessoa autoritária e machista que se 

utilizava sua posição, das informações e, principalmente, dos contatos que mantinha em prol do 

bom andamento dos negócios. Os relacionamentos com pessoas estratégicas no ramo empresarial, 

militar ou do governo lhe permitiam conseguir facilidades inacessíveis ao cidadão comum. Por 

sua vez, o seu discurso nem sempre equivalia à prática. Ao mencionar que os funcionários são o 

maior patrimônio de uma organização (e.g. ao mencionar que eles deveriam estar satisfeitos com 

a administração para poderem tratar bem os passageiros ou ao enfatizar que uma maior 

autonomia deveria ser delegada aos diversos níveis), Rolim passava uma imagem de um líder 

numa empresa descentralizada e com funcionários altamente motivados. A realidade nem sempre 

correspondia a esse quadro. O conservador Rolim não abria mão de decidir sobre o andamento de 

sua filha-marca. 

Apesar de se esmerar para prestar o melhor serviço aos olhos dos clientes, o Comandante 

sabia que sempre haveria defeitos e imperfeições nas operações da empresa, no entanto, tratava 

de utilizá-los em favor da marca: “Tenho sempre dito aos funcionários que, graças a Deus, os 

problemas existem, pois somente quando nos damos a conhecer é que conseguimos demonstrar 

aos clientes nossa vontade de resolvê-los” (MP, p.72). 

Não admitia, porém, que os subordinados não se interessassem por resolver os problemas 

dos clientes, pois estes eram os responsáveis pelo crescimento da TAM e de seu fundador. Em 

contrapartida, mencionava as pessoas que o ajudavam a conquistar as vitórias, pois sabia que 

dessa maneira poderia motivá-las a se comprometer ainda mais: 
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[...] quando somos solidários nas vitórias, as equipes unem-se muito mais e 
fazem com que outras vitórias possam, assim, ser alcançadas (MP, p.46). 
 
[...] quando diariamente estou à porta de nossas aeronaves, durante o embarque e 
desembarque de nossos passageiros, recebo inúmeros cumprimentos dos 
usuários sobre a qualidade e o nível de atendimento que estamos mantendo. 
Imediatamente transfiro - como o faço agora, de público - o mérito do sucesso 
de nossos serviços às equipes de atendimento, em terra e de vôo, que se 
identificaram plenamente com a causa dos clientes e procuram, com humildade, 
aprimorar e desenvolver cada vez mais esse contato [...] agradeço a essa equipe 
unida e coesa que, como eu, tem feito da prestação de serviços ao público o 
ideal das nossas vidas (MP, p.162). 
 

No próximo capítulo abordaremos as atitudes do Comandante na direção da empresa, que 

imprimiram na marca de três letras suas características pessoais. 
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3    Objetivação dos elementos identitários de Rolim 
na formação da TAM 

 
 

Os anos 1990 foram cruciais para a TAM. Apesar de algumas intempéries, a marca se 

firmou no mercado nacional e conquistou importantes vitórias no âmbito internacional. Seu pai-

empreendedor transmitiu-lhe características marcantes de si próprio e, com seu jeito único de 

administrar fez da marca o reflexo de si.  

 

3.1   Tal pai, Tal filha 

Rolim, ao longo da vida, desenvolveu algumas características que compunham sua 

identidade. Sua alegria e o sorriso constantemente estampado no rosto aproximavam as pessoas 

que encontravam naquela figura simpática e descontraída disposição para fazer os problemas 

ficarem mais leves. As peculiares do dono também faziam parte das operações da TAM. A 

espirituosidade de Rolim podia ser vista nos vôos da empresa: 

 

Durante uma decolagem, recentemente, em São Paulo, a Torre de Controle 
transmitiu uma ordem para o comandante do avião abortar a decolagem. O 
Comandante Castro o fez, e como é sabido que esse fato provoca uma certa 
apreensão nos passageiros, depois de ele se inteirar do fato, explicou-lhes, de 
maneira muito jocosa, que estava sendo realizado um casamento, de vários 
maridos, em plena pista de Congonhas, onde um bando de cachorros, atrás de 
uma cadela no cio, provocou aquele problema. [...] 
Noutra ocasião, o Comandante Maia, em Porto Alegre, durante a rolagem do 
avião pela pista de táxi, avistou uma tartaruga. Após desviar-se dela, comunicou 
à torre tal fato para que pudessem recolhê-la. Ao explicar aos passageiros o 
acontecido, pediu, por gentileza, que eles não confundissem a tartaruga com os 
aviões de alguma empresa congênere. 
São situações como essas que fazem o diferencial da TAM e que também fazem 
com que os Clientes se sintam extremamente mais à vontade quando optam por 
viajar pela nossa empresa (MP, p. 185). 
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As pessoas sempre foram o centro das atenções do empreendedor. Não sabia ficar só, 

precisava de amigos ao seu redor tanto nas situações alegres quanto no enfrentamento dos 

problemas. Os amigos de toda a vida, alguns dos quais feitos no início da carreira de piloto, 

fizeram-no entender que confiança nas pessoas era indispensável em qualquer relacionamento e 

que, em qualquer negociação, se não existisse fé na outra parte, seria melhor não fechar negócio. 

Por conta disso, implantou na marca o respeito aos passageiros e à palavra deles por acreditar 

que devia confiar neles tanto quanto gostaria que o fizessem em relação à TAM47: 

 
[...] outro dia, uma senhora de São José do Rio Preto teve a sua mala extraviada 
em um de nossos vôos e nos passou uma lista de pertences de tal monta que, ao 
submetê-la às meninas que trabalham comigo no serviço “Fale com o 
Presidente”, todas consideraram que a Cliente estava exagerando e pretendia 
receber algo que sua bagagem não continha. 
Depois de alguns dias de impasse, o assunto caiu em minhas mãos e eu, 
imediatamente, telefonei a ela e lhe disse que iríamos pagar item por item de 
tudo aquilo que ela alegava possuir em sua bagagem. Pedi apenas mais alguns 
dias de prazo para fazer uma pesquisa minuciosa em todos os nossos destinos e 
descobrir se a bagagem ainda estava ou não em nosso poder. 
Para nossa satisfação, 4 ou 5 dias depois encontramos a bagagem e a enviamos 
diretamente a São José do Rio Preto. Pedimos ao nosso gerente naquela cidade 
que acompanhasse a entrega e que, junto com a Cliente, conferisse item por item 
de seu conteúdo. Felizmente, lá estava tudo o que ela havia declarado. 
Imediatamente após a devolução, eu lhe telefonei pedindo desculpas por ter 
retardado em uma semana a entrega da bagagem, e aprendemos duas grandes 
lições do serviço “Fale com o Presidente”. 
A primeira delas foi que, realmente, não poderíamos ter agido de forma diferente 
da que agimos. A segunda foi que pude observar, 30 anos depois, o quanto as 
palavras do Tarley eram corretas. 
Nenhum negócio é bem-sucedido quando só uma das partes merece fé. Essa 
afirmação na TAM virou dogma, norma de ação e, até mesmo, lição para uma 
conduta de vida (MP, p.233, 234). 

 

                                                 
47 Vários estudos falam sobre a necessidade da confiança nos relacionamentos mercadológicos (e.g., BENDAPUDI; 
BERRY, 1997; BERRY, 1995; MORGAN; HUNT, 1994). Seu desenvolvimento ocorre no decorrer da relação entre os 
parceiros a partir de experiências passadas e ações anteriores, funcionando como redutora de incertezas e 
vulnerabilidades (GOUNARIS; VENETIS, 2002). Essa confiança acarretará em dedicação para manutenção do 
relacionamento ao longo do tempo (BENDAPUDI; BERRY, 1997). Contudo, ela não pode ser uma via de mão única do 
consumidor para com a empresa (HOSMER, 1995). Da mesma forma que a empresa espera que os consumidores 
acreditem em sua competência e honestidade, precisam também depositar um voto de confiança para com eles. 
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A dinamicidade e obsessão por economizar tempo estavam presentes em todas as 

atitudes do Comandante. Ele não se permitia descansar. Sua vivacidade e a preocupação em 

resolver os problemas dos clientes foram elementos impressos na TAM, principalmente quando 

se tratava do precioso tempo do cliente. O zelo com a pontualidade fez a marca se destacar das 

demais empresas aéreas brasileiras, conquistando o respeito dos passageiros por cumprir o 

prometido: 

 

O brasileiro, regra geral, tem sempre inventado 1001 desculpas para os seus 
constantes atrasos. Uma hora é o trânsito, outra é o pneu do carro que furou, 
enfim, vive sempre buscando desculpas [...] 
Tenho sido implacável, mesmo agora que o controle de tráfego aéreo anda 
assoberbado, com alguns eventuais atrasos de alguns de nossos vôos. 
Desenvolvemos dentro da empresa em altíssima conta um respeito quase santo 
ao tempo do cliente e faço disso uma veneração das virtudes do nosso 
funcionário que o respeita. Gerentes e funcionários que não costumam respeitar 
esta regra externa ou internamente, quando atrasam seus serviços e não 
cumprem o enunciado de seus compromissos, costumam não ter carreiras 
saudáveis dentro da empresa. 
Afinal, não quero que nenhum de meus clientes e amigos que voam diariamente 
em nossos aviões possam ouvir como eu ouvi um dia, há mais de 20 anos, uma 
frase de um sócio e amigo, Orlando Ometto, quando cheguei atrasado para uma 
reunião com ele e outras pessoas. Ele me disse, em caráter jocoso e com 
profunda sabedoria, uma frase que jamais esqueci: “Rolim, fique tranqüilo, 
sempre se espera pela pior figura”. (MP, p.43, 44). 

 

No início dos anos 1990, quando a marca já dava sinais de querer “voar com as próprias 

asas”, Rolim estava presente em todas as decisões, pois, como ele e mesmo os próprios clientes 

verificavam, os dois, empreendedor e marca, eram inseparáveis. O Comandante tornou-se o autor 

da modificação da logomarca da empresa por não aceitar nenhuma das sugestões apresentadas. 

Para ele, o tamanho dela representava a ambição de crescer da TAM: 

 

[...] quando fui receber os primeiros jatos F-100, há três anos (em 1990), na 
fábrica em Schipol (Amsterdã), o presidente da Fokker, Mr. Kuiliman, se 
assustou com o tamanho do nome TAM escrito na fuselagem e me chamou a 
atenção: “Mas, Rolim, não é muito grande?”, ao que lhe respondi, de pronto: 
“Maior que isso só mesmo a nossa ambição!” (MP, p. 175). 

 



 71 

3.2   “Viajar” é preciso... 

Nos anos 1990 a TAM se torna bastante conhecida e respeitada por muitos consumidores. 

Suas estratégias deram resultado, e as primeiras vitórias e reconhecimentos apareceram. Ela 

aproximou-se do passageiro, intermediada sempre pelo pai-empreendedor, que atende aos desejos 

solicitados e fala orgulhoso da filha bem sucedida. 

Em 1992, a TAM criou o serviço “Fale com o Presidente” para ouvir as reclamações dos 

clientes. Rolim queria ficar ainda mais próximo dos passageiros e saber quais falhas eles 

encontravam no serviço e, dessa forma, poder corrigi-los48:  

Aprendi em minha vida que o primeiro passo no sentido de corrigir um erro é 
reconhecê-lo. E a única forma de fazê-lo é sabendo quando eles existem. 
Por isso, entusiasmei-me tanto, apesar de saber o que isto vai significar para 
mim na administração do tempo, com este programa que acabamos de implantar 
agora na TAM. Lembro-me, quando fui trocando gradativamente o conforto e a 
emoção da cabine dos aviões pelo interior dos escritórios, de duas máximas de 
Álvaro Ayres Couto, ex-diretor da Pricewaterhouse e homem por quem tenho 
especial estima. 
A primeira delas, dizia-me ele, era: “Sempre que uma pessoa lhe procurar, 
atenda!”. 
Por essa razão, nos últimos 20 anos tenho sido escravo de uma falta de tempo 
que me leva ao limite no trabalho. 
A segunda máxima ensinava: “Quer uma coisa? Peça para um homem 
ocupado!” Ao longo dos anos, tenho visto o quanto o Sr. Couto era sábio e o 
quanto existe de verdade nessas afirmativas. 
Pretendemos fazer desse novo serviço um elo com os usuários, de forma eficaz e 
definitiva. E o trouxe diretamente para mim porque, quando se trata do cliente, é 
preciso a força máxima do poder da organização empresarial, para dar-lhe 
respostas prontas, correções de rumos necessários e, sobretudo, atenção quando 
o cliente se dispõe a perder seu tempo para nos ajudar, sugerir e reclamar (MP, 
p.161). 

 

                                                 
48 Algumas pesquisas têm verificado que os clientes têm maior propensão de reclamar quando percebem que o 
esforço e tempo gasto será recompensado (FOLKES, 1984). Quando os consumidores insatisfeitos recebem 
recompensas por eventuais danos a propensão de fazerem propaganda negativa ou deixarem de ser clientes da 
empresa diminui. Por isso, alguns empresários costumam incentivar esta prática (BLODGETT; ANDERSON, 2000). 
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Quando o processo de fidelização49 começou a ter importância na venda de bilhetes 

aéreos, a TAM implantou o cartão fidelidade – a cada 10 trechos voados, o cliente ganhava um, 

sem restrições. Foi lançado em 1993 e se tornou o maior sucesso de vendas.  

 

A parti der 1º de novembro, você vai receber em sua casa ou escritório um 
“cartão de viagem”, cujo nome é Fidelidade. Ele servirá para facilitar seu 
check-in, as emissões de seus bilhetes e, sobretudo, para conceder-lhe o 
benefício do ato de ser fiel. Você vai ter, ao optar por fazer suas viagens 
continuamente pela empresa, os créditos correspondentes (MP, p.174). 

 

Em 1994, iniciou a era Fernando Henrique Cardoso. O Brasil deveria trabalhar mais e 

melhor para baratear os custos criando uma sustentação para a estabilidade econômica. A TAM 

ainda era menor que as três companhias mais tradicionais, VARIG, VASP e Transbrasil, mas não 

tinha os mesmos problemas. A “TAM de Rolim”, como dizia Mauro Sales, logo alcançaria o 

topo. Em 1989, quando iniciou a compra dos Fokker-100 não imaginava chegar tão cedo a um 

patamar elevado. Em 1995, possuía uma frota com 25 desses aparelhos. Diria:  

 

O mercado respondeu à oferta muito mais rapidamente do que esperávamos. [...] 
Para cada assento adicional que nós oferecemos, recebemos dois pedidos de 
lugares. A TAM virou realmente líder do seu mercado. Tudo porque os clientes 
queriam conversar com alguém (SB, p.258).   
 
 

                                                 
49 Ao oferecer um programa de fidelidade a organização incentiva os consumidores a continurem utilizando seus 
serviços, contudo esta prática não necessariamente promoverá o desenvolvimento de um comportamento afetivo por 
parte deles. Eles poderão continuar na relação simplesmente por entenderem que o custo de mudar para outra 
empresa é elevado (MORGAN; HUNT, 1994; AAKER, 1998), ou seja, para não perderem os pontos já acumulados. No 
Brasil, 57,1% dos entrevistados de uma pesquisa a respeito dos programas de milhagens relataram sua importância 
na escolha da companhia aérea. No entanto, além do programa, o preço e a diversidade de horário também são 
cruciais na compra do bilhete. Conceder passagens gratuitas, além de outras facilidades é importante para boa parte 
dos passageiros, pois 40,2% estariam dispostos a trocar de companhia caso recebessem um benefício melhor. 
Entretanto, esta não é a única forma de conquistar lealdade, já que 39,8% dos usuários entrevistados continuariam as 
relações com a empresa mesmo sem o programa de milhagem (KOCKANNY; MARCHETTI; PRADO, 2003). O 
importante é desenvolver um relacionamento de longo prazo com o cliente e Rolim instituiu na TAM esta atitude. O 
retorno financeiro deste tipo de consumidor é maior, pois dará preferência à empresa que os premia. Além disso, 
quanto mais tempo a pessoa interagir com a organização menores serão as chances dela romper com a organização 
em caso de falhas na prestação do serviço (BOULDING  et al., 1993; BEJOU; PALMER, 1998). 
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A TAM era criativa e fazia tudo para agradar ao cliente, assim como seu fundador. 

Criou a “lobby-lady” para atendimento do check-in antes que o cliente se aproximasse do balcão, 

o propósito era eliminar as filas. Em março de 1994, inaugurou o ticket-less, pelo qual o cliente 

poderia fazer a reserva pelo telefone e ir direto para o balcão fazer o check-in, sem passar pelo 

escritório de emissão de passagens. Para colocar o projeto em prática, foi necessário investir em 

um sistema tecnológico via satélite, segundo o qual o bilhete era emitido por um código de barras 

de leitura a laser e consumia apenas 11 segundos. O sistema não poderia ser tão rápido de forma a 

atrapalhar a interação amistosa entre o passageiro e o funcionário: 

 

Queríamos que ele (o sistema) fosse tão rápido que os clientes não se 
aborrecessem, e suficientemente lento para que eles pudessem saudar os nossos 
funcionários, dentro do relacionamento humano que entendo ser necessário 
nessas circunstâncias (SB, p.259) 

 

A marca adquiria, assim como seu pai-empreendedor, a característica de contar com o 

auxílio dos que a cercavam para alcançar suas vitórias. Rolim pediu ajuda aos que melhor 

poderiam indicar o caminho: os clientes da TAM. 

 
[...]resolvi neste final de ano (1994), procurar justamente você que nos tem 
dado suas idéias e sugestões, no sentido de fazer com que possamos inovar 
sempre na direção da TAM, nos brindando com uma nova idéia. 
Estamos preocupados em renovar constantemente através da sua participação, 
pois ela é fundamental e só há uma forma de nós podermos reconhecer isto: 
instituindo o desafio: “DÊ-ME UMA IDÉIA E EU TE DAREI UM BILHETE”. 
Se sua sugestão for aprovada, nosso serviço "Fale com o Presidente" entrará em 
contato com você e, em reconhecimento à sua generosidade em nos dar essa 
contribuição, daremos um bilhete gratuito para qualquer destino servido pela 
TAM. 
Estou certo de que todas as pessoas que me deram milhares de idéias este ano e 
que você próprio, ao fazê-lo agora, não está somente em busca de um bilhete, 
mas sim querendo ajudar-me a melhorar e aperfeiçoar os serviços de 
atendimento da Empresa. 
Mas eu pergunto: existe melhor maneira de reconhecer o seu trabalho do que 
oferecendo-lhe um convite para fazer uma viagem em qualquer dos nossos 
aviões, inclusive para checar, pessoalmente, se suas idéias ou sugestões 
aprovadas estão sendo aplicadas da maneira concebida? 
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A TAM vive de desafios e inculcou na sua equipe o entendimento do “Espírito 
do Servidor” e busca, creia-me, em desafios como este que lhe faço agora, 
melhorar cada vez mais o nível do seu atendimento. 
Somente assim conseguiremos renovar a motivação da nossa equipe. Somente 
com a renovação de nossa bandeira, nós conseguiremos fixar um novo patamar, 
persegui-lo e fazer disso um sucesso (MP, p.24, 25, grifo nosso). 

 

Prezar pela palavra empenhada era uma das características que a TAM tinha orgulho de 

exibir. O 5º mandamento expressava a máxima: pense muito antes de agir (i.e., a marca deveria 

ser comedida). Prometer e não cumprir era inconcebível segundo os ensinamentos de Rolim: 

 

A TAM é uma empresa absolutamente descentralizada50. Qualquer chefe de 
equipe nos aeroportos tem autonomia para fretar um jatinho, pôr um passageiro 
em outro avião, contrair despesa, pagar restaurante para 50, 60, 70 pessoas. 
Qualquer chefe de equipe tem autonomia quando se trata do atendimento ao 
cliente.  
[...] Outro dia, um cliente do Moinho de Trigo Sadia mandou a São Paulo uma 
peça para consertar. Essa peça chegou, foi consertada e entregue numa 
sexta-feira para voltar a Curitiba. Só que inadvertidamente foi colocada no avião 
que ia para Brasília. Ao chegar em Brasília, o funcionário que estava no 
aeroporto viu que o pacote estava com destino equivocado. Mandou a peça de 
volta. 
Lá em Curitiba, o cliente foi para o aeroporto, a peça não chegou. Voltara para 
São Paulo às 10 horas da noite e lá ficou trancada. No sábado, o cliente voltou 
ao aeroporto de Curitiba e a peça não tinha vindo. Ligou para São Paulo, 
procurou nosso diretor de plantão. Não estava no aeroporto. Ligou para o 
gerente, estava fazendo não sei o quê. Não conseguiu falar com ninguém. 
Aí ele disse à telefonista: estou com 500 homens aqui parados, por causa dessa 
peça. É problema de vocês. A telefonista tentou me encontrar. Eu tinha ido 
almoçar com o Telê Santana, que estava querendo comprar um jogador para o 
São Paulo. Também não me encontrou. Preocupadíssima, a telefonista ligou para 
o cliente e disse: o senhor pode me dar o número do seu conhecimento aéreo? 
Pois não, ele respondeu. A telefonista encontrou a peça, ligou para o cliente e 
disse: o senhor quer que eu mande a peça para onde? Para Paranaguá. Ela 
afirmou: então daqui a 40 minutos a peça estará em Paranaguá. E fretou um 
jatinho da TAM, colocou a peça dentro e mandou para lá51. 

                                                 
50 O empreendedor pregava essa característica da TAM. No entanto, ele não concebia que discordassem de suas 
atitudes, mesmo que, muitas vezes, os diretores da empresa tivessem argumentos fortes para tal. Por outro lado, ele 
realmente gostava de que o pessoal da empresa agisse conforme ele procederia. Deveriam tratar bem os clientes e 
solucionar seus problemas de pronto. Rolim tentava delegar atribuições. Mas, por estar à frente do programa “Fale 
com o Presidente”, freqüentemente tinha conhecimento de alguns problemas e tomava as providências necessárias 
antes mesmo que aqueles fossem remetidos ao departamento devido.  
51 Esse era um dos “causos” que Rolim utilizava para enaltecer a atuação da TAM. Orgulhava-se de relatar o feito. 
Passou a contar o ocorrido nas palestras que ministrava, florindo um pouco a história. Mencionava ter realizado uma 
reunião com os gerentes para comunicar a ação da telefonista e anunciar que lhe daria um aumento de salário. A tal 
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Sabe qual foi a lição que eu tirei desse negócio? Todos que trabalham na TAM 
têm de agir como age o chefe. A empresa não pode ter diretor que tem caixa 
preta, que não se comunica com o outro. Todos precisam falar a mesma língua. 
As pessoas sabem como reagir e reagem. 
A TAM não tem nenhum manual de instrução. A TAM não tem organograma. E 
eu não deixo fazer. Se tiver descrição de função, tenho de fazer manual de 
cargos e salários. E como vou reconhecer o mérito? 
Nós temos que ter iniciativa e premiamos o nosso funcionário por isso. Porque 
cada dia é um fato novo. Assim é que as coisas são. Por isso colocamos o 
mandamento: pense muito antes de agir. E depois que vocês agirem, nós vamos 
respeitar, de qualquer maneira, a decisão que foi tomada. Vamos cumpri-Ia ao 
pé da letra. Nós da TAM jamais desconsideramos o que o funcionário fez. O que 
ele fez, está feito. Se custar 1 milhão de dólares, não tem problema nenhum. Por 
isso, ele faz (SB, p. 423-425). 
 
 

A TAM era ambiciosa. Na sua corrida para o sucesso, havia um incansável desejo de 

crescer. Em 1995, estudou a compra das Linhas Aéreas Paraguaias – LAPASA. Em 1996, Rolim 

concluiu a negociação, a contragosto dos diretores da TAM. A empresa paraguaia foi fechada e, 

em seu lugar, criada a TAM Mercosul, presidida por Miguel Candia. 

 

[...] resolvemos concluir as negociações de compra das ações da Linhas Aéreas 
Paraguaias, com o objetivo de transformá-la numa real opção aos nossos 
clientes que precisam se locomover na direção de seus negócios, na medida em 
que o Brasil se integra nas economias continental e internacional. 
É claro, meu amigo, que não é um desafio fácil de ser transposto, mas é o que 
sempre digo às nossas equipes: "ou nos preparamos continuamente para 
vencê-los ou, seguramente, perderemos a motivação e nos transformaremos em 
uma empresa sem entusiasmo". 
Sempre pensei que deveríamos participar da integração com os países que 
compõem o Tratado do Mercosul. Atualmente a rede de linhas compreende as 
cidades de Buenos Aires, Assunção, Montevidéu, Santiago do Chile, Lima, 
Santa Cruz de La Sierra e Ciudad Del Este. São sete novos destinos que os 
clientes da TAM agora têm, desde o aeroporto de Guarulhos e que contribuem 
imensamente para enriquecer o rol de opções que oferecemos ao mercado [...]. 
Estamos orgulhosos em poder anunciar tal projeto. Sabemos que 
Assunção, por estar há mil quilômetros de todos os grandes centros do 
Cone Sul do nosso continente, possui uma localização privilegiada no 
sentido de implementar múltiplos serviços àquelas localidades e isto é 
exatamente o que faremos (MP, p.57, 58). 

 

                                                                                                                                                              
reunião não aconteceu e nem houve aumento da remuneração. Ao sair da companhia, a telefonista passou a ameaçar 
o ex-patrão cobrando a gratificação não recebida. 
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Com o espaço abandonado pelos concorrentes VASP e Transbrasil, a TAM podia iniciar 

as operações em vôos internacionais. Faltava apenas um conselheiro com experiência na área 

internacional. Rubel Thomas, que saíra da VARIG em 1995, era a pessoa ideal. Em 1996, sócio 

de uma revenda de caminhões Volkswagen, foi contatado pelo dono da TAM sob o pretexto de 

precisar adquirir alguns caminhões. Comprou dez de uma só vez e, posteriormente, os entregaria 

aos diretores para encontrarem uma função para aquela frota terrestre. Convidou Rubel para 

cuidar da parte internacional e, em apenas três dias, o ex-funcionário da VARIG vendeu sua parte 

na revendedora e passou a ocupar a direção geral da TAM Mercosul. 

No Paraguai, apesar de a empresa poder operar linhas internacionais, havia muita 

restrição. A TAM só poderia embarcar para os Estados Unidos 25% de passageiros provenientes 

do Brasil. A solução encontrada foi manter a TAM Mercosul, no princípio, como uma companhia 

local. Os vôos para o exterior, a exemplo do Assunção-Miami, foram cancelados. Rubel resolveu 

conversar com as companhias que voavam para o Paraguai – LanChile e Aerolíneas Argentinas – 

e fazer parceria. 

A TAM Mercosul operava entre algumas capitais da América do Sul. Dali podia seguir 

para os EUA e Europa. Por serem compartilhados, os vôos se designavam TAM-Aerolíneas e 

TAM-LanChile. Enquanto isso, seu tratamento respeitoso e cordial52 ao cliente dava resultados. 

A TAM crescia a olhos vistos e acumulava láureas, porém não se dava por satisfeita. Com a 

                                                 
52 A amabilidade no trato, a hospitalidade e a generosidade fazem parte do caráter brasileiro, contudo, ao contrário do 
que se poderia imaginar, essa cordialidade não remete às boas maneiras. A polidez equivale a um disfarce das 
emoções dos indivíduos perante a sociedade. Já na cordialidade brasileira observa-se exatamente o oposto, pois 
somos avessos a qualquer forma de ritualismo social ou formalidade (HOLANDA, 1995). No Brasil, temos a 
necessidade de tornar todos os contatos os mais pessoais possíveis, com um enorme desejo de estabelecer intimidade 
nos mais variados tipos interações. Na religião católica, não há a reverência e o respeito observados em outros países. 
A aproximação com as divindades se dá no tratamento informal e na utilização de diminutivos para denominá-las 
(e.g., santa Terezinha). Os santos são vistos como íntimos e familiares (DA MATTA, 1984; HOLANDA, 1995). O 
mesmo ocorre nas relações de trabalho. A formalidade esperada nesses redutos cede lugar a uma interação de cunho 
pessoal, como em todas as outras esferas do convívio dos brasileiros, sendo os funcionários e mesmo os superiores 
chamados pelo primeiro nome (FREITAS, 1997). 
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retirada da Transbrasil e VASP do mercado internacional, reinvidicava o direito de voar para o 

exterior. Em 1995, a TAM voava de Macapá a Chuí, com linhas pouco rentáveis devido às 

paradas entre pequenos percursos. Queria disputar o filé da aviação: o mercado internacional. 

Rubel tornou-se representante da TAM dentro da Comissão de Estudos Relativos à 

Navegação Aérea (CERNAI) para fazer a TAM entrar no mercado internacional. Em 1996, a 

CERNAI abriu licitação para as linhas internacionais e a TAM conquistou o direito de operar 

essas linhas. 

Era preciso fazer parcerias no exterior. As duas primeiras frentes seriam os Estados 

Unidos de braços dados com a American Airlines e, na Europa, entraria pela França unindo-se à 

Air France. Entretanto precisaria de tempo para concretizar o negócio. Solicitar o adiamento da 

estréia em linhas internacionais foi a estratégia encontrada. 

 Nos EUA, aproximou-se da American Airlines, que buscava um parceiro no Brasil, e 

fechou um code share53. O acordo compreendia a assistência a todos os passageiros da 

companhia que desembarcassem no Brasil. Os clientes da TAM também comprariam bilhetes 

TAM-American e podiam tomar os aviões da empresa de Rolim em qualquer cidade brasileira 

para São Paulo e ter acesso, com a American Airlines, a cidades americanas. Os passageiros da 

TAM seriam atendidos nos Estados Unidos em balcões da própria companhia americana, como 

se fosse uma extensão da TAM. O mesmo ocorreria no Brasil com os clientes da American 

Airlines. A assinatura do contrato ocorreria em 1997. As negociações ocorridas durante o ano de 

1996 foram imprescindíveis para ajudar a empresa de Rolim em uma crise que ele nem 

imaginava que estava para acontecer. 

 

                                                 
53 Acordo entre companhias de transportes aéreos para compartilhamento de vôos. 



 78 

3.3 Turbulência a bordo 

Rolim gostava de repetir sobre segurança do avião: O avião é um aparelho generoso. Para 

cair, é preciso que aconteçam três problemas ao mesmo tempo: com a máquina, com o piloto e 

uma coincidência. Somente com dois ele não cai (SB, p.306). 

Essa combinação ocorreu em outubro de 1996. O resultado foi a queda de um F-100 com 

91 passageiros e 5 tripulantes, matando todos que estavam a bordo e mais 3 em solo. A notícia do 

acidente foi transmitida, alguns minutos depois da queda do avião, pela Rede Globo de Televisão. 

Outras companhias já haviam sofrido desastres, mas a TAM não era tão antiga e 

consolidada a ponto de passar por uma experiência como essa como se fosse uma mera 

turbulência. Rolim sabia que a empresa corria o risco de desaparecer, pois não tinha uma situação 

financeira tão consolidada. Para piorar, a imprensa explorou o acidente de forma demolidora 

espalhando hipóteses não provadas. Também o fato de a Fokker ter parado de fabricar os aviões 

pouco tempo antes não melhorou a situação. 

Depois do acidente, os telefones do serviço “Fale com o Presidente” emudeceram. Os 

clientes nem ligavam nem escreviam. A transparência foi a postura assumida pela organização: 

 

Desde a fundação a TAM se apóia em alguns pilares que considero básicos para 
sua cruzada. Somos uma empresa que tem profundo respeito por seus clientes e 
busca o convívio harmonioso com seus funcionários. Nossa trajetória é marcada 
por patamares éticos elevados, que nos levam a ser cumpridores, atentos das 
normas do Estado no que tange às responsabilidades empresariais e sociais que 
devemos honrar. 
De outra parte sempre vamos ao limite de nossa competência e capacidade de 
ações para atender às exigências de segurança essenciais à nossa atividade, 
investido em aeronaves de última geração, que voam apoiadas por uma 
manutenção criteriosa e atenta, que entidades internacionais já reconheceram 
publicamente como sendo de primeiro mundo. 
Mais do que tudo, concentramos o máximo de esforços no suporte a nossos 
tripulantes e mecânicos, proporcionando-lhes as melhores condições de trabalho 
e um treinamento avançado e constante. 
Apesar de tudo isso, vivemos em outubro a grande provação de uma tragédia. 
No meio do sofrimento abrimos nossas portas, desde o primeiro minuto, para 
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cooperar com as autoridades, com os fabricantes dos nossos equipamentos e 
com a grande imprensa representativa da opinião pública, nas investigações que 
visavam esclarecer a verdade, no interesse de todos nós. 
Com a consciência tranqüila, estamos aqui na TAM vivendo uma dura prova, 
animados apenas pela certeza de que não poderíamos ser diferentes, na hora da 
tempestade, daquilo que somos nos momentos de bonança (MP, p. 62, grifo 
nosso). 

 
 

A empresa colocou caminhões à disposição, para ajudar na retirada dos corpos – mesmo 

com a logomarca em todos os caminhões. Recebeu auxílio da American Airlines sobre como 

proceder, pois a empresa americana tinha experiência em acidentes daquele porte. Ficou clara a 

responsabilidade do fabricante em relação aos acidentes: 

 

Graças aos nossos técnicos e ao apoio de profissionais ligados aos fabricantes 
do avião, das turbinas e dos equipamentos do Fokker, foi possível, em estreita 
colaboração com as autoridades aeronáuticas, evidenciar rapidamente que o 
acidente se devera a uma falha do "reverso" da turbina, em uma situação não 
prevista nos manuais e que, na frieza das estatísticas teóricas, não teria 
condições de acontecer. Tomamos imediatas providências corretivas em toda a 
nossa frota e vimos a decisão das autoridades aeronáuticas nacionais serem 
acatadas internacionalmente, em normas hoje adotadas mundialmente pelos 
operadores de todos os aviões que operam sistemas similares de reverso em 
todo o mundo (MP, p.76, grifo nosso). 
 
 

A turbulência diminuiu e, aos poucos, os clientes foram voltando. As conseqüências do 

desastre para a empresa foram menores do que se poderia esperar. No primeiro trimestre de 1997, 

a TAM perdeu 15% dos passageiros. Ao mandar investigar as causas por meio do telemarketing, 

apenas 5% alegaram ter sido em decorrência do acidente – a maioria estava de férias ou havia se 

mudado. Em maio do mesmo ano, o percentual se transformara em 1%. 

A relação da TAM com seus clientes revelou-se bastante sólida. O cliente deu um voto de 

confiança à marca. Em junho de 97, as ações valiam 12% a mais do que na véspera do acidente. 

A maior repercussão do acidente seria para o dirigente da organização, pois ficou 
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emocionalmente abalado. Decidiu visitar as famílias das vítimas, contudo o desgaste era muito 

grande. Das 99, visitou apenas 25:  

 
Visitei pessoalmente algumas dezenas de famílias das vítimas em encontros, 
não raro, penosos. [...]Ao tentar levar conforto e solidariedade, recebi uma 
contrapartida de carinho e hospitalidade que me comoveu profundamente. 
Ao final, não pude completar a missão de visitar todas as famílias porque, 
combalido espiritualmente pela imensa tragédia, afastei-me temporariamente. 
Ao voltar, constatei que o tempo tinha passado e as demandas agora eram 
outras, não sendo mais recebido nas mesmas condições anteriores, pois alguns 
advogados, nacionais e internacionais, tinham entrado em cena e não falavam a 
mesma língua do meu espírito. 
O tempo, senhor da razão, estava fazendo o seu trabalho de substituir a emoção 
pela racionalidade. Por sobre a justa dor, surgiu, em alguns lares, uma 
agressividade, que precisei entender, por parte das pessoas que tinham perdido 
seus entes queridos (MP, p.76,77). 

 

Algum tempo após o acidente, em junho de 1997, a TAM foi avisada que receberia o 

prêmio da revista Exame por ser a companhia do ano de 1996. Era a companhia com melhor 

desempenho pelo terceiro ano consecutivo.  

 
Há três anos consecutivos estamos sendo premiados pelo “Melhor 
Desempenho” no segmento “Serviços de Transporte” da edição “Melhores e 
Maiores” da revista Exame. Desta vez, examinando os 21 premiados nos vários 
segmentos, e após análise feita por auditores independentes, mantivemos a 
liderança no setor e fomos agora escolhidos pelo nosso desempenho como “A 
Melhor das Melhores” empresas, conseguindo o prêmio máximo que, nos 24 
anos da realização da Editora Abril, jamais havia sido atribuído a uma 
companhia aérea (MP, p.72). 

 

No dia da premiação, um grupo de “órfãos da TAM” vestidos de preto distribuíram 

panfletos na entrada. No discurso, Rolim não mencionou o desastre. Depois daquele acidente a 

preocupação com a segurança tornou-se uma obsessão. “Mais importante que o cliente é a 

segurança” (SB, p.320, grifo nosso).  

 

A TAM criou e mantém há anos um departamento especial para tratar de 
segurança de vôo, conceito fundamental em companhias de primeira linha. O 
setor segue rigorosamente normas e padrões estabelecidos pelas autoridades 
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brasileiras e pelas entidades internacionais que cuidam de segurança de vôo em 
todo o mundo. 
[...]No início de junho de 1997, a TAM foi eleita para integrar a coordenação do 
Comitê Regional de Segurança de Vôo para as Américas da IATA. Além disso, 
a empresa segue, também, a regulamentação da FAA, órgão que controla a 
aviação civil norte-americana, é membro da Flight Safety Foundation, maior 
organização não-governamental de segurança de vôo no mundo e participa 
ativamente de todos os organismos de prevenção e segurança de vôo do Brasil, 
como CENIPA e DIPAA/DAC. Eu mesmo tive a honra de ser eleito membro 
honorário do Board of Directors da Flight Safety Foundation. 
[...]Segurança de vôo implica manter e desenvolver níveis de excelência em 
manutenção e treinamento. A TAM investe milhões de dólares no treinamento 
de pilotos, comissários e, também, na formação de pessoal para a prevenção e 
investigação de acidentes aéreos (MP, p.110). 

 

Em julho de 1997, outro acidente. Uma bomba explodiu, no ar, dentro do avião. Morreu 

um passageiro – ejetado no ar devido à explosão. Rolim sabia que a incerteza sobre a causa do 

acidente lhe traria enormes prejuízos. Decidiu então usar seus contatos e dar um furo de 

reportagem a uma revista de abrangência nacional e de confiada reputação. Abriu a empresa para 

a equipe de reportagem da Veja e fez tudo parecer que tinha sido sem o conhecimento da TAM, 

pois a aeronave estava lacrada para perícia. A reportagem da revista apontava que o acidente não 

havia ocorrido por falha na estrutura ou queda na porta, como mencionavam outros meios de 

comunicação, e sim por uma explosão dentro do avião. A própria foto que acompanhava a 

reportagem se encarregava de confirmar a história. 

 

3.4 Apertem os cintos: a TAM se prepara para voar mais 
alto 

 
 

A TAM não se deixou abater e, conforme a filosofia do fundador, seguiria adiante 

superando os desafios. Desde os primeiros anos de vida, a empresa teve de lutar contra os 

entraves do setor, extremamente burocrático e regulamentado sob a guarda dos militares. O 

empreendedor à frente da companhia de Marília imputava na filha-marca a determinação e não a 
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permitia utilizar os entraves burocráticos como desculpa para não realizar o melhor possível. O 2º 

mandamento da TAM afirmava que em busca do ótimo não se faz o bom: 

 
[...] a surpresa dos passageiros com a qualidade do atendimento é apenas o 
reflexo da união entre os funcionários da empresa, os quais, conscientizados, 
sabem que na busca do ótimo não se faz o bom. 
Temos, sim, feito o bom, o possível e o necessário diariamente. Longe de 
abandonarmos a idéia do ótimo, estamos nos concentrando naquilo que, sob 
nosso comando, podemos e devemos perseguir para provocar a satisfação dos 
usuários. 
Evidentemente que o ótimo, no caso da prestação de serviço de linha regular, 
passa por aviões partindo a toda hora para todos os locais, estacionamento com 
facilidades em todos os aeroportos, serviço de bordo com tal variedade que 
atendesse à exigência dos mais requintados cardápios, aeroportos que não 
fechassem, enfim, uma gama de serviços de tal ordem que fosse à prova de 
pequenas (grandes) imperfeições. 
Evidentemente, esse conjunto de coisas passa por razões muitas vezes alheias ao 
esforço de uma pequena empresa privada.[...] Enquanto isso não acontece, nós, 
com a determinação e a crença de que o nosso segundo mandamento representa 
um dogma para toda a empresa, continuamos fazendo o bom de forma 
inequívoca (MP, p.168). 

 

Ao procurar superar as dificuldades e problemas inesperados, a TAM olhava adiante. Em 

1997, com o auxílio de Rubel Thomas, foi inaugurada Transportes Aéreos Meridionais, com a 

finalidade de cobrir todo o território nacional: 

 
Desde o dia 12 de dezembro (de 1996) a TAM, linha aérea nacional, partindo 
do Aeroporto de Guarulhos, liga algumas capitais brasileiras em regime de 
multi freqüência, dentro do propósito que nos moveu de criar mais uma 
empresa aérea de âmbito nacional, porque, além de ligar as capitais com vôos 
diretos, também atenderia ao clamor da opinião pública que busca, através da 
pluralidade de serviços, mais opções em seus deslocamentos pelo Brasil. 
Pretendemos dar a esta empresa, mesmo sendo a menor das nacionais, a mesma 
linha de atendimento ao público e identificação com o mercado, conforme 
temos dado através da TAM - Linhas Aéreas Regionais, desde os primórdios de 
sua fundação, a fim de que nossa nova empresa ocupe a sua posição no 
mercado e faça dele a sua razão de ser, como de fato já é para todo o conjunto 
de nossas empresas (MP, p.64). 
 
Agora mesmo, pouco mais de mês da implantação de nossa empresa nacional, 
TAM - Transportes Aéreos Meridionais, que opera em Guarulhos [...], estamos 
trabalhando arduamente para que a mesma se constitua numa solução aos 
clientes, da mesma forma que a TAM - Transportes Aéreos Regionais atua com 
tradição no aeroporto de Congonhas. 
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Inovamos, sendo os primeiros a operar com agressividade nos dois aeroportos 
de São Paulo, prática comum em grandes cidades como Nova York, Paris, 
Buenos Aires. Com esta versatilidade, com vôos diretos para diferentes 
destinos, esta nova empresa nacional procura adequar seus objetivos ao 
tamanho desta que está entre as 4 maiores cidades do mundo, cumprindo 
horários, respeitando seus compromissos e se inteirando com os clientes de 
maneira tal que ela possa gozar da estima deles, agregando valores aos serviços 
prestados, fazendo com que ela se distinga e se personalize (MP, p. 65). 

 

 Durante a vida, Rolim desenvolvera uma paixão por máquinas: motocicletas, lanchas e 

aeronaves. Na mocidade, comprou uma lambreta, que venderia posteriormente para iniciar o 

curso de piloto. Anos mais tarde, depois de se safar da doença e quando tinha condições de 

comprar quantas motos quisesse, passou a viajar de motocicleta pelas estradas em companhia do 

filho Maurício, do irmão João e do amigo Miguel Pacheco Chaves. Quando adquiria aeronaves 

para a TAM, ele mesmo ia buscá-las, acompanhado por algum amigo convidado. Passou a 

colecionar aviões particulares em um hangar em Congonhas, pintados com um “R”. E juntamente 

com eles, ficava sua coleção de motocicletas – a maioria Harley-Davidson. Além disso, fazia 

parte de clube fechado de amantes de carros importados. O fascínio pelos aparelhos implantaria 

na TAM a preocupação em substituir, de tempos em tempos, os aviões por outros mais modernos 

sempre pensando no bem estar do passageiro. O investimento em tecnologia permitia inovar54 e 

melhorar o atendimento e o reconhecimento não demoraria a acontecer: 

 
[...] recebemos uma carta do Dr. David K. Allison, do National Museum of 
American History, cumprimentando-nos por ser a TAM uma das seis empresas 
mundiais selecionadas para receber, na categoria Transportes, o Computerworld 
Smithsonian Award. 

                                                 
54 Diante da alta complexidade do contexto no qual as empresas atuam, é necessário buscar vantagens sustentáveis 
no longo prazo (PORTER, 1986). Os antigos modelos mercadológicos pautados em previsibilidade e ambientes pouco 
competitivos já não atendem mais (BROWN, 1993). Juntamente com a proatividade e a propensão a assumir risco, a 
inovação é tida como importante componente de uma orientação empreendedora propícia para esse ambiente 
fragmentado, dinâmico e hostil (MORRIS; SCHINDEHUTTE; LAFORGE, 2002). Inovação reflete a tendência de uma 
empresa de se engajar em apoiar novas idéias, novidades, experimentação e processos criativos que podem resultar 
em novos produtos, serviços ou processos tecnológicos (LUMPIKING; GESS, 1996). A TAM estava sempre buscando 
implementar novas tecnologias para agilizar o atendimento e aumentar a satisfação em relação a seus serviços.  
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Ao fazê-lo, explicitou que um júri havia indicado que tínhamos contribuído, no 
ano em curso, para o avanço da tecnologia de informação na sociedade e que 
estávamos ajudando a transformar o mundo em que vivemos. 
[...]Sempre investimos em tecnologia orientada para a melhor informação de 
nossos clientes. Agora mesmo, aplicamos mais de 21 milhões de dólares para 
que as filas fossem abolidas do nosso procedimento de check-in e que a 
ocorrência de marcação de assentos em duplicidade também fosse uma página 
virada em nossa trajetória. 
É certo que estamos agradecidos a todos os clientes da TAM que nos 
acompanharam nestes anos. 
[...]Somos gratos à tecnologia que nos possibilitou aumentar a eficiência nas 
áreas de informação, reservas e atendimento de balcão, mas o que não podemos 
perder de vista é que as pessoas, antes de operarem um sistema como esse, 
precisam conhecer o que significa um problema e resolvê-lo com calor humano 
e compreensão, os quais têm sido a tônica de nossa proposta (MP, p.68, 69). 
 
 

Uma das maiores preocupações TAM, juntamente com a qualidade dos serviços, era a 

lucratividade, pois, como afirmava seu fundador só poderia fornecer aos clientes o melhor se a 

empresa estivesse com a saúde financeira em bom estado: 

 
Muitos se chocam quando lêem os mandamentos da TAM, por ser esse o 
primeiro deles. E eu, por menos que isso possa parecer, tenho tentado motivar o 
nosso pessoal para a conscientização plena desta afirmação. Somente ele, o 
lucro, pode ser fator multiplicador do trabalho da imensa maioria silenciosa que 
vestiu a camisa da Empresa. Somente ele produz o desenvolvimento e somente 
ele pode nos firmar como empresa moderna e atuante [...]. 
Recentemente, li uma revista americana muito interessante, onde alguém 
perguntava ao jornalista qual seria a melhor empresa aérea para o cliente 
escolher, e ele aconselhava voar somente naquelas que dão lucro. E justificava: 
“o nível de gestão de uma empresa aérea é um fator importante demais para ser 
ignorado. Afinal, quando você compra um bilhete aéreo, você entra com você”. 
Por isso, ao ler, recentemente, jornais e revistas citarem a TAM em duas 
colunas econômicas como uma empresa eficiente e lucrativa, embora pequena, 
eu vejo, junto com nossa equipe, que o nosso ideal de um alto nível na 
prestação de serviços ao púbico transformou-se em algo muito necessário para 
continuar perseguindo o nosso “primeiro mandamento” (nada substitui o lucro) 
(MP, p.193). 
 

 
 Jorge Lehman, principal sócio do Banco Garantia, encantara-se com a atuação da TAM e 

aproximara-se de Rolim, em 1996, para propor-lhe uma parceria. O homem das finanças 

enxergava na empresa de aviação um verdadeiro milagre. Em um setor difícil como o da aviação, 

dependente de gestão, energia e capital intensivos, a marca proveniente de Marília conseguia 
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crescer, enquanto as concorrentes estavam em dificuldades. O Garantia queria investir na TAM. 

Rolim, entretanto, já havia tido sócio e sabia que quem tem sócio tem patrão e não gostava da 

idéia de ter de dar explicações sobre o modo como operava a TAM. Dizia: “empresa aérea 

precisa ter cara. A cara do dono” (SB, p.326). Coube principalmente ao cunhado, Daniel 

Mandelli, responsável pela parte administrativa e financeira, convencer o Comandante. A venda 

de 23% da companhia aérea aos fundos administrados pelo Garantia Participações ocorreu 

efetivamente em novembro de 1997 quando houve um aporte de 73,3 milhões de reais.  

A ascensão que reluziu aos olhos do Garantia não tinha apenas aspectos positivos. Com o 

aumento no número de vôos e incremento na demanda devido à política de descontos vieram 

algumas dores próprias da expansão da empresa. Por mais que estivesse preparada, implantando 

sistemas para reduzir o tempo de espera na fila do check-in, implementando a reserva de bilhetes 

por telefone, a velocidade com que as pessoas procuravam a TAM era maior que o tempo que a 

organização precisava para se adequar e manter a qualidade dos serviços. Isso se tornava um 

problema, pois, como seu fundador costumava afirmar, “O limite do nosso crescimento deve ser a 

qualidade dos nossos serviços” (SB, p.260). Preocupou-se em não deixar insatisfeitos os clientes 

mais antigos da empresa. Admitiu de público as dificuldades na operação do serviço e incentivou 

os passageiros a reclamarem, comprometendo-se a resolver os eventuais contratempos: 

 
[...] durante o mês de maio de 1997, a TAM havia transportado 316 mil 
passageiros, e em maio deste ano (1998) bateu recorde histórico de 500 mil, 
registrando um crescimento de 58% (MP, p.94). 

 
[...] de 1996 a 1998, dobramos o volume de passageiros atendidos e a empresa 
pôde cumprir a sua meta de ter uma participação maior no mercado. 
Com isto a TAM aumentou seu tamanho e, ao fazê-lo, passou a sofrer as 
chamadas “dores do crescimento”. E nós, talvez, nunca tenhamos trabalhado 
tanto em nossas vidas. Alguns fatos contribuíram para que nós, ao renovarmos 
os desafios, também pudéssemos enxergar nossas limitações e tratar de 
corrigi-las rapidamente (MP, p.86, 87). 
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Tão logo implantamos uma política de descontos nos vôos partindo de 
Guarulhos, estabeleceu-se uma grande confusão em nosso sistema de reservas e 
os nossos clientes tradicionais começaram a reclamar da demora, pedindo, 
através do serviço “Fale com o Presidente”, ajuda para resolver seus problemas 
de reserva (MP, p.79) 
 

 
Assim como o seu pai-empreendedor, a TAM tinha a capacidade de assumir os erros e 

tentar corrigi-los o mais rápido possível para não perder a credibilidade55 conquistada com tanto 

esforço. A humildade era um traço da marca e compunha o 6º mandamento da organização: A 

humildade é fundamental. Para exemplificar o lema, o fundador da TAM, em uma palestra 

ministrada à empresa Honda, citava seu próprio exemplo: 

 

Há quem diga em Congonhas que eu sou o carregador de bagagem mais bem 
pago do aeroporto. Isso não está longe de ser verdade. Ainda hoje de manhã, eu 
carreguei as bagagens de uma senhora. Outro dia, vi uma senhora que vinha 
fazendo uma força desgraçada para carregar duas caixas [ofereci-me para ajudá-
la e, com a ajuda do comandante, levei o pacote para o bagageiro dela. Dias 
depois, recebi uma carta de agradecimento da embaixadora canadense, 
juntamente com uma caixa de bebidas]. Como eu ia saber que tinha ajudado a 
embaixadora do Canadá? Não podia. Só fiquei sabendo depois (SB, p.425, 426) 
 

Persistência e determinação também faziam parte das características da TAM: 

 
[...] frente a problemas localizados, temos de trabalhar rápida e arduamente para 
corrigi-los. Sabemos que, quando trabalhamos com pessoas sérias e bem- 
intencionadas, basta apenas conhecer o problema porque a sua resolução é 
apenas uma questão de tempo (MP, p.87). 
 
Engana-se quem pensa que somos 100% vitoriosos. Somos, sim, incansáveis na 
busca deste objetivo (MP, p. 65). 

                                                 
55 A credibilidade é algo muito importante neste setor, já que os indivíduos entregam as próprias vidas nas mãos dos 
pilotos e tripulantes. As empresas de transportes aéreos lidam com a incerteza dos passageiros que precisam confiar 
cegamente na companhia escolhida, pois eles não possuem acesso aos sistemas responsáveis pela eficácia do vôo, 
não são capazes de avaliar de que forma estão sendo operados pelos pilotos e, em muitos casos, também não podem 
mensurar se as aeronaves estão em bom estado. Neste sentido, o encontro com os peritos ou seus representantes é 
importante, pois, já que os consumidores não podem ter acesso à tecnologia por trás do serviço, o contato com os 
indivíduos que simbolizam a companhia transmite segurança aos passageiros. É mais fácil e confortante confiar em 
gente de “carne e osso”, com as quais se interage e se pode desenvolver um relacionamento amistoso, do que em 
equipamentos indecifráveis (GIDDENS, 1991). Rolim fazia este papel de representar a segurança da TAM e fazer com 
que os viajantes reconhecessem na sua figura a confiança que precisavam depositar na marca.  
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No mercado interno, a TAM já começava a despontar, os lucros, porém, eram bem 

maiores nas viagens internacionais. E, apesar de já participar do mercado americano em parceria 

com a American Airlines, Rolim desejava entrar lá com vôos próprios. Para este fim procurou o 

que havia de mais moderno em termos de aeronaves. Assim a TAM o fazia, desde o início da sua 

existência. Em 1998, encomendou a Airbus um avião de última geração. Participava aos clientes: 

 
Em novembro deste ano (1998), iniciaremos nossos próprios vôos para Miami, 
utilizando os Airbus A330-200, aeronave que voará pela primeira vez nas 
Américas com a bandeira da TAM e que representa a grande conquista 
tecnológica da indústria aérea mundial nesse final de milênio. 
Avião de última geração, o nosso, por ser um genuíno “wide-body”, terá uma 
configuração com 18 lugares na primeira classe, 36 na classe executiva e 171 na 
econômica. Em nossa primeira classe, teremos uma poltrona que reclinará 180º, 
transformando-se em um confortável leito para cada viagem. Nosso avião será 
todo não-fumante, mas teremos dois bares que ficarão abertos durante todo o 
percurso e onde os passageiros poderão fumar e apreciar um aperitivo no 
decorrer da viagem (MP, p.88, 89). 

 
A TAM é, no Brasil, a grande inovadora no setor de aviação nos últimos 40 
anos. E, sendo uma empresa de aviação, é natural amarmos e admirarmos os 
aviões que operamos. Para nós, o avião tem vida própria e nos apegamos a ele 
de tal forma que sempre o vemos com respeito, reverência e majestade mesmo 
quando ele está imóvel, aguardando o embarque dos passageiros [...]  
O avião, um verdadeiro “wide-body” que voará para Miami neste mês e para 
Paris em abril, possui uma tecnologia chamada na aviação de “fly by wire”, que 
traz uma nova concepção à arte de pilotar e que é usada pelos ônibus espaciais 
da NASA [...] O piloto já não pilota mais o avião; ele comanda um sistema de 
cinco computadores que analisa em seqüência as operações da aeronave 
monitorando todos os procedimentos dos pilotos. 
A TAM, que há nove anos já havia tido uma postura pioneira ao introduzir jatos 
silenciosos nos aeroportos centrais brasileiros (Fokker-100), recuperando-os 
para a utilização plena, fazendo com que os clientes pudessem otimizar o seu 
tempo; tinha que ser também a primeira a oferecer essa maravilhosa inovação. 
Ao anteciparmos em 13 meses a tecnologia do novo milênio com este “next 
generation” de aviões, estamos convencidos de que inauguramos uma nova Era 
(MP, p.102, 103). 

 

Rolim aprendia através da própria experiência e também da dos outros. Transmitiu à filha-

marca a mesma prática. Tratava de ser ele próprio o exemplo a ser seguido no afinco ao trabalho 
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e no atendimento ao cliente. Para a lição ser bem compreendida podia usar de expedientes não 

muito ortodoxos, porém eficazes: 

 

Na primeira semana de dezembro (de 1998) embarcamos com mais 225 
funcionários da TAM para Miami, no novo A330-200. De saída, atrasamos em 
uma hora, já que não havia lugar na rampa de embarque, em Guarulhos, para 
estacionar o avião. Em seguida, trocamos os lugares de vários funcionários no 
avião, o que gerou um certo mal estar a bordo.  
Provocamos um “overbooking” e deixamos alguns passageiros para trás, o que 
produziu novos descontentamentos. O serviço de bordo lento e descompassado 
fez com que todos fossem jantar muito tarde e tivessem que tomar o café da 
manhã muito cedo, não dando tempo para o pessoal descansar, exatamente 
como faz uma outra empresa brasileira. 
Ao chegar a Miami, algumas malas tinham desaparecido. Depois de uma longa 
espera no aeroporto, liberamos os funcionários para um “city tour” seguido de 
um “shopping tour” para que fizessem suas compras e pudessem, assim, voltar 
à noite para o Brasil, já que segunda-feira era dia de batente. Na volta, todos se 
apresentaram para o check-in em Miami, que estava extremamente lento, e 
todos os funcionários, nas filas, irritados e nervosos com aquela demora no 
atendimento, o que atrasou a decolagem novamente em 1 h05 precisamente. 
Ao pousar em Guarulhos, encontramos a bagagem de todos, devolvemos e 
fizemos questão de dizer que todos aqueles percalços haviam sido propositais e 
planejados para que eles pudessem avaliar, do outro lado da linha, o que ocorre 
com os passageiros quando nós cometemos com eles esses pecados. 
[...] O fato é que todos foram surpreendidos por uma TAM que não queremos, 
não desejamos e que trabalhamos para não ter. Todos eles, agora, depois desse 
ensaio, conhecem, por experiência própria, os dois lados da moeda. Um deles, 
quando procuramos soluções para os clientes conhecendo na pele seus 
problemas e recebendo seus “inputs” diariamente no serviço “Fale com o 
Presidente”, ou, o outro lado, simplesmente como fazem outras organizações 
que se baseiam apenas nas frias regras escritas pelos burocratas. Com essa 
experiência, renovamos nossa humildade e aprendemos praticando (MP, 
p.104,105, grifo nosso). 

 

A marca, que contava há algum tempo com a confiança do cliente, passou a usufruir da 

flexibilização por parte das autoridades da aviação. A liberdade pela qual Rolim tanto clamava no 

passado, pouco a pouco, acontecia. Devido à estabilidade da moeda constante desde 1994, o 

número de passageiros para os transportes aéreos aumentava exponencialmente. A TAM tratou 

de aproveitar os bons ventos: 
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A estabilidade econômica que agora completa quatro anos (1998) e que se 
denominou plano Real, trouxe ao mercado, segundo o Ministério do 
Planejamento, 40 milhões de novos consumidores. Essa multidão de novos 
consumidores, das mais variadas procedências, colocaram as empresas diante 
da necessidade de fazer vultosos investimentos ou associar-se, na falta de 
capital, ou ainda buscar novas tecnologias com a venda de seu controle 
acionário para enfrentar o ritmo imposto pelo crescimento. 
Foi assim que o DAC, com grande sensibilidade, resolveu flexibilizar a 
concessão de linhas e, ao fazê-lo, o que se viu foi um grande aumento de 
freqüências para determinados pares de cidades e, com essa oferta evoluindo 
mais do que a demanda, a conseqüência esperada e que de fato ocorreu foi uma 
sensível queda nos preços dos bilhetes aéreos brasileiros, jamais vista por essas 
plagas. 
A TAM fez a sua parte. Aumentamos as freqüências para muitas cidades em 
que operávamos, estabelecendo, no entanto, adequada política de diluição de 
custos que nos permitiu reduzir preços, mas mantendo uma rentabilidade 
necessária para continuar detendo o controle do negócio em nossas mãos. 
Esse esforço se traduziu em 23 vôos nos dias úteis, no trecho São Paulo/Rio de 
Janeiro, 16 vôos no trecho São Paulo/Belo Horizonte, 9 vôos no trecho São 
Paulo/ Curitiba, 10 vôos São Paulo/Brasília e 9 vôos São Paulo/Porto Alegre, 
resultando em uma posição de vanguarda da TAM no novo cenário da Aviação 
Civil Brasileira (MP, p.94, grifo nosso). 

 

A dinamicidade tão peculiar ao Comandante Rolim também fazia parte das 

características da TAM, pois seu pai desde cedo a transmitiu para a cria. Para conseguir alcançar 

um objetivo mais rapidamente, pai e filha utilizavam-se de parcerias (i.e., relacionamentos). 

Com a American Airlines havia feito um code share desde 1997. Para entrar na Europa, realizou 

um estudo e descobriu ser a França a porta de entrada de mais da metade dos brasileiros no Velho 

Continente. Buscou, então, em 1998, fazer o mesmo tipo de acordo com a Air France. No ano 

seguinte, a operação seria posta em prática: 

 

 
Nós estamos inaugurando, exatamente na metade do ano (de 1999), os vôos 
para Paris, a capital do mundo, como dizia Napoleão. 
Mesmo enfrentando esse grande desafio econômico e financeiro, nós estamos 
orgulhosos. Para quem, como eu, saiu de sua cidade natal com muita ambição e 
vontade de ser piloto e com muito pouco, quase nenhum recurso para 
consegui-lo, 40 anos depois esse é um momento extremamente importante. 
Evidentemente que o preço pago foi uma quantidade enorme de cabelos 
brancos e de rugas profundas em minha face que marcam agora a segunda 
metade de minha vida de forma significativa. 
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Mas nem mesmo os problemas que enfrentei para atingir esse estágio tiraram de 
mim a capacidade de sonhar e fazer com que esse sonho se materializasse, 
agora, neste serviço que a TAM oferece ao Brasil. 
Começamos a operar para os Estados Unidos no dia 10 de dezembro do ano 
passado e renovamos nosso aprendizado para os vôos de longo curso com o 
desafio diário que é o transporte de passageiros, perseguindo sempre os mais 
altos níveis de qualidade. 
As nossas equipes redobraram as suas energias nesse desafio e eu vejo com 
orgulho que todos o estão vencendo gradativamente. Dotamos a empresa desse 
magnífico Airbus A330-200, o mais adequado para essa nova travessia. E é 
nosso desejo sermos considerados os melhores nessa rota, assim como já o 
somos na rota dos Estados Unidos. 
Para isso, procuramos acertar todos os dias, mas tendo sempre a humildade 
para, na eventualidade de um erro, saber corrigi-lo prontamente de maneira a 
não deixar nenhuma dúvida. 
[...] Chegamos a Paris em parceria com a Air France e de braços dados com os 
procedimentos do "code share" que vão facilitar a vida dos nossos clientes para 
além de Paris (MP, p.114, 115). 

 

1999 seria um ano bastante complicado para as companhias de transportes aéreos. A 

desvalorização do Real frente ao dólar abalara a saúde financeira das companhias aéreas, pois 

cerca de 40% das despesas são em moeda americana (MANO, 1999). 1998 já havia sido difícil. As 

empresas deflagraram guerra de tarifas por conta da desregulamentação que permitia descontos 

de até 65% no preço cheio: 

 

Entre os principais grupos da aviação comercial nacionais, a TAM foi o único 
que conseguiu operar com lucro em 1998. A TAM Meridional faturou 224,9 
milhões de dólares - dos 484 milhões faturados pelo grupo - e obteve um lucro 
de 12,8 milhões de dólares (o da empresa-mãe ficou em 8,8 milhões). A Vasp 
fechou o ano com prejuízo de 119 milhões de dólares. A Transbrasil teve 
resultado operacional negativo de 210 milhões de dólares e só conseguiu 
apresentar um lucro de 114,9 milhões graças à indenização que recebeu da 
União pelo congelamento de preços das passagens no Plano Cruzado em 1986. 
A Varig fechou o balanço com um vermelho de 36,8 milhões de dólares. 
Relativamente pequena, essa cifra negativa não mostra, porém, a correta 
dimensão da crise político-administrativo-financeira em que está mergulhada a 
líder do mercado nacional de aviação (MANO, 1999).  
 
 

A TAM, como sempre, preparava-se para crescer ainda mais. Em 1999, foram criados 

cinco novos vôos, realizou pesados investimentos em compra de aviões da Airbus – 316 milhões 

de dólares – e contratou funcionários, enquanto as demais companhias cancelavam vôos e 
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demitiam pessoal. O resultado foi a conquista da terceira posição entre as empresas brasileiras – 

posição anteriormente ocupada pela Transbrasil. A rentabilidade, contudo, ficou prejudicada. A 

empresa não conseguiria alcançar os números de 1998, quando as outras companhias fecharam 

no prejuízo, e a TAM foi a única a operar com lucros da ordem de 8,8 milhões de dólares (MANO, 

2000). 

Para minimizar os efeitos da crise, em 2000, a TAM e a Transbrasil passaram a dividir 

alguns custos operacionais. Rolim tentava comprá-la, contudo antes fez um acordo de operar 

algumas de suas linhas. Enquanto isso, uma auditoria procurava avaliar a situação financeira da 

concorrente, cujas linhas, pessoal e equipamentos seriam incorporados. 

No momento que o acordo operacional entre TAM e Transbrasil foi ventilado, Rolim 

recebeu uma carta do CADE alertando de que qualquer associação daquele gênero tinha que 

passar por seu crivo, mas acabou aceitando o acordo por 90 dias. As negociações para a aquisição 

não foram concluídas por causa da morte de Omar Fontana – dono da Transbrasil.  

A TAM acabou não precisando de outras aquisições para crescer. Em setembro de 2000, a 

TAM ultrapassou a VARIG no mercado doméstico. Os vôos que saiam do aeroporto da capital 

paulista das 7 às 10 da manhã e das 5 às 8 da noite eram muito concorridos, diferente dos do 

restante do dia. A empresa passou a oferecer vôos no final da manhã e começo da tarde a preços 

mais baixos, pois o mercado estava aberto. 

Devido ao seu bom serviço, agora que o cliente podia escolher, preferia a TAM e, com a 

redução de preços, ela ultrapassou a VARIG fora dos horários de pico. A partir deste momento, a 

TAM passou a ser maior que a VARIG em todas as grandes linhas domésticas, na ponte aérea 

Rio-São Paulo as duas se equivaliam. O segredo era que a empresa de Marília podia baixar os 

preços, pois sua produtividade era tão maior que não baixava a qualidade. Só não podia cortar 

custo com a refeição de bordo que era um instrumento de venda.  
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Ao conquistar o mercado doméstico e ultrapassar a VARIG a TAM atingia um sonho 

antigo. Rolim não cabia em si de tanta felicidade. A euforia durou pouco, pois outros objetivos 

mais audaciosos o substituíram. Montar uma operação que dominasse toda a América Latina era 

a nova meta, a fim de alcançar uma rentabilidade suficiente para sobreviver diante das crises e 

reveses da economia brasileira. Comprar a VARIG tornou-se a alternativa para tal, depois de 

descartada a aquisição da Transbrasil. Um entrave, entretanto, atrapalharia o andamento do 

processo. Detentor de 91% das ações votantes da empresa, Rolim seria acusado de criar um novo 

monopólio. Teria de pulverizar o capital. Porém a idéia de não lhe agradava. Apontava o 

desenvolvimento da própria VARIG como resultado de uma empresa sem dono. Não admitia 

entregar sua filha-marca. 

O pai-empreendedor dirigia a filha-marca de uma maneira muito informal e mantinha uma 

administração enxuta. Gostava dos que haviam, como ele, começado de baixo. O funcionário 

deveria ascender na companhia por esforço próprio e não importava a escolaridade que possuísse. 

Premiava os antigos funcionários transferindo-os para cargos mais elevados. Às vezes, 

terceirizava algumas atividades da TAM e as entregava aos fiéis companheiros de longa data. 

A informalidade foi uma característica transmitida à TAM não apenas na resolução dos 

problemas da clientela, mas também na administração da empresa. Rolim não gostava de 

formalizar os cargos nem as gratificações dadas aos empregados. Pagava baixos salários e, 

quando a companhia estava com boa rentabilidade, distribuía os lucros concedendo pagamentos 

extras durante o ano. Com o crescimento da organização, não poderia manter a gestão desta 

forma. Já não conhecia todos os funcionários pelo nome. Precisava profissionalizar a 

administração e preparar sua sucessão. Não gostava de tocar neste assunto e, quando lhe 

questionavam, dizia ainda gozar de boa saúde. 
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A possível aquisição da VARIG o fez repensar. Contratou a consultoria Booz-Allen & 

Hamilton para estudar o funcionamento da TAM e propor algo diferente. Admitiu que talvez 

fosse o momento de permitir o desenvolvimento da organização sem tanta interferência sua. 

Nunca havia conseguido efetivamente desligar-se das questões administrativas. Como um pai 

cuidadoso, acompanhava de perto e interferia em todos os passos da filha-marca.  

A TAM destacava-se em feitos relevantes e Rolim não cansava de a enaltecer. Em 

dezembro de 2000, a TAM emitiu o bilhete gratuito de número 1 milhão concedido pelo 

programa Fidelidade e conseguiu superar as crises do ano de 1999: 

 

Ao fazermos um balanço do ano 2000, verificamos que foram registradas 
modificações extremamente significativas na Aviação Comercial Brasileira e, 
principalmente, na própria TAM. Primeiro, porque pela primeira vez na história 
da aviação do Brasil, uma empresa aérea completa o primeiro milhão de 
bilhetes gratuitos, concedidos pelo nosso Programa Fidelidade, fato registrado 
no mês passado. 
O premiado foi o Sr. Luiz Carlos Fioravante, a quem entregamos em mãos, o 
milionésimo bilhete e fizemos, em nome de todos aqueles que voaram, uma 
expressiva homenagem. 
[...] quero lhes dizer que a TAM, depois da grave crise econômica que 
enfrentamos em janeiro de 1999, encontrou, novamente, o caminho da virtude 
ao realizar lucros, fato extremamente necessário para que se possa continuar 
honrando as obrigações que a empresa contratou no Brasil e fora dele, 
remunerando os acionistas que nos confiaram suas poupanças, nossos 
funcionários com os níveis de salário e gratificações que merecem, e pagando 
nossos impostos, taxas e obrigações, fato relevante que não podemos perder de 
vista em um país que precisa educar milhões de crianças e prover o mínimo de 
segurança aceitável pela sociedade, para que nós possamos viver em paz e 
assim produzir melhor (MP, p.145). 

 

O início do novo milênio chegou e com ele renovadas esperanças para a TAM. Seu 

fundador acreditava ser um ano de bastante progresso depois das adversidades vencidas 

anteriormente e o sucesso alcançado. A superação da VARIG no mercado interno e as 

negociações para a fusão das duas o permitiam sonhar com a ocupação dos espaços vazios dos 
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países vizinhos e o incremento da demanda. Acreditava que juntas teriam condições de competir 

mundialmente: 

 

Creio, sinceramente, que em um futuro não muito distante, nós seremos uma 
forte companhia aérea que tenha capacidade para transportar entre 40 e 50 
milhões de passageiros/ano e possa, com essa fortaleza de participação no 
mercado, se sustentar na competição internacional, cada vez mais consolidada e 
capitalizada (MP, p.151). 
 

2001 também era o ano dos 25 anos da TAM linhas aéreas. Rolim relembrava os feitos da 

filha-marca e de como a ajudara a chegar até ali. Os anos passaram e a dinamicidade e 

persistência continuavam. O desejo de crescer era o mesmo de quando começou e os desafios 

vindouros eram o combustível para sua disposição e futuros sucessos: 

 

Ainda me lembro muito bem quando eu e o Sr. Orlando Ometto esperávamos 
por um diretor da TAM em nosso quarto do Hotel Bandeirantes, em Goiânia, 
para assinar os documentos que constituíam a TAM - Transportes Aéreos 
Regionais, em 1976, para que ela, então, pudesse operar linhas regulares e, 
assim, entrar nesse seleto clube das empresas aéreas brasileiras. 
Vinda de um pequeno Taxi Aéreo, a TAM, que havia se projetado nesse 
mercado, se credenciou de forma marcante e foi uma das cinco empresas 
designadas para poder prestar serviços de transporte aéreo regular ao público 
usuário. Desde aquela tarde, no Hotel Bandeirantes, a TAM, nesses últimos 25 
anos, cresceu sem parar. 
Nunca me recordo de um dia sequer em que o volume de nossos passageiros não 
aumentasse em relação ao dia anterior, mantendo sempre o nosso ideal de ter 
uma empresa que pudesse, com orgulho de ser brasileira, amar os seus clientes 
continuamente e ser amada permanentemente pelos que nela trabalham. 
[...] No dia 12 de julho de 1976, realizamos o nosso primeiro vôo. Após 25 anos, 
inauguramos o 10º vôo internacional da TAM. É um bom número, mas é apenas 
o começo de uma nova escalada que as gerações vindouras de administradores 
da empresa devem ter em mente para poder também superá-la a cada dia, 
continuando a levar, com orgulho, a bandeira do Brasil para além de nossas 
fronteiras. 
Nós só poderemos seguir crescendo na atividade que abraçamos e amamos se os 
compromissos forem mantidos, se o ideal for renovado e se nossa capacidade de 
sonhar não se limitar aos problemas e for sempre maior que eles (MP, p.155). 
 
 [...]há quatro anos (em 1997) nós éramos apenas uma empresa regional e 
chegamos, simultaneamente, aos vôos nacionais (desde Guarulhos e Galeão) até 
aos internacionais para Miami e Paris, num grande esforço de gestão da 
companhia e de administração de recursos de capital, tudo tornado possível em 
virtude da capitalização que fizemos na empresa e do volume de crédito 
conquistado por ela desde então. Em razão disso, a TAM se firma como a 
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segunda força do transporte aéreo brasileiro para o exterior. E é uma grande 
prova para nós realizarmos isso com sucesso e com lucratividade. Eu acredito, 
sinceramente, que as nossas equipes renovam sua motivação nos desafios que se 
apresentam a todo momento (MP, p149). 

 

A TAM dava sinais de atingir a maior-idade. Era reconhecida nacionalmente e tinha 

penetração no mercado internacional. O dominador Rolim tinha dificuldade de ver sua cria 

escapar-lhe por entre os dedos. Tentava fazer a lição de casa para poder deixar a marca 

deslanchar ainda mais. Buscava maior liberdade para o setor e tentava mudar o sistema aéreo 

brasileiro. A excessiva taxação e os vícios no poder que emperravam o desenvolvimento do setor 

eram entraves para o sucesso das companhias aéreas no país. Enquanto tentava abrir caminho 

internamente, a TAM cercava os vizinhos sul-americanos. Adquiriu uma pequena empresa na 

Argentina – a Aerovip. Visava comprar a Aerolíneas Argentinas, além da LanChile e da 

Equatoriana, para consolidar a maior companhia da América do Sul. Pretendia ser a única 

companhia a atender toda a demanda dos países que compunham o acordo Mercosul: 

 

O mercado brasileiro é muito importante para Argentina, Paraguai e Uruguai não 
só pela sua densidade, como também pelas distâncias que os aviões têm que 
percorrer aumentando, assim, a etapa média e reduzindo o custo do ciclo, fator 
vital no custo de uma empresa aérea. 
Por outro lado, os mercados argentino, paraguaio e uruguaio são 
complementares ao mercado brasileiro, já que os aviões, depois de percorrerem 
grandes distâncias, encontram nas opções desses serviços uma clara condição 
para atendê-los dentro da cultura específica de cada região. 
Sinceramente, os anos me ensinaram que os países pequenos, de baixa 
capacidade de geração de tráfego, terão, daqui em diante, extrema dificuldade 
em manter suas linhas aéreas. Por outro lado, quando o mercado se 
complementa, como vemos agora com a Europa Continental, as empresas se 
fortalecem e podem, dessa maneira, enfrentar a globalização de maneira mais 
sólida (MP, p.151). 

 

Nesse ínterim, Rolim assumira, no Paraguai, a representação de uma empresa de 

helicópteros – a Robinson. Ganhou um exemplar de presente e passou a se distrair com o novo 

brinquedo. Qualquer coisa motorizada o interessava. Passeava com o filho mais novo e 
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incentivava o mais velho a pilotá-lo. As diferenças entre os princípios dos helicópteros e dos 

aviões tornavam a atividade ainda mais arriscada, pois em uma pane a reação de um piloto de 

avião é oposta ao do helicóptero. Os amigos e familiares tentavam, em vão, persuadi-lo a desistir 

do passatempo. Gostava do desafio mesmo quando este relacionava-se com a própria vida. 

Sentia-se invencível. 

Em 08 de julho de 2001 uma fatalidade ocorreria. De todas as intempéries sofridas pela 

TAM, esta era a maior. Seu fundador, inspirador da marca e de suas características, faleceu em 

um desastre de helicóptero que ele mesmo guiava quando voava, com destino a Cerro Corá, no 

Paraguai, na companhia da chefe do serviço “Fale com o Presidente”.  

O novo hobby tirara-lhe a vida, mas não seu legado. A TAM continuou nos passos de seu 

pai e até hoje pode-se encontrar a identidade de Rolim por trás das decisões da marca.  
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4  Considerações Finais 
 

4.1  Um retorno à nossa proposta 

 Em nossa sociedade repleta de marcas que povoam nossas vidas, como andar imune à sua 

influência? Elas fazem parte do nosso dia-a-dia, mesmo quando não nos damos conta. Há muitas 

mensagens por trás delas e as marcas mais atraentes ao público são as que possuem um enredo, 

pois ele dará um sentido ao que elas representam e será a base para a identidade delas. Contudo, a 

trama precisa estar ancorada em algo palpável e concreto, como, por exemplo, a vida do fundador 

da marca. Uma marca jovem e criada do zero precisa de alguém em que possa se ancorar56. Essa 

pessoa dá-lhe sentido e permite uma certa constância, ao longo do tempo, ao transmitir para ela 

sua identidade. Empreendedor e marca tornam-se inseparáveis e influenciam-se mutuamente.  

Nossa proposição inicial ao estudar este caso foi verificar: Que elementos identitários do 

pai-empreendedor Rolim estão presentes na sua narrativa sobre a filha-marca TAM? 

Como ele os objetiva na formação da identidade da marca? Para tal, vamos retornar um 

pouco à teoria. 

A identidade da marca sugere uma mensagem única, proveniente de um mesmo emissor 

(a marca). Esse fato é importante para que os destinatários (consumidores) entendam que estão 

                                                 
56 O desenvolvimento da identidade da marca necessita apoiar-se em algo consistente, a fim de que ela desenvolva 
sua forma de agir, seu idealismo e seus valores de maneira coerente com as mensagens emitidas. O fundador da 
marca pode fazer esse papel de provedor das características da cria. Em muitos casos, a marca não sabe no que ou em 
quem se ancorar, termina copiando a comunicação de alguma concorrente. Essa atuação não gera ressonância para os 
consumidores e, principalmente, não produz distinção entre as demais. Em outras ocasiões, a marca se maquia. Ela 
passa a emitir mensagens atraentes, tentando anunciar o que o público gostaria de ouvir, porém sem nenhuma 
consistência interna. E o oportunismo de tentar atender exaustivamente às expectativas dos consumidores gera uma 
marca sem identidade, pois ela tentará agradar a todos os públicos, todo o tempo. No final das contas, as pessoas não 
serão capazes de reconhecê-la, já que suas mensagens serão incongruentes. Uma terceira atuação inconsistente é 
quando a marca emite mensagens do que gostaria de ser e, não do que é. Essa atitude suscita incredulidade e mesmo 
rejeição para com a marca.  
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lidando com uma marca única, estável e que, apesar de se renovar constantemente, nunca deixa 

de ser ela mesma.  

Saber qual a visão, o projeto, os valores e quais sinais para o seu reconhecimento permite 

à marca evoluir mantendo seu núcleo57. Entretanto, muitas empresas preocupam-se 

demasiadamente com suas identidades visuais (e.g., cores, tipografia) e se esquecem do principal: 

sua identidade profunda, seus valores, ao que ela se propõe. Por conta disso, ficam presas a 

códigos estéticos que restringem sua evolução. Para se modernizar, faz-se necessário recorrer às 

suas fontes de identidade. Nome, símbolos, raízes geográficas, comunicação, personagens e o 

fundador, são algumas delas. 

Ao analisar a identidade da TAM, constatamos que seu nome não passa de uma sigla que 

visa a designar várias coisas. A empresa, na sua fundação, era denominada de Transportes Aéreos 

Marília, ou, como costumavam chamar seu primeiros donos, TAM. Posteriormente, por 

imposição governamental, passou a ser denominada Táxi Aéreo Marília, mantendo a sigla 

original. Ao tornar-se uma empresa de vôos regulares e, juntamente com a VASP, atuar no 

mercado regional, ficou conhecida como TAM – Linhas Aéreas Regionais. Em seguida, veio a 

TAM Mercosul – em decorrência da compra de uma empresa estatal paraguaia. Logo depois, foi 

a vez da TAM Meridional – uma extensão da TAM Linhas Aéreas Regionais. O nome, com o 

tempo, expande-se e passa a representar, também, a identidade da marca. Mas, para isso, é 

necessário juntar outros componentes identitários, como o símbolo da marca. Na TAM, o mais 

forte de todos é o tapete vermelho, materializando o respeito pelos passageiros, em alusão à 

passarela utilizada para a realeza passar. As raízes geográficas, em alguns casos, são 

                                                 
57 David Aaker (1996) afirma que a identidade da marca é composta pela Identidade Nuclear, ou seja, a essência da 
marca, que permanece durante o tempo; e também pela Identidade Expandida, a qual inclui elementos que lhe 
proporcionam textura e integridade. Acrescenta os detalhes que ajudam a imaginar o que a marca representa. A 
identidade expandida pode ser mais facilmente modificada ao longo do tempo, pois não representa a essência da 
marca.  
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extremamente importantes para a marca. No caso da TAM, ser uma empresa brasileira não tem 

tanta representação assim, apesar de ela veicular, em suas propagandas, o orgulho de ser 

brasileira. Esse artefato tem por finalidade uma aproximação com os consumidores, não 

representa efetivamente um sentimento da empresa ou dos brasileiros para com a TAM. A 

publicidade contratada passava pelo crivo do Comandante Rolim, pois, assim, não haveria 

distorções entre a comunicação veiculada e o idealizado pelo empreendedor. Outra fonte 

identitária mencionada pela literatura é o personagem, ele representa (alegoricamente) a marca. 

Porém a empresa de Marília não faz uso desse elemento. 

Para Kapferer (2004a) a identidade da marca é formada a partir da emissão de mensagens 

da marca para o consumidor. Contudo, conforme mencionamos anteriormente, várias pessoas 

interferem na formação dessa identidade, principalmente os consumidores (WIKSTRÖM, 1996). 

Estes, ao criticarem certas posturas adotadas, influenciam o desenvolvimento da identidade da 

marca. No entanto, muitas marcas não enfatizam a relevância deles na sua essência (i.e. eles não 

estão presentes na composição identitária da marca). A TAM procura fazer uma aproximação 

com os clientes, ao abrir um espaço para os ouvir. Ela se aproveita ao máximo dessa interação, 

adotando, sempre que possível, as sugestões deles. Ao mencionar o fato, pretende formar uma 

imagem de atenciosa perante os consumidores, mesmo assim, eles não fazem parte da sua 

constituição identitária.  

Na próxima seção, faremos uma comparação entre a identidade de Rolim e a da TAM 

para verificarmos a congruência ou dissonância entre eles e por qual razão elas ocorreram ou não.   
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4.2 Comparação das Identidades 

Utilizamos, desde o princípio, a analogia da relação pais e filhos para ilustrar a 

transferência das características do empreendedor para a marca criada por ele. Afirmamos que, tal 

qual na criação de seres humanos, dificilmente essa transmissão seria total. Esta seção se propõe 

a elucidar quais características são idênticas, quais são parecidas e quais são distintas; e o porquê 

da não congruência entre todos os elementos identitários. 

Quadro 1 – Semelhanças identitárias entre Rolim e a TAM 

 

 
Ágil 

 
Ágil 

Persistente 
 

Persistente 

Dinâmico 
 

Dinâmica 

Vivaz 
 

Vivaz 

Ambicioso 
 

Ambiciosa 

Humilde - espírito de servir 
 

Humilde - espírito de servir 

Comunicativo 
 

Comunicativa 

Relacional (bem relacionado) 
 

Relacional 

Alegre – espirituoso 
 

Alegre - descontraída 

Franco 
 

Transparente 

Informal 
 

Informal 

Criativo 
 

Criativa – inovadora 

Pontual (preocupado em economizar tempo) Pontual 

 
 

ROLIM TAM 
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 A partir do Quadro 1, podemos verificar uma grande semelhança entre as características 

do empreendedor e da marca. A maior parte delas é proveniente de Rolim. A marca é ágil, 

persistente, dinâmica, vivaz, ambiciosa (com grande desejo de crescer), humilde (o espírito de 

servir está presente em suas práticas), comunicativa (existe um canal de interação com os 

clientes), relacional, alegre e descontraída (imprime um tom leve e espirituoso nas interações com 

os passageiros, muitas vezes, realizando sorteios durante os vôos), transparente (gosta de mostrar 

aos passageiros os problemas ocorridos), informal (por um lado, a TAM procura ser flexível para 

solucionar os problemas o mais rapidamente possível e, por outro, parece haver um clima de 

informalidade ao incentivar os comandantes a contar piada a bordo do avião), criativa e 

inovadora (busca sempre trazer novidades ao serviço, melhorando o atendimento ao cliente), 

pontual (preza pelo tempo do cliente). 

 
Quadro 2 – Proximidade entre as os componentes identitários de Rolim e da TAM 

 
 

 
ROLIM TAM 

 
Bajulador Atenciosa 

 
Interessado e curioso - perguntava a opinião 

dos outros e buscava informação com as 
pessoas de maior formação do que ele. 

Interessada e cordial - pedia a opinião dos 
clientes e, sempre que possível, colocava em 

prática as solicitações. 
 

Obstinado Determinada 
 

Disponível Cooperadora, colaboradora 
 

Trabalhador, realizador Solucionadora, atuante 
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Constatamos, a partir da comparação do Quadro 2, a existência de elementos parecidos 

entre Rolim e a TAM. Mas, por que tais características não foram transmitidas por inteiro à 

marca? Há a necessidade de se institucionalizar certas crenças, valores e atitudes. É preciso haver 

uma linearidade e uma constância na maneira de atuar no mercado. O empreendedor se portava 

de formas distintas, de acordo com a conveniência; a marca não poderia proceder da mesma 

maneira. Rolim fazia distinção entre as pessoas influentes e os cidadãos comuns. Ele se 

aproximava das primeiras, exagerando na efusividade do tratamento dispensado a alguns clientes 

e amigos pessoais. No entanto, seria praticamente impossível a marca agir da mesma forma que 

seu fundador. A TAM consegue ser cortês e, ao mesmo tempo, premiar de maneira diferenciada 

os clientes mais fiéis, porém utilizando a meritocracia. Rolim fazia o mesmo, contudo de forma 

política.  

O empreendedor era bastante curioso e se interessava em conhecer o modo de pensar de 

seus assessores. Quando precisava decidir, consultava os colaboradores da TAM, não importando 

qual fosse o grau de instrução, nem o posicionamento hierárquico deles dentro da organização. 

Todavia, a consulta era apenas para o seu conhecimento, pois, na maioria das vezes, o 

Comandante seguia sua intuição, não aceitando os argumentos dos diretores. A TAM, por sua 

vez, não tem o mesmo posicionamento. Rolim era obstinado, ou seja, irredutível quanto aos 

objetivos traçados por ele. Não desistia do que havia planejado, mesmo quando todas as 

evidências apontavam para direções opostas. Essa característica tinha aspectos positivos, pois não 

deixava que ele se abatesse diante das derrotas. Por outro lado, não enxergava que algumas das 

metas almejadas não eram favoráveis nem a si nem à empresa, como na época em que desejava 

adquirir a VASP. A TAM é determinada, entretanto um pouco mais maleável do que seu 

fundador. Ela precisa se moldar à demanda dos passageiros e se adaptar à legislação do setor. 

Rolim estava disponível a ajudar os que o cercavam, principalmente, os de posição social mais 
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elevada. Dessa forma, conseguiu conquistar a simpatia de muitas pessoas. A marca, por sua vez, 

é cooperadora e colaboradora. O empreendedor era trabalhador e realizador. Estava sempre 

ocupado em algum projeto grandioso. A TAM preocupa-se em ser vista como solucionadora e 

atuante em relação aos problemas que ela entende ser importante para os clientes.  

 
 

Quadro 3 – Diferenças identitárias entre Rolim e a TAM 
 

 
 

  
Ousado, imprudente Responsável, Preocupada com a segurança 

 
Intempestivo, impulsivo, exagerado Comedida 

 
Contraditório (humilde e arrogante) Não-contraditória (humilde e prestativa) 

 
Polêmico, controverso Não-polêmica (consonante, pois não gera  

sentimentos ambíguo entre os clientes) 
 

Autoritário, dominador, orgulhoso, 
autoconfiante, machista 

Respeitosa  
 
 

Conservador Moderna 
 

 

Apesar da grande semelhança entre as identidades de Rolim e da TAM, algumas 

características do empreendedor não se encaixam em uma companhia de transportes aéreos. 

Rolim era uma pessoa imprudente, impulsiva, intempestiva. Muitas vezes, principalmente na 

juventude, a ousadia do rapaz transformava-se em irresponsabilidade, como quando pilotou 

infectado com malária e pôs em risco a vida de todos os passageiros. Não queria que a filha-

marca herdasse essas características negativas. Ela precisa ser responsável e preocupada com a 

segurança, pois qualquer falha pode ser fatal para sua imagem. Acidentes acontecem, como no 

caso da queda do Fokker-100 em 1996, mas a empresa não pode ser conhecida por tomar 

ROLIM TAM 
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decisões impensadas. A TAM é moderna, sempre implementando novas tecnologias e 

incorporando as novidades do setor. Rolim, por sua, vez era conservador. Prezava pela 

manutenção das tradições, até mesmo em relação à maneira como exigia ser tratado. Quando já 

era presidente da TAM, ele gostava de continuar sendo tratado por comandante. Outra diferença 

considerável entre pai e filha era o fato de ele ser autoritário, dominador, orgulhoso, 

autoconfiante, conservador e machista. A marca, porém, não adquiriu essas características. A 

TAM é respeitosa para com os passageiros. 

O Comandante Rolim era contraditório, controverso e polêmico. Essas características não 

podiam ser transmitidas à filha, pois a marca precisa ser o mais coerente o possível. A TAM 

recebeu do pai ensinamentos para ser comedida nas ações. O 5º mandamento – pense muito antes 

de agir – resplandecia o cuidado do empreendedor com a reputação da TAM. A segurança deve 

estar presente em todas as ações da marca. Com Rolim, isso nem sempre acontecia. A ousadia do 

piloto empreendedor punha em risco sua própria vida, pois a imprudência fazia parte de sua 

natureza. Acreditava ser imortal e acabou sendo vítima dessa forma de pensar. 

 A comparação realizada entre os elementos das identidades de Rolim e da TAM nos 

possibilitou analisar a identidade dela sob a perspectiva do modelo proposto por Kapferer 

(2004a). A identidade da marca58 é composta de seis componentes: a parte física (physique), a 

                                                 
58 O retrado do emissor é composto pelas facetas do physique (i.e. funcionalidade) e da personalidade. O aspecto 
físico está na base da marca e se apóia em certas qualidades dela. Garvin (1984) tinha sugerido sete dimensões que 
podem representar aspectos funcionais relacionados às marcas, a saber: performance, características, conformidade 
com especificações, confiabilidade, durabilidade, utilidade (i.e.,reflete a habilidade de ser útil ao produto), forma e 
acabamento (i.e., a aparência ou percepção de qualidade). Kapferer (2004a), contudo, possui uma visão diferente. 
Para ele, a faceta física é composta por uma combinação de características objetivas, que podem estar visíveis ou 
latentes na mente dos consumidores, que vêm à tona na mente dos consumidores toda vez que se menciona a marca. 
É algo muito próximo da habilidade (i.e., know-how) que representa a marca. Seria a resposta ao questionamento 
“Quando você pensa na marca Y, que tipo que habilidades (ou funcionalidade) lhe vêm à mente?” Um exemplo de 
faceta física da Ferrari seria a velocidade. Outro aspecto da identidade da marca é a personalidade. Em contraposição 
aos atributos funcionais oferecidos aos consumidores pela marca, a personalidade destina-se às funções simbólicas 
(i.e., emocionais) ou de auto-expressão (AAKER, 1997; KELLER, 1993). Na outra ponta, o retrato do destinatáio é 
composto pelas facetas do reflexo (i.e., tipificação do consumidor) e da auto-imagem do consumidor. A marca deve 
refletir a imagem do consumidor. Alguns autores mencionam que uma imagem do consumidor (i.e. reflexo) pode ser 
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personalidade, a cultura, o relacionamento, a mentalização e o reflexo. Cada faceta representa 

uma particularidade da marca, entretanto elas devem estar em consonância umas com as outras. 

A falta de uma faceta ou a dissonância entre elas provavelmente produzirá uma identidade com 

pouca profundidade ou incoerente. O prisma pode ser decomposto verticalmente em três lados.  

No topo, estão o aspecto físico e a personalidade representando o retrato do emissor.  Na parte 

inferior, reflexo e auto-imagem descrevem o retrato do destinatário. Fazendo a intermediação 

entre os retratos do emissor e do receptor estão o relacionamento e a cultura. Há ainda um outro 

tipo de análise do prisma que o divide em aspectos voltados ao interior da marca, denominado 

interiorização, compostos pelas facetas à direita da figura a seguir. No lado esquerdo, estão 

localizadas as facetas que representam a exteriorização da identidade da marca: 

 

                                                                                                                                                              
definida como o tipo de pessoa os consumidores imaginam ser o típico usuário da marca. Ou seja, os valores de 
marketing compartilhados pelos consumidores e pela marca. Por detrás desse conceito, está a idéia de que as marcas 
são utilizadas para construir e transportar valores para a própria identidade dos usuários. A faceta referente a auto-
imagem do destinatário representa o auto-conceito do consumidor de determinada marca. Essa teoria fundamenta-se 
na proposição de que os consumidores serão mais propensos a adquirir determinadas marcas se elas refletem ou 
demonstram apreço pela percepção que os compradores têm de si mesmos (ONKVISIT e SHAW, 1987; SIRGY, 1982). 
A ligação da imagem do emissor com a imagem do destinatário é feita pela cultura e pelo relacionamento. Cada 
marca tem sua própria cultura, ou seja, seu próprio sistema de valores. Essa faceta descreve os princípios básicos que 
governam a marca e seus sinais externos como os produtos e a comunicação (KAPFERER, 2004a). Casson (1994) 
afirma que uma das maiores motivações para focar no desenvolvimento das marcas é que elas penetram produtos 
com características culturais. Ao modificar as características culturais dos produtos, as preferências em relação a eles 
provavelmente mudarão e, assim, as marcas influenciarão a demanda. Por fim, a faceta relacional exprime que toda 
marca é um relacionamento (GORDON, 1991; KAPFERER, 2004a). Consumidor e marca são partes complementares de 
um mesmo sistema. E o local onde esses relacionamentos são desenvolvidos é no encontro de serviço entre os 
consumidores e os que representam a organização. Esse encontro representa uma oportunidade concreta para o 
cliente estabelecer ou ampliar o vínculo com determinada empresa (BOTSCHEN, 2000). Contudo, em toda interação, 
há uma barreira intransponível, entre um interagente e o outro, a ser ultrapassada. Um consegue, na melhor das 
hipóteses, acessar apenas uma parte do “eu” (self) do outro (SCHÜTZ, 1964). As pessoas apreendem, parcialmente, a 
subjetividade do outro. Consumidores e marca interagem em busca do alcance de suas expectativas, que, muitas 
vezes, não convergem. Cada participante do relacionamento busca maximizar sua satisfação e minimizar os custos da 
transação (THIBAUT; KELLEY, 1959; HOMANS, 1961). E essas trocas só continuam a ocorrer, caso haja benefício 
mútuo (JANCIC; ZABKAR, 1998) e cada parte compreenda que os ganhos são maiores que os custos (não 
necessariamente financeiros). Todavia, como a percepção é subjetiva, a cada encontro de serviço, diferentes clientes 
perceberão diferentes equilíbrios na comparação entre ganhos e custos (SZMIGIN; BOURNE, 1998). É preciso que haja 
uma disposição de ambas as partes para ceder, a fim de que o relacionamento se mantenha. Além disso, a realidade 
que permeia a interação está sendo construída e modificada por cada um dos atores (consumidores e marca) que se 
influenciam mutuamente no momento da transação, estabelecendo uma “realidade negociada” (MELLO; LEÃO;  
NETO, 2004).  
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Figura 1 – Modelo de prisma identitário de marca (fonte: Kapferer 2004a) 

 
 
 
4.3 O Prisma Identitário da TAM 

Agrupamos as características da TAM e compusemos o seu prisma identitário. Os 

elementos concretos ou parte física de sua identidade são a “serviçabilidade” (referente à 

habilidade de servir) e o tapete vermelho, símbolo da reverência ao cliente. A personalidade da 

marca, muito parecida com a do criador, é ágil, vivaz, ambiciosa, alegre, descontraída. A cultura 

da TAM esteve sempre pautada na cultura brasileira. A informalidade era a tônica tanto do 

empreendedor quanto de sua filha-marca. Improvisar e “dar um jeitinho”59 para resolver os 

                                                 
59 Essa característica pode ser traiçoeira, pois o jeitinho brasileiro exprime uma linha tênue em relação à questão da 
ética. Como afirma Da Matta (1984), entre o pode e o não pode há uma infinidade de possibilidades, principalmente, 
quando o indivíduo conhece alguma pessoa influente para realizar o que ele deseja e está impossibilitado por alguma 

Retrato do Emissor 

Retrato do Destinatário 

Físico Personalidade 

Relação  Cultura 

Reflexo Mentalização 
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problemas dos clientes fazem parte do dia-a-dia da TAM. O relacionamento é cordial e 

respeitoso. A pontualidade é uma das formas de mostrar aos clientes esse respeito. A empresa se 

apropria da informação passada pelos consumidores e a utiliza sempre que julgar proveitosa para 

seu sucesso. E, ao implementar alguma sugestão, comunica-a efusivamente a todos os clientes, de 

modo a formar uma imagem de atenciosa para com eles. O reflexo do mercado, ou seja, o 

público-alvo ao qual ela se dirige é o executivo (primordialmente do sexo masculino). Entretanto, 

a mentalização – faceta relacionada à forma como os clientes se percebem enquanto usuários da 

marca – não foi detectada no nosso estudo.  A figura abaixo agrupa os elementos constituintes da 

identidade da TAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Prisma Identitário da TAM 

 

                                                                                                                                                              
legislação. O “jeitinho brasileiro” presente na cultura da TAM pode significar informalidade, flexibilidade e mesmo 
agilidade para solucionar problemas. Por outro lado, o mesmo elemento determina a intenção e a tentativa de burlar 
as normas e obter privilégios (BARBOSA, 2006). A ambigüidade presente na expressão pode gerar uma certa 
desconfiança em relação à marca.   
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Ao analisarmos a interiorização da marca, percebemos que ela está muito próxima do 

empreendedor seu pai. Todavia, os consumidores – parte bastante relevante na constituição da 

identidade de marca – não aparecem. Apesar de poderem se comunicar com a empresa, reclamar 

ou dar sugestões, a preocupação com os clientes fica restrita ao plano operacional. Eles não estão 

presentes na idealização da marca (i.e., interiorização), ou seja, na parte subjetiva da marca. 

Por outro lado, ao cuidar da parte voltada à exteriorização, o consumidor aparece, contudo 

com pouca ênfase. A imagem do destinatário é negligenciada e a marca continua mais 

preocupada com o que tem a oferecer.  

Ao esquadrinharmos os componentes identitários da marca, verificamos que algumas 

facetas estão mais desenvolvidas que outras. A TAM possui apenas cinco facetas identitárias. A 

mentalização do consumidor não está expressa. Porém, das cinco facetas identificadas, duas são 

mais fortes. As partes que enfocam o retrato do emissor – o physique e a personalidade – 

aparecem mais enfaticamente. A mediação entre imagem da organização e a do consumidor – 

relacionamento e cultura – está presente na identidade da TAM, mas não é consistente. A cultura, 

ao se pautar no “jeitinho brasileiro, evoca componentes ambíguos para a imagem da TAM e, 

conseqüentemente, desarmoniza a identidade da marca. Por sua vez, o reflexo é baseado em um 

mito bastante restrito – o homem de negócios. Ao se tornar a maior empresa brasileira de 

transportes aéreos, esse reflexo não é adequado, pois não reflete mais o passageiro típico da 

organização e nem a aspiração de grande parte da clientela. Esse reflexo é fruto prioritariamente 

de uma idealização de Rolim. Por fim, a inexistência da faceta da auto-imagem do consumidor no 

prisma identitário da TAM atesta que a marca está mais preocupada com a própria imagem do 

que com o que consumidores pensam a respeito de si mesmos. Entretanto, para uma identidade de 

marca ter profundidade, deve possuir todas as seis facetas mencionadas e deve haver uma 
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harmonia entre elas. Ao exprimir algumas facetas de modo marcante e negligenciar outras, a 

identidade da TAM fica fragilizada.  

Retornamos ao prisma identitário da TAM para localizar quais dos elementos estão 

presentes na identidade de Rolim. Das facetas existentes, a parte referente ao lado da 

interiorização – a personalidade e a cultura – são totalmente incorporadas da identidade do 

criador. Já o lado da exteriorização – physique, relacionamento e reflexo – possui uma 

diferenciação na parte que faz a mediação entre imagem do emissor  e a dos seus consumidores. 

O relacionamento cordial e respeitoso não é a cópia fiel do empreendedor. Este era bajulador, 

arrogante, autoritário, machista, dominante. A marca, caso se relacionasse com os clientes do 

mesmo modo, estaria fadada ao fracasso. Uma descoberta curiosa é que o reflexo (i.e., tipificação 

de um tipo de consumidor) da TAM lembra o próprio fundador, ou seja, uma pessoa de negócios 

do sexo masculino.  

Constatamos que os elementos comuns às identidades do empreendedor e da marca são 

maioria. Porém, como antecipamos na introdução, alguns deles não podem ser transmitidos 

integralmente e outros não são compatíveis com a ética empresarial que uma marca do porte da 

TAM deve transparecer.  

Os elementos identitários de Rolim foram objetivados na TAM por meio da forte atuação 

do Comandante, sempre presente em todas as decisões da filha-marca. Ele desenvolveu a marca a 

partir de suas experiências passadas. Não havia regras direcionando seu agir a não ser sua própria 

convicção. Em geral, os pais educam os filhos de modo semelhante à criação que receberam. Da 

mesma forma, Rolim transmitiu à TAM o que lhe parecia correto. E, como em qualquer criação 

de uma pessoa, houve acertos e erros. Os primeiros, ao nosso entender, superaram os últimos.  
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 Esse caso comprovou o entrelaçamento das identidades do empreendedor e da marca 

fundada por ele. Entretanto algumas ressalvas precisam ser feitas ao estudo empreendido. Na 

próxima seção, abordaremos algumas limitações da pesquisa. 

 

4.4  Limitações e Futuras pesquisas 

 A literatura de marcas tem focado na importância de sua identidade como mecanismo de 

permanência ao longo do tempo (e.g AAKER, 1996; DE CHERNATONY, 1999; KAPFERER, 2004a; 

2004b). Pouca atenção, contudo, é dada ao seu fundador e, mesmo ao mencionarem esta pessoa, 

o fazem de forma parcial e restrita como sendo um dos insumos da identidade da marca (e.g. 

KAPFERER 2004a; VINCENT, 2005). O entrelaçamento entre as identidades do empreendedor e da 

marca por ele fundada está presente na fala do primeiro, como verificamos no caso analisado. 

Nosso trabalho se propôs a dar algumas pistas sobre o tema tomando como base o caso de Rolim 

e da TAM.  

 Uma restrição da pesquisa é o escopo adotado. Estudos futuros poderão ser desenvolvidos 

para ampliar o tema em busca de outros casos de sucesso, bem como a análise de outras partes 

envolvidas no relacionamento com a marca. A identidade da TAM foi analisada apenas pelas 

palavras do seu fundador e não teve o intuito de desvendar a verdade por trás da marca nem ouvi-

la. Investigá-la pelo ponto de vista dos outros interagentes pode ser bastante elucidativo. A marca 

poderia ser estudada a partir de uma análise semiótica, a fim de visualizar possíveis distorções 

entre a fala da TAM e a de Rolim. Além disso, consumidores e funcionários também têm uma 

rica experiência a ser explorada, e possuem  uma visão sobre a marca diferente da do 

empreendedor. 
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 Em razão de termos analisado a TAM a partir das palavras de Rolim, ativemo-nos 

prioritariamente ao período de sua atuação. E, como ele faleceu em julho de 2001, a identidade da 

TAM pode estar modificada. Uma outra variável a ser analisada por futuras pesquisas seria o 

impacto da saída do fundador na identidade da marca. Vimos que a TAM ainda carrega os traços 

deixados por Rolim, mas após vários anos, quando grande parte pessoal da companhia não tiver 

tido contato com o fundador, seus valores ainda continuarão presentes? Quem seria a pessoa 

encarregada de manter viva a cultura transmitida pelo empreendedor? Seria necessário investigar 

como as marcas provenientes de seus fundadores mantiveram suas origens após a sucessão. 

Outra possibilidade de análise posterior é se as marcas de sucesso, denominadas por 

Vincent (2005) como “marcas legendárias”, seriam todas provenientes de fundadores que 

imprimiram suas características à identidade delas. Será possível construir uma identidade que 

não seja baseada em aspectos humanos e concretos e, sim, numa simples idéia, em algo apenas 

fruto da imaginação? Estas respostas poderão ser dadas a partir de investigações futuras 

ampliando o escopo deste estudo. 
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APÊNDICE A – Sumário do Livro “O Sonho Brasileiro” 
 
 
 
 
Um homem e suas biografias (nota do autor) I I 
1. O sonho secreto 22 
2. Vôo sobre a selva 48 
3. As pessoas e os negócios 88 
4. Comandante na tormenta 118 
5. Tudo ou nada 170 
6. O tapete mágico 212 
7. Number One 296 
8. Onde o Homem se sente mais livre 352 
“Assim é que se faz negócio” 395 
“Nada substitui o lucro” 417 
  Rolinianas 429 
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APÊNDICE B – Sumário do Livro “A Magia da Palavra” 
 
 
 
Cartas de bordo 
1º a carta do Comandante   17 
Mais um ano juntos 18 
Janeiro, mês de férias 19 
Continuando nossa conversa   20 
União, a força de uma nação 21 
Em tempos de um Brasil "real" 22 
Acreditando em nossos sonhos e desejos, cruzando os céus juntos mais uma vez 24 
Novos tempos   26 
Expectativas de mudanças 27 
Arregaçando as mangas  29 
Sem fronteiras, olhando horizontes 31 
Velocidade máxima, sem restrição 33 
O cheirinho da TAM   35 
Focando o âmago da mudança   37 
O 1º mandamento da TAM   39 
Esta empresa é sua 41 
O que é ser pontual   43 
Faça o que seu coração mandar   45 
Resultado do nosso trabalho  46 
Com o intuito de ajudar  47 
Cumprindo a nossa parte   49 
O direito de um sonho   50 
Tráfego aéreo  51 
O discurso e a prática   53 
O cliente precisa ser informado   55 
Setembro chegou e com ele novos desafios 57 
O entusiasmo de quem quer vencer   59 
Administrando o capital alheio  61 
A todos os meus clientes e amigos   62 
A TAM mais perto de você   64 
Buscando eficiência com novas opções   65 
A serviço do cliente   66 
Depois do assento duplicado vem o assento marcado   68 
Respeitando sua identidade num mundo unificado 70 
A volta por cima   72 
Nem as suspeitas venenosas, nem as inverdades nos afastam de perseguir nossos 
sonhos 

 

Um ano depois  76 
As transformações que o crescimento traz   79 
A renovação da fraternidade  81 
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Divirta-se. É janeiro  83 
Nosso papel no futuro do Brasil   85 
Em busca da fidelidade crescente  86 
Os benefícios da produtividade   88 
A330-200  90 
Torcendo pelo Brasil   92 
Super Ponte TAM  94 
Entre as mais admiradas do país   96 
O granito e o poeta   98 
A TAM e a responsabilidade comunitária  100 
Nas asas do novo milênio   102 
Ensaio inédito   104 
Jorge Wolney Atalla  106 
TAM e Airfrance: a nova aliança  108 
Tornar um sistema seguro mais seguro   110 
A ordem natural das coisas   112 
A realização de um sonho  114 
A convicção  116 
A polêmica sobre o cigarro   118 
A diferença  120 
Afinal, o que o Brasil quer?   122 
O novo Fidelidade TAM   124 
Bug do milênio  126 
A prata da casa   128 
O brilho do vermelho   130 
"Lanterna na popa"  131 
500 anos depois   133 
Onde erramos?  135 
Julho: viagens e sonhos   137 
Burocracia e dependência   139 
Peço-lhe que me ajude!  141 
Dr. Domingos Braille   143 
Chegamos a 1 milhão!  145 
A exata medida da liberdade  147 
Um novo e grande vôo   149 
As empresas aéreas e o Mercosul  151 
Uma nova política  153 
25 anos da TAM   155 
Bons tempos de Telê Santana    157 
  
Editoriais  
Fale com o presidente  161 
Serviço "Fale com o Presidente"   162 
1993 decole com a TAM  163 
O tapete vermelho  165 
Mais importante que o cliente é a segurança - Parte I  166 
Em busca do ótimo não se faz o bom   168 
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A maneira mais fácil de ganhar dinheiro é parar de perder   169 
O exemplo   170 
A confiança da humildade  172 
O que é fidelidade   174 
Um 94 com ética e trabalho   176 
A razão do cliente  177 
O nosso crachá   179 
As eleições  180 
Um sorriso  181 
Recordando Ruben Berta  183 
A magia da palavra 185 
A minha primeira namorada  187 
O Dr. Roberto Campos  189 
A mensagem do presidente   191 
O que é ser pequeno  192 
 Nada substitui o lucro  193 
Mais importante que o cliente é a segurança - Parte II 194 
Pense, antes de agir  196 
O que é ser humilde  197 
O que é ser competitivo 199 
O que é ser feliz   200 
O que é trabalho  201 
O que é ser querido  202 
O que é ser participativo  203 
O que é ser respeitado 204 
O que é ser companheiro  205 
A presença do dono  206 
Fidelidade  207 
Mantenha o entusiasmo 209 
A ética paira acima da turbulência  210 
Carência da liberdade econômica 211 
A abertura de novos céus 213 
O que é ser perfeito 214 
O sentido social do sucesso  215 
20 anos de TAM 217 
Orgulho de ser brasileira 219 
O homem de ação e a realização em suas obras 220 
Napoleão e Maria Letícia  221 
Custo-benefício   223 
O teimoso e o obstinado  224 
A lição do Sr. Katsuzo: viver como se gosta   225 
O estilo de cada um  227 
Pequenas e fundamentais jornadas Parte I 228 
Pequenas e fundamentais jornadas Parte II 230 
Calor humano e racionalidade  232 
Nenhum negócio é bem-sucedido quando só uma das partes merece fé  233 
Solidariedade natural  235 
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O que é sucesso  236 
Leviandade a toda prova  237 
Mantendo o rumo  239 
Um atendimento que faz a diferença  241 
Um amigo   242 
O valor da ética   244 
Ouvir o cliente   245 
0 jeito TAM de globalizar   247 
Museu "Asas de um Sonho"    248 
As portas abertas  250 
Primazia ao tempo  251 
O espírito de servir  252 
 Os 500 anos de Brasil  253 
Por que as empresas quebram?  254 
 Entendimento e humildade  255 
Decisões rápidas   256 
A academia da TAM  258 
 A Convenção Anual da TAM  260 
Respeito ao tempo  261 
O Dia de Integração Competitiva  262 
 Amigos de sempre  264 
  
Textos diversos  
Discurso: O Mercosul e a ordem natural das coisas  267 
Discurso sobre o Liberalismo  272 
Discurso: O espírito de São Carlos  283 
Discurso: Prêmio Maiores e Melhores da revista Exame  286 
 
 


