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Rolim Adolfo Amaro era um homem de ambições desmedidas. Comentava que se fosse 
começar sua biografia optaria por uma exclamação de outro audacioso da história: 
Napoleão. "Ah! Que belo livro daria minha vida!" Rolim não teve tempo de ver "a 
beleza de sua trajetória" transformada em letras. Piloto de avião e dono de uma das 
empresas de aviação mais bem-sucedidas do país, o comandante morreu, aos 59 anos. 
Por ironia, num desastre de helicóptero, em 8 de julho de 2001, nas proximidades da 
cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. Estava pilotando um Robinson 44, uma de 
suas devoções. Ao seu lado, estava a gerente da companhia, Patrícia de Santos Silva, 
de 30 anos, que também morreu. 
 
"Rolim desapareceu como viveu, no limite entre a audácia e a imprudência, como 
piloto e empresário. Homem incansável, fazia do movimento a própria vida. Sempre 
que algum desafio se pusera na sua frente, sua atitude fora de atirar-se adiante, nunca 
recuar", escreveu o jornalista Thales Guaracy, que atribuiu para si a tarefa de escrever 
a biografia do comandante: "O Sonho Brasileiro - Como Rolim Adolfo Amaro Criou a 
TAM e sua Filosofia de Negócios". O livro será lançado dia 9 em SP pela editora A 
Girafa, de Pedro Paulo de Sena Madureira, e estará nas livrarias dia 11. 
Segundo o autor, a biografia de Rolim transformou-se num livro de suspense, pois ao 
longo de sua vida ele tinha uma idéia original ou um golpe de ousadia ou uma sorte 
extraordinária, que sempre alteravam o rumo dos acontecimentos. "Toda vez que 
precisou enfrentar um desafio, contava com um desses aspectos. Era um homem sem 
limites e um desbravador", disse Guaracy ao Valor. 
 
A história de Rolim contempla, assim, um certo Brasil que supera adversidades, dá 
certo e está disposto a se arriscar. Assim como Lula, Rolim foi um autodidata, que não 
completou o primeiro grau, mas tornou-se um verdadeiro self-made- man. Chegou a 
dormir embrulhado em jornais para fugir do frio no início de carreira e em 2001 
deixava uma empresa com 91 aeronaves, faturamento anual de R$ 2,26 bi e 
disposição para explorar o mundo. Suas ações eram feitas com base nos ídolos. Em 
seu gabinete, por exemplo, vários retratos de Napoleão eram espalhados pelas 
paredes, bem como constava a genealogia da família Bonaparte. 
Mas Rolim trazia no corpo as marcas de seu estilo de vida, às vezes, imprudente. Uma 
delas era a cicatriz de um grave acidente aéreo - muito bem encoberta por cabelos 
implantados. "Começara a ganhar dinheiro pilotando monomotores. Andara armado, 
convivera com índ ios, empresários pioneiros, vira pilotos como ele morrerem de 
maneira trágica", diz Guaracy. 
 
Quando morreu, Rolim era dono de uma empresa com 8 mil empregados e vinha numa 
seqüência de dez anos de lucros, enquanto as concorrentes se afundavam em dívidas. 
No dia 9 de julho, uma 2ª feira, o empresário iria expandir mais a empresa. Compraria 
uma pequena companhia argentina, a Aerovip. "Parecia um negócio despretensioso. 
Rolim, no entanto, pensava em fazer uma companhia doméstica muito forte no país 
vizinho, princípio de uma concorrência para a Aerolineas Argentinas", revela Guaracy. 
A queda do Robinson 44, no dia anterior, inviabilizou o negócio, que, se realizado, faria 
surgir uma outra TAM , a Transportes Aéreos Argentinos. "Em qualquer momento, ele 
morreria no auge, pois estava sempre em ascensão." 
 
Sua entrada no mercado argentino tinha um objetivo definido: impedir que as 
companhias da terra de Gardel voassem para o Brasil apenas para deixar passageiros 



e levar outros para a Europa e os EUA. Ele avaliava que esse papel deveria ser 
ocupado por uma empresa brasileira. "Vencera no negócio mais difícil do mundo, uma 
atividade altamente dependente de capital (para comprar aviões), de gente (no 
atendimento), de energia (o combustível). Todos fatores que isolados já 
caracterizariam uma empresa de alto risco", observa Guaracy. 
 
Na época, a TAM liderava o transporte de passageiros domésticos (29%) e a Varig 
vinha em seguida (28%). Havia superado a líder do mercado e estava em 
conversações para a fusão das duas companhias. Seu interlocutor era Ozires Silva, 
presidente da concorrente na época. "Ele queria adquirir a Varig, como já quisera, em 
vão, comprar a Transbrasil e a Vasp, mas, mesmo assim, sobrepujou essas 
companhias após as tentativas de aquisições", conta o aut or. "Em 2001, as coisas 
estavam caminhando entre as duas companhias. A proposta atual de fusão com a 
Varig é parecida com a que havia sido feita na época. Mas na cabeça de Rolim, ele já 
estava concorrendo com a American Airlines e a Air France." 
 
O desejo de conquistar outros mundos começou a ser concretizado em dezembro de 
1998. Com seus três primeiros Airbus A330, a TAM inaugurou os vôos internacionais. A 
rota escolhida, São Paulo-Miami. O primeiro vôo para Europa ocorreu em 99, com 
destino a Paris. Mas o comandante estava obstinado por ser dono da maior companhia 
da América Latina. Alguma semelhança com Napoleão? 
 
Para o salto internacional, o empresário associou-se com a Transbrasil, em 2000 - mas 
a parceria durou apenas seis meses -, e buscava ampliar a área de atuação da TAM no 
exterior. Além da Varig e da Aerovip, a empresa também estava em processo de 
aquisição da Aerolineas Argentinas, da Lan Chile e da Equatoriana. "A simbiose com 
outras companhias podia ser a solução de curto prazo para diminuir custos e ganhar 
escala, dando mais força a uma nova empresa, mas nada adiantaria se ele não 
conseguisse mudar o sistema aéreo brasileiro", relata Guaracy. 
 
Na avaliação do comandante, o grande dilema do país estava nos "vícios de poder na 
aviação" e da excessiva taxação, o que considerava uma ditadura econômica 
comprometedora do andamento do setor. Nos EUA, a carga tributária era de 7,5%, na 
União Européia chegava a 16%, e, no Brasil, a 35%. "Para Rolim o problema da fusão 
não estava na Fundação Rubem Berta, como sugerem, mas na regulação do mercado, 
na política fiscal e no câmbio. Rolim e Ozires queriam que o governo assumisse 
compromissos e, então, eles fariam as concessões necessárias", explica o autor. 
 
Caso não fossem eliminados esses problemas do setor, o comandante Rolim tinha 
certeza de que mesmo com a fusão da Varig, a empresa enfrentaria problemas 
financeiros em breve. Em sua perspectiva, a solução estaria numa intensa 
desregulamentação do mercado, sem interferência do Estado, o que considerava um 
resquício dos velhos tempos da aviação. Para que as mudanças fossem efetivadas, 
Rolim contratou um lobbista, José de Anchieta Élcias, ex-diretor da Transbrasil, para 
tentar convencer os parlamentares. 
 
O comandante também tornou-se um grande incentivador da criação da Agência 
Nacional da Aviação Civil (Anac), a exemplo do que ocorria em outros setores, como a 
telefonia. "Vamos conferir-lhe instrumentos para que possa sobreviver em um 
ambiente saudável de competição aqui dentro. E, ao mesmo tempo, preservar a 
empresa nacional da competição desigual e ruinosa frente à companhias 
internacionais", dizia o comandante. 



Uma outra reclamação de Rolim era quanto ao patrimônio das empresas do segmento. 
Pela legislação, apesar dos custos de instalação nos aeroportos saírem das contas das 
companhias aéreas, era a União que detinha os direitos sobre elas. "Essa legislação 
atravanca o progresso. Nos EUA, por exemplo, cada companhia é dona de suas 
instalações nos aeroportos. Trata-se de um custo Brasil da aviação, que é enorme ", 
afirma Thales Guaracy. 
 
O projeto de reestruturação do setor previa a criação de uma holding, com ações da 
Varig e da TAM, e uma redução compulsória da oferta de assentos e a participação 
direta do governo federal. Os acionistas das duas empresas trocariam suas ações pelas 
ações da holding. Rolim, entretanto, desejava - como sempre - ter o controle nas 
mãos. 
 
Depois da morte do comandante, as articulações para a criação da Anac, a compra da 
Aerolineas Argentinas e os acordos com a Lan Chile e a Equatoriana foram 
engavetadas. Está em andamento apenas a fusão com a Varig. Era, assim, o fim de 
uma história de mais de três décadas de aventuras pelo mundo da aviação do Brasil. 
Tudo remete à infância no interior paulista, quando ocorreu seu primeiro vôo sob o 
comando do tio Joaquim Pereira da Rosa. Anos depois, a obstinação pela aviação, 
iniciada aos dez anos, o levou a se aproximar da Táxi Aéreo Marília (TAM), empresa 
fundada em 1961. Dois anos após, Rolim foi contratado como piloto da Táxi Aéreo 
Marília e, em 1971, assumiu o posto de principal executivo e tornou-se acionista. 
Quatro anos depois, Rolim Adolfo Amaro detinha 98% da empresa de táxi aéreo e se 
preparava para mais uma ousada operação: a criação de uma empresa com a marca 
TAM: a TAM (Transportes Aéreos Regionais). Em 1980, chegaram as primeiras 
aeronaves Fokker F-27, que alteraram o patamar de atividade da empresa. As 
aeronaves Fokker F-100 estacionaram no hangar da companhia em 1990. Em 1993, a 
TAM transportava 1,2 milhão de pessoas. "A síntese da minha vida foi o ato de ganhar 
tempo", costumava dizer. 
 
Em 1996, porém, o Fokker-100 tornou-se sinônimo da TAM. No entanto, em vez de 
uma ação de marketing, a associação ocorria por causa de um dos mais graves 
acidentes no Brasil. Na manhã de 31 de outubro, "um dia das bruxas", como lembra 
Guaracy, um Fokker-100 do vôo 402 e com 91 passageiros e cinco tripulantes caiu 
sobre casas a 2 km do areoporto de Congonhas, em São Paulo. A queda ocorreu 11 
segundos depois de levantar vôo. Morreram as 96 pessoas da aeronave e mais três 
que estavam em solo. 
 
Rolim estava na ilha de Bonaire, no Caribe. Soube do acidente enquanto fazia a barba 
e assistia ao noticiário da CNN. No dia seguinte, veio em segredo para São Paulo e foi 
do aeroporto direto para a casa do presidente do Grupo Ultra, Pery Igel, cujo filho, 
Ernesto, de 27 anos, morrera no acidente. O infortúnio era maior porque o rapaz havia 
morado com um dos filhos de Rolim, quando estudavam administração nos EUA. 
Naquele dia, o comandante teria dito que perdera a "vont ade de viver".  
 
"Um acidente é um problema exterior e esse caso mostra como uma empresa passa 
por uma tragédia sem perder clientes e consegue superar o episódio", diz Guaracy. 
"Mas ele não era perfeito. Cometeu erros. Quando se colocava como 'pai' dos 
passageiros, acabava atraindo também para si as coisas negativas. Bebeu de seu 
próprio veneno, pois passava a idéia de que podia resolver tudo. O comandante, 
porém, nunca superou as marcas do que ocorreu em outubro. A companhia, sim." 
A saída para não ver seu império ruir junto com a queda do Fokker-100 foi optar pela 
transparência, admitindo a tragédia em comunicados aos passageiros. Mesmo assim, 



os telefones do serviço "Fale com o Presidente" não atendiam as ligações. "Para ele, 
perder o contato com o cliente era o sinal do abismo. Sentir-se abandonado pelos 
passageiros, cuja proximidade tanto cultivava, liqüidava-o", descreve o autor. Chegou 
a visitar famílias de algumas vítimas, mas desistiu. "O esforço dele era genuíno, mas 
ninguém estava interessado em seus sentimentos", acredita o autor. Um ano depois, 
outra turbulência: uma bomba explodiu em outro Fokker-100, do vôo 283, e matou o 
engenheiro Fernando de Moura. 
 
A indenização das famílias das vítimas do vôo 402 foi um tema de grande debate e 
apelo midiátic o do ponto de vista negativo. Mas, como determinavam as leis 
internacionais, o pagamento deveria ser feito pela companhia de seguros, no caso o 
Unibanco. "Como em última análise seria a seguradora que faria o pagamento, 
também lhe cabia conduzir as negociações. Logo surgiram as 'viúvas' da TAM - 
parentes das vítima revoltadas com o acidente, que reclamavam da demora em 
receber assistência, especialmente no caso das famílias que ficaram sem arrimo", 
escreve Guaracy. 
 
A indenização foi definida por meio da Justiça dos EUA, que fez um acordo com cada 
uma das 60 famílias das vítimas que processaram a TAM. Elas aceitaram receber entre 
US$ 300 mil e US$ 800 mil. A responsabilidade do acidente, segundo laudos técnicos, 
foi do fabricante, já fora de operação, que alterou o sistema de reversor, aumentando 
a probabilidade de o aparelho abrir em vôo de uma em 1 bilhão para uma em 1 
milhão. 
 
A imagem da empresa, entretanto, foi abalada. Uma das armas para o êxito da 
companhia era o tratamento "especial", que atribuía aos clientes. Rolim os recebia 
pessoalmente ao sopé da escada dos aviões. "Ele considerava o cliente uma espécie de 
amigo. Seu modelo de gestão não era hierárquico. Entre o cliente e o presidente não 
havia intermediários. Sabia, por exemplo, que havia um problema em Salvador porque 
um passageiro havia lhe contado. Ele subverteu a ordem dos problemas de sua 
empresa", afirma. 
 
Tal atitude tinha várias acepções para os que viam e conviviam com Rolim. De acordo 
com Guaracy, ele era reconhecido, sobretudo, como um "empresário original, lutador e 
ousado". Mas havia controvérsias: uns o chamavam de "marqueteiro" - por 
acreditarem que a imagem do comandante não fosse verdadeira, mas estratégia -; 
outros avaliavam que ele era uma pessoa com obstinação para a "auto-promo ção". 
Procurou a Escola de Samba do Salgueiro para ser homenageado no carnaval de 2002. 
Investiria R$ 1,2 milhão. 
A verdade é que ele sabia manipular as informações a seu favor, em especial, quando 
envolviam seus desafetos. Um deles era Wagner Canhedo, que comprou, em 1991, 
"em seu lugar", um de seus sonhos de consumo: a Vasp. Por estar próximo de 
repórteres e pessoas influentes, oferecia e colhia notícias "quentes". Nos contatos, 
sempre lhe falavam de Paulo César Farias, o caixa de campanha de Fernando Collor, e 
amigo de Canhedo, que Rolim acreditava ter sido favorecido pela 'República de 
Alagoas'. Como desforra, informou à revista "Veja" a história do "Morcego Negro", um 
jatinho de US$ 10 milhões, adquirido por PC Farias e aterrissado no hangar de 
Canhedo. Na recessão profunda que o país enfrentava, a aeronave indicava 
procedimentos ilícitos. 
"Em causa própria e coletiva, Rolim colocou-se a favor da denúncia, embora sem 
aparecer como o seu autor. Na reportagem, para a qual dera a maior parte dos 
subsídios, aparecia somente comentando uma informação marginal sobre o nível de 
atividade do setor", recorda-se Guaracy. Era a chama sobre o enriquecimento ilegal de 



PC. Em 1992, uma CPI investigou a privatização da Vasp e a considerou legal. Depois 
que Collor saiu da Presidência da República, Canhedo não dispunha mais da influência 
de PC. Mas antes, o mesmo governo que lhe tirou o doce da boca, ofereceu a 
oportunidade de dar saltos maiores ao quebrar o monopólio da Varig para realizar vôos 
internacionais. A concorrência aquecia e ele estava em forma para brigar. "Rolim ficava 
do lado da iniciativa privada. Sua ideologia era a do progresso", diz o autor.  
 
Mas nem sempre foi assim. Em 1964, foi perseguido pelos militares como subversivo. 
"Era uma ironia, pois o golpe teria consagrado como comunista aquele que, no futuro, 
seria identificado entre seus pares como um dos maiores defensores do capitalismo e 
da economia de mercado, especialmente no fechado setor da aviação, considerado 
pelos militares de 'segurança nacional'", conta o biógrafo. 
 
Apesar da posição ideológica, Rolim não estabelecia suas relações pessoais 
exclusivamente pelo compartilhamento de idéias. Tornou-se amigo de Lula, como de 
ditadores da América do Sul: Hugo Banzer (Bolívia) e Alfredo Stroessner (Paraguai). 
Seu carisma ultrapassava barreiras. Graças a ele, conquistava seus funcionários. Era 
comum vê-lo ajudar no serviço de bordo ou na recepção de passageiros. Enquanto 
isso, adotava uma política salarial muito desfavorável para os ditos "clientes internos ". 
"O curioso é que a maioria deles gostava do patrão. Rolim criava um compromisso por 
meio do exemplo próprio. E dizia que se tivesse de recomeçar, optaria pela 
comunicação corporativa", afirma Guaracy. 
 
Outro talento atribuído a Rolim era o de um apaixonado por todos os aspectos que se 
referiam ao sexo oposto. Casou-se em 22 de maio de 1966 com dona Noemy, em Rio 
Preto, com quem teve dois filhos: Maurício e Maria Cláudia. "Criado nos moldes mais 
tradicionais da organização familiar, tinha uma visão clássica do assunto: para ele, 
havia mulher certa para cuidar da casa e dos filhos", diz Guaracy. Isso não o furtava 
de relacionamentos extraconjugais, como atesta o nascimento de seu terceiro filho, 
Marcos, a quem reconheceu como filho e legítimo herdeiro. A notícia abalou seu 
casamento. Hoje, Marcos convive com os irmãos na empresa. 
 
No entanto, acima das mulheres, estava a paixão pelo trabalho. Quando se casou, 
advertiu a mulher: "Não esqueça de que sou piloto. Tenho escala de vôo e o interesse 
maior é sempre o cliente." Embora tivesse fama de galanteador, nem sempre teve 
sorte com as mulheres. Antes de conhecer dona Noemy se sentia um homem sem 
habilidades para o amor. Seu curso de pilotagem, por exemplo, foi pago com dinheiro 
obtido com a venda de um anel de rubi devolvido por uma namorada que o 
abandonara. Na opinião de Guaracy, porém, ele não dava a importância às mulheres, 
como diziam. Sua afirmação é feita com base em 20h de fitas gravadas por Adriana 
Conti, incumbida de documentar sua vida para o livro do comandante. "Ao longo 
dessas 20h, ele não fala uma única vez de mulher. Acho que ele não gostava de 
nenhuma", nota o autor. 
 
Jornalista de vários veículos de comunicação e autor de seis livros - o último é "O 
Homem que Falava com Deus" - Thales Guaracy havia sido escolhido pelo próprio 
Rolim para escrever sua biografia. O convite foi feito quatro anos depois de o 
comandante enfrentar um tumor na garganta e ter contratado um jornalista para 
escrever sua história. Guaracy não pôde aceitar a proposta e em 1995, Rolim 
abandonou a idéia. "O Sonho Brasileiro", entretanto, foi feito com todo o material 
inédito cedido por Adriana Conti e da investigação de meses em documentos, cartas, 
fotografias, livros e outras publicações sobre Rolim. 
 



Quando morreu, Rolim e Pat rícia viajavam motivados também por uma biografia: de 
Elisa Lynch, mulher do ditador paraguaio Solano López (1826-1870), que Rolim 
patrocinaria. Segundo o autor, Patrícia teria sido a quarta alternativa para acompanhá-
lo. Procurara antes três amigos, que por motivos diversos, não foram. "Rolim, então, 
recorreu à Patrícia dos Santos Silva. Convenceu-a a viajar com ele na última hora, 
depois de muita insistência", descreve.  
 
Valor 05/09/2003 


