
BREVE RELATO DA HISTORIA INÉDITA DO PRIMEIRO SISTEMA DESENVOLVIDO E 

IMPLANTADO DE INFORMATIZAÇÃO EM TEMPO REAL INTEGRADO DAS 

ATIVIDADES DE UMA EMPRESA AEREA EM TODO O MUNDO.  

EMPRESA  AEREA :  TAM Transportes Aéreos SA 

AUTOR: ENGENHEIRO DE AERONÁUTICA  GERALDO PRIM FERREIRA 

( ITA -TURMA DE 1951 ) 

 

PROJETO   TI   DA   TAM 

 

O início do projeto de informatização planificada das atividades da TAM começou 

em setembro de 1987, quando fui convidado e contratado pela Vice Presidência 

da empresa para prestar serviços de consultoria para assuntos de processamento 

de dados. 

Visava inicialmente orientar a introdução da companhia no promissor setor da 

informática, alicerçada na minha experiência de 31 anos vividos dentro de 

organizações voltadas para o transporte aéreo, no princípio militares e logo 

depois civis, passando por todas as etapas das atividades do setor, desde aquelas 

de níveis de chão dos hangares de manutenção de aviões até as de níveis 

administrativos e de alta direção geral executiva de uma Cia Aérea. 

A tarefa foi fixada para um período de 5 anos e com renovações periódicas 

chegaram ao total de 17 anos de atividades neste setor da empresa. 

A análise e o acompanhamento das experiências vividas pelos usuários desse tipo 

de automação de dados desde a década de 1950 até a de 1980 indicavam que os 

produtos e soluções disponibilizadas pelos sistemas de computadores “main 

frames” existentes na época não eram as ferramentas necessárias e as mais 

adequadas para uma boa gestão de suas atividades. Todos desejavam um 

sistema que pudesse acompanhar os dados e resultados de suas ações nos 

momentos de suas ocorrências para que pudessem agir de imediato no sentido 

de corrigir ou redirecionar suas atividades para os objetivos traçados. O que os 

usuários desejavam era um sistema de automação de dados em tempo real e 

integrado de todas suas atividades, sistema que ainda não existia em todo o 



mundo devido à inexistência de hardware e software que permitisse o seu 

desenvolvimento no mercado mundial. 

 

Foi com esse panorama da área da informação que iniciamos nossas atividades 

como assessor do setor na TAM nos fins da década de 1980 ou, mais 

precisamente, em 21 de setembro de 1987. A primeira decisão foi fixar o objetivo 

do projeto que era de investir em um sistema de informatização que produzisse 

ferramentas que acompanhasse e integrasse as atividades da empresa nos exatos 

momentos de suas ocorrências, viabilizando uma gestão mais eficiente, ou seja, 

um sistema em tempo real e integrado com elevada produtividade. 

Ficou assim estabelecido que todo o sistema deveria ser desenvolvido e 

implantado, obrigatoriamente, na filosofia de tempo real (passando da 

arquitetura largamente utilizada no mercado de “main frame” para a arquitetura 

de cliente servidor) , apesar de não existirem naquela época nem hardware nem 

software disponíveis no mercado para atenderem de imediato tal projeto. Seria 

necessário começar a realizar o projeto por etapas utilizando os meio existentes 

na época e ir incorporando as novas facilidades que fossem surgindo com o 

desenvolvimento no mercado de hardware dos computadores, sistemas de rede 

de transmissão de dados a curta, media e longa distancia,  bem como de novas 

técnicas na área de software. 

Foi um grande aprendizado e um privilégio ter participado e acompanhado tal 

período de evolução frenética na área da Tecnologia da Informação na TAM 

durante 17 anos consecutivos, partindo da estaca zero, em 1987 até a completa 

informatização da empresa no novo sistema de tempo real integrado terminado 

em 2004. Certamente, se eu não tivesse testemunhado e participado de tudo o 

que foi feito na empresa nessa área e se alguém me contasse o que foi feito eu 

teria dificuldade em acreditar, pela complexidade e grandiosidade do produto 

final que foi concebido e desenvolvido organicamente, com um investimento 

calculado na época em cerca de US$ 25.000.000,00. 

Por ter sido um acontecimento inédito o fato de a TAM ter sido a primeira 

empresa aérea no mundo a desenvolver e implantar um sistema de 

informatização em tempo real integrado, o conhecimento dos ganhos diretos e 

difusos na economia da companhia com o novo sistema, não eram bem 

conhecidos, porém os especialistas no assunto estimavam um ganho de 



produtividade de pelo menos de 2%. Caso fosse assim todo o investimento 

realizado na área de TI da TAM para introduzir o referido sistema seria 

recuperado em menos de um ano, só com o aumento de produtividade 

conseguido. 

 

A TAM desempenhou um papel importantíssimo como pioneira no Brasil e no 

mundo ao desenvolver seu projeto de TI, agindo como catalizadora do 

desenvolvimento de aplicativos informatizados na filosofia on-line cliente 

servidor. 

O que existia no mercado de automação na época era o sistema  de 

processamento tipo batch (sistema de listagens) via “main frames” implantado 

na década de 60 e que não mais atendia as necessidades do acompanhamento 

mais de perto das atividades e dos processos desenvolvidos nas cias aéreas, 

carente de melhorias no seu gerenciamento e controle ainda mais pela margem 

estreita de lucratividade do tipo específico do negócio de transporte aéreo, 

mesmo os bens administrados. 

A indústria de fabricação de computadores na época (inicio da década de 80) já 

começava a desenvolver máquinas que permitiam iniciar a desenvolver, de forma 

lenta e bem limitada, novas maneiras e processos de mudanças para uma nova 

filosofia aplicativa na área de TI, e que caminhasse para um futuro tempo real 

integrado, objetivo do nosso projeto. 

Para se ter uma idéia das dificuldades na inicialização do novo processo basta 

citar que iniciamos um sistema de controle de bilhetes de passagem amparado 

em computadores Cisco ( 10000 /12000), cuja memória era de 128 k e o software 

de desenvolvimento era na linguagem COBOL. O CPD ficava na Avenida Pedro 

Bueno, ocupando uma área total de aproximadamente 30 m² e os usuários do 

sistema ficavam nas instalações da TAM dentro do aeroporto de Congonhas. As 

transmissões de dados entre esse CPD ( Na Av Pedro Bueno ) e os usuários ( 

Instalaçoes da TAM dentro do aeroporto de Congonhas) eram feitas através de 

linhas telefônicas. Não existia ainda a facilidade dos cabos de fibra ótica, que só 

ficariam disponíveis na década de 90. O referido CPD inicial chegou a ter 4 

computadores Cisco (modelos 10000 e 12000) que não “conversavam” entre si e 

os dados e informações eram transportados de um para outro através de 

baterias de discos removíveis. 



O mencionado sistema de bilhete de passagem, controlava a fabricação, 

estocagem e distribuição dos bilhetes para os diversos consumidores (agências 

próprias e de viagens), bem como as vendas realizadas pelas diversas agências 

(via do cupom de venda/contabilidade) e os casamentos automáticos dos cupons 

das vias vendidos e voados sem a necessidade da presença física das duas vias 

(resultando na economia na mão de obra e no tempo e custo dispendido por 

dezenas de funcionários necessários para realizar esses serviços de casamento 

físico obrigatório dos cupons de “vendido e voado” feitos manualmente). O 

sistema emitia relatórios de discrepâncias utilizados pela inspetoria contábil e 

gerencial da empresa junto aos diversos setores envolvidos com resultados 

positivos no melhor controle desses verdadeiros cheques em branco (bilhetes) 

emitidos pela empresa. A aprovação desse primeiro sistema (tipo “stand-alone”), 

que não era integrado com nenhum outro, foi um sucesso, com aprovação total 

de todos os setores envolvidos no assunto dentro da empresa e com grande 

reflexo na imagem da companhia aérea perante as autoridades governamentais 

de controle operacional e fiscal, bem como entre as empresas concorrentes.  

Esse pequeno grupo inicial do plano piloto da TAM para o desenvolvimento do 

setor de informática, pelos resultados iniciais obtidos e a necessidade de  atender 

e acompanhar o vigoroso crescimento da empresa, resultou na necessidade de 

criação de uma Diretoria de TI (no inicio da década de 90) voltada com grande 

prioridade para as atividades crescentes da informação nas empresas e na vida 

das pessoas. Assim foi criada a Diretoria de TI da TAM e transferido o seu novo 

CPD para as novas instalações da Cia dentro do aeroporto de Congonhas. 

A nova organização continuou seguindo a nova filosofia de informatização fixada 

pela empresa e seu primeiro trabalho foi fixado no desenvolvimento de um novo 

sistema de check-in, integrado com as outras atividades complementares, 

focando também o tempo necessário da presença física do passageiro na frente 

dos balcões de recepção da cia aérea (diminuição das filas de espera). Seus bons 

resultados e ineditismo mereceram o reconhecimento de instituição 

internacional de renome sendo o sistema premiado como o melhor software do 

ano, em Boston/EUA pela Computer World Smithsoinian Award. 

Inicialmente o novo sistema de check-in  só operava no aeroporto de Congonhas, 

sede da empresa, por não existirem meios de comunicação entre o seu CPD e os 

demais 70 aeroportos operados pela empresa no Brasil. 



Para possibilitar a operacionalidade e introdução do novo sistema de check-in, 

integrado, em tempo real, nas atividades da empresa nos 70 aeroportos 

operados pela TAM em todo o território nacional foi necessária a criação de uma 

rede de transmissão e recepção de dados via satélite, então pioneira no Brasil e 

única pertencente a uma empresa aérea em todo o mundo. Observa-se que na 

época ainda não estava disponível no mercado brasileiro qualquer tipo de rede 

via cabo que pudesse interligar as atividades operacionais da empresa via 

computadores do seu data center com as 70 localidades operadas na época pela 

companhia. As redes de fibra ótica só estariam disponível cerca de 9 anos mais 

tarde. 

A rede via satélite  era composta basicamente de 71  antenas  parabólicas, sendo 

uma de 6 metros de diâmetro (equipada com seus sistemas de transmissão e 

recepção de dados via satélite para as bases operadas pela TAM) localizada em 

frente ao edifício sede da empresa no aeroporto de Congonhas (onde se 

localizava seu data center) e de 70 outras antenas parabólicas de 3 metros de 

diâmetro (com seus equipamentos de transmissão e recepção de dados), uma 

em cada um dos demais 70 aeroportos então operados pela companhia. 

A referida rede foi instalada num tempo  recorde de 6 meses e tive o privilegio de 

ser o  coordenador e interface da cia com a empresa Consat, firma  norte 

americana especializada no assunto de transmissão /comunicação via satélite, 

nos estudos, implantação e funcionamento da mesma até sua substituição via 

cabos de fibra ótica e assemelhados, cerca de 9 anos depois. 

Para a implantação daquelas antenas nos aeroportos tivemos, inicialmente, que 

vencer a resistência das superintendências locais aeroportuarias pelas dúvidas 

levantadas quanto à interferência ou não nas transmissões e comunicações 

aeronáuticas existentes. A liberação para a implantação das antenas nos 

aeroportos administrados pela Infraero só foi possível quando autorizada por 

decisão direta da sua presidência, após as explicações dos técnicos no assunto, 

não após algumas dificuldades, tendo em vista o ineditismo desse tipo de 

comunicação em área aeroportuária. Como era de se esperar, a rede não teve 

qualquer interferência nas comunicações aeronáuticas nos aeroportos onde foi 

implantada com grande sucesso e enorme repercussão na área da aviação 

comercial brasileira e internacional, colocando a TAM na condição de primeira e 

única empresa de aviação em todo o mundo a instalar e operar uma rede de 

transmissão de dados via satélite. 



Continuando com o projeto inicial de automação das atividades da empresa no 

regime de tempo real integrado a TAM foi compelida a continuar a desenvolver 

todos os softwares de todos os sistemas necessários para sua completa 

automação, tendo em vista não existir no mundo, na época, aplicativo algum com 

essa característica nas cias aéreas na filosofia de tempo real que pudesse ser 

aclimatada às nossas necessidades. Desta forma, a TAM chegou a manter até 

2004 um quadro de analistas de sistemas de cerca de 450 profissionais com curso 

universitário, criando e desenvolvendo para seu próprio uso todos os softwares 

requeridos para seus sistemas na nova filosofia de tempo real. 

Paralelamente seu data center foi sendo equipado com as máquinas e 

equipamentos mais atualizados e existentes no mercado mundial, se 

transformando, principalmente pelo ineditismo, em um centro de excelência  

único no mundo, que reunia, por exemplo as condições necessárias e suficientes 

para realizar os testes em campo de novas versões e desenvolvimento do sistema 

Oracle, gerenciador de altíssimo nível de banco de dados, principalmente nos 

testes da versão do Oracle que introduzia a plataforma de suporte e 

desenvolvimento para a internet, lançada no ano 2000.  

A TAM, na época, recebeu varias consultas feitas pela maioria das mais 

conceituadas cias aéreas estrangeiras interessadas em adquirir os seus softwares 

desenvolvidos na filosofia de tempo real integrado, já do conhecimento da 

aviação civil mundial. Tal colaboração não foi adiante, porque não era a atividade 

fim da TAM a venda de softwares e nem ela estava preparada para prestar esse 

tipo de serviço e, principalmente, pelos estágios de desenvolvimento das 

estruturas e plataformas das cias aéreas interessadas estarem assustadoramente 

defasadas das necessidades para receberem uma nova plataforma voltada para a 

nova filosofia de tempo real. Não se tratava simplesmente de uma simples 

compra de softwares, a defasagem para uma plataforma adequada (hardware e 

software) era muito grande e complexa para ser avaliada e analisada. Assim, as 

referidas cias aéreas interessadas tiveram de desenvolver seus próprios projetos 

de downsizing, com substituição de seus “main frames” por robustos 

microcomputadores e desenvolver seus próprios softwares. 

Como marco histórico vale assinalar que a TAM, pela visão de seu fundador, deu 

o primeiro passo para o inicio da grande maratona nas cias aéreas no uso da 

poderosa arma comercial que é a fidelização, criando , desenvolvendo e 

aprimorando os meios da utilização dos cartões de plástico em todo o processo 



de apoio, atenção e atendimento a seus clientes. Hoje as empresas de milhagem 

criadas com os programas de fidelização rendem mais que as próprias cias 

aéreas. O sistema de fidelização de viajantes aéreos está também sendo 

empregado nos programas compradores (shoppers), cujos programas de coalizão 

permitem acumular pontos e resgatar prêmios em diferentes parceiros. Esses 

programas integram, em um cartão e uma única moeda, a fidelização de diversos 

varejistas, tais como supermercados, farmácia, posto de gasolina, livraria etc. 

Tudo nasceu do desenvolvimento e implantação do cartão fidelidade TAM 

lançado pela companhia aérea no ano de 1993. 

Tive o privilegio de participar ativamente no desenvolvimento de todo o sistema 

do cartão fidelidade TAM, desde a fase de fabricação física do próprio cartão, 

pois não existia na praça brasileira fornecedores dos novos cartões de plástico 

com a possibilidade de impressão de código de barra nos mesmos nem o tipo de 

pintura “hot stamp”. Dentro do prazo fixado de 6 meses para início e fim do 

projeto foi feito o lançamento do cartão fidelidade TAM. Sendo o primeiro cartão 

de credito visando à fidelização de seus clientes no Brasil, teve um papel pioneiro 

contribuindo para mudar de patamar as relações com seus clientes quer nos 

aspectos de marketing como de maior conforto no uso dos serviços da cia aérea. 

Era diferenciada a facilidade nas compras dos bilhetes, nas reservas, no 

embarque nos aeroportos e de serviços de bordo. Foi uma ferramenta poderosa, 

cujos efeitos diretos e difusos ajudaram muito alavancar o desenvolvimento da 

empresa. 

Para finalizar resta dizer que iniciando em fins de 1987 o processo de 

informatização total da TAM resultou em 2004 (dezessete anos após) em uma 

empresa totalmente informatizada em tempo real integrado onde não era 

necessário nenhum papel impresso para seu funcionamento, tudo era feito 

através de cerca de 5.000 terminais próprios de computador acessando o seu 

data center e estava tudo resolvido via sistema. Caso, por qualquer motivo, fosse 

necessário um registro em papal era só imprimir o desejado e o sistema estava 

pronto para o atendimento. 

Esse inédito sistema da TAM, já em 2004, colocava a empresa numa posição 

diferenciada perante as demais empresas aéreas em todo o mundo, por possuir 

uma ferramenta que a habilitava a atingir níveis de excelência em todas suas 

atividades dependendo naturalmente da capacidade e do nível adequado de seus 

gestores. Vale aqui observar que todo esse sistema desenvolvido e implantado 



necessitava de um acompanhamento permanente para sua manutenção e 

atualizações constantes não só às novas tecnologias como as de necessidades 

operacionais da própria Cia. 

Todo esse sistema de TI da TAM foi completamente terceirizado  após a morte do 

seu fundador o Comandante Rolim Adolfo Amaro. 


