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Com sede em São Paulo, a Tam Linhas Aéreas teve sua fundação em 1961 para o 
transporte de cargas e de passageiros. Após alguns anos o Comandante Rolim 
Amaro adquiriu a maior parte das ações da empresa e a passou a chamar somente 
de TAM – (Táxi Aéreo Marília). Com a compra de novas aeronaves a partir da década 
de 1980 e 1990 e também aquisição de outras empresas, começou a voar para 
diferentes destinos. Implantou o sistema de milhagens e oferecia o diferencial no qual 
o Comandante de cada voo recepcionava os seus passageiros na entrada da 
aeronave, além de estender um tapete vermelho.No final da década de 1990 com a 
chegada de novos aviões em parceria com outras empresas, a Tam começou a voar 
para os Estados Unidos, Miami e logo depois para França, Paris. Foi a primeira 
empresa aérea nacional a disponibilizar a emissão de bilhetes eletrônicos, os e-
tickets. Após alguns anos de grande crescimento no início do século 21, a Tam sofre 
a perda de seu maior Comandante, o presidente Rolim Amaro. E a partir de 2001 a 
aviação comercial mundial sofre o seu maior abalo com grande queda no número de 
passageiros. Mas a Tam mantém seus investimentos e consequentemente o 
crescimento no número de passageiros.A empresa reestrutura seus voos e muda o 
seu presidente, cria novos voos noturnos oferecendo preços reduzidos e terminais de 
check-in nos principais aeroportos, com isso agilizando o embarque. A partir de 2004 
a economia nacional reaquece e a empresa aumenta o número de voos internacionais 
e adquire novas aeronaves, mantendo a liderança de mercado. 
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A LATAM Airlines Group foi 
formada após a fusão entre a 
Tam Linhas Aéreas e a Lan 
Airlines do Chile, assim como 
as subsidiárias de ambas as 
companhias, tornando-se a 
maior companhia aérea 
da América do Sul. A fusão 
teve início em junho de 2012, 
mas cada empresa seguiu com 
suas operações 
separadamente até o dia 5 de 
maio de 2016, onde houve o 
lançamento de uma nova 
marca e identidade junto com 
novas pinturas nas aeronaves. 
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