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 Este livro se tornou possível graças ao apoio de inestimável valor de 

muitas pessoas, com especial destaque a Irani Bertolini, que construiu uma 

belíssima história de vida e de sucesso empresarial, e permitiu-me contar 

essa extraordinária trajetória nas páginas que seguem. Além de seu vital 

comprometimento com este trabalho, foram decisivas para o avançar da 

construção do texto a generosa atenção e colaboração de familiares, amigos, 

e funcionários das empresas Bertolini, em especial, de Martinha Carvalho, 

Paulo César Bertolini, Fábio Gobeth, Jaime Benchimol, Ilko Minev - que, 

generosamente, prefaciou o livro -, Leda Maria Moras Cosonatto, e Paulo 

Caleffi.

 Registro meu emocionado reconhecimento à memória de José Azevedo, 

que concedeu um belo depoimento sobre o início das atividades da Bertolini 

Transportes duas semanas antes de seu falecimento.

 Agradeço também à Dina Arce, minha esposa, quem me ajudou com a 

revisão final do texto. 

 Todas as atividades realizadas pela Associação PanAmazônia, incluindo 

este livro, só são possíveis graças ao compromisso e apoio das empresas 

associadas, aos dirigentes das quais expresso meus penhorados 

agradecimentos: Amazon Sat, Atem Distribuidora, Avior Airlines, Bertolini 

Transportes, Bemol, Carboxi Gases, Centro do Alumínio, Ciex, Citycolor, Dihal 

da Amazônia, Engeco, Equador Petróleo, Estaleiro Rio Amazonas – ERAM, 

Senai / AC, Fogás, Go Inn Hotel Manaus, Grafinorte, Instituto Sabin, MD 

Revestimentos, Navegação Cunha, Novotel Manaus, Rede Amazônica de 

Rádio e Televisão, Rico Taxi Aéreo, Sindicato das Indústrias de Mineração do 

Pará - SIMINERAL, Torres Multicenter, Tv Larm Valdemiro P. Lustoza & Cia. 

Ltda.
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 A visão empreendedora somada à determinação, motivação e a 

capacidade de tomar decisões rápidas são sem duvida as chaves mestras 

do sucesso das empresas comandadas pelo Irani Bertolini. Mais de 

quarenta anos atrás este gaúcho ainda muito jovem se aventurou pela 

primeira vez na Amazônia, comeu jaraqui e, graças a Deus, nunca mais 

saiu daqui. Com isso ganhamos um homem com determinação incomum 

e com imensa capacidade de trabalho logo na área mais deficiente da vida 

econômica da nossa região – a logística. 

 Fui um dos amigos privilegiados que assistiam admirados os irmãos 

Bertolini iniciar aquela luta obstinada, dirigindo eles mesmos seu único 

caminhão. Torcia por aqueles empreendedores arrojados, que para 

sobreviver e prosperar, desde o começo, precisaram vencer  pelo menos 

um leão por dia, sem esquecer a necessidade de se desviar das antas e 

javalis, que tentavam derrubá-los. 

 Hoje, vejo com satisfação que minhas preces deram muito certo. 

Através da sua paixão e imensa capacidade de trabalho, Irani conseguiu 

transformar a pequena transportadora em um próspero conglomerado 

de empresas. Todos nós, habitantes da Amazônia, ganhamos com isso. 

Sorte nossa!

Prefácio
Por Ilko Minev*

*Ilko Minev, sócio e ex-executivo do grupo Bemol - Fogás, renomado escritor.
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 Fundada em 1978 por Irani Bertolini, a Transportes Bertolini é um 

sonho de  menino de dirigir seu próprio caminhão que se transformou 

em um grande grupo empresarial do ramo de transporte de cargas.  

Além da Bertolini Transportes, há dez outras empresas: O ESTALEIRO 

BECONAL, instalado em Manaus, com capacidade de processar 1.500 

toneladas ao mês, produzindo balsas, empurradores, lanchas, iates; a 

BENAV, operadora de transporte aquaviário de granéis; a ECO 

LOGÍSTICA, que tem frota própria e se dedica ao transbordo de cargas 

completas; a TRANSPORTES AIAPUÁ, especializada em movimentar 

cargas com elevado grau de periculosidade; a BAL, uma fábrica de 

furgões e demais equipamentos rodoviários para transporte de carga; a 

BAG ARMAZENS GERAIS, responsável pela armazenagem e 

movimentação de carga de todas as empresas do grupo; a BEAL, que 

administra fazendas de criação de gado e de cavalos criolos;  a TBL 

LOGÍSTICA,  com  operação  dezenas  de terminais rodoviários e em
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hidroviários em inúmeras localidades em todo o território nacional; e, 

finalmente, a inovadora AIRSHIP DO BRASIL, a mais recente, do 

segmento aeronáutico, produz dirigíveis cargueiros com tecnologia 

própria e pretende revolucionar o transporte de cargas na Amazônia com 

o uso desses balões.  Esse pujante conglomerado empresarial gera mais 

de 5 mil empregos diretos e fatura ao ano R$ 920 milhões. 

 A grande aposta e principal trunfo de Irani Bertolini foi acreditar no 

potencial de negócios na Amazônia. Acreditou no progresso da Região 

Norte, investiu tudo que tinha, sem frustrar suas expectativas. A 

Amazônia cresceu e a Bertolini junto com ela. Com isso a Bertolini 

Transportes tornou-se também protagonista do desenvolvimento 

regional.

 Quando Irani veio para a Amazônia pela primeira vez, em 1976, 

imediatamente entendeu que a região era ávida por atendimento, e que o 

transporte era vital para uma terra que estava a cinco mil quilômetros dos 

grandes centros do país. Sem logística e transporte não se avançaria na 

Amazônia. A Bertolini foi ao encontro das necessidades da Amazônia, e, 

assim, a região obrigou a empresa a crescer sem parar ao longo de suas 

quatro décadas de existência.

 De um sonho, da lama nos atoleiros das estradas, da solidão da 

floresta, da imensidão dos rios da Amazônia, Irani arrancou sua 

prosperidade e contribuiu para o progresso da região, criando um 

conglomerado empresarial que se inclui entre os mais fortes e 

importantes do Brasil.
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Depoimentos 

Martinha Carvalho, primeira colaboradora das Empresas Bertolini.

 A empresa começou com nós dois, juntos, e o começo foi muito difícil, 

com muito trabalho e noites sem dormir. O Irani cuidava dos clientes, do 

carregamento, dos motoristas e dos caminhões. Eu fazia a parte do 

escritório. Tinha uma máquina de escrever e trabalhava em casa. Levava as 

notas e preenchia os conhecimentos para a semana toda, além de realizar 

outros trabalhos necessários. Mais adiante, surgiu a necessidade de ir ao 

escritório, onde fazia uma série de serviços variados. Emitia cheques de 

adiantamento de viagens para os motoristas, tratava do recebimento e 

pagamento de títulos, realizava o controle das contas bancárias, assim como 

era responsável pelo pagamento de salários e do caixa diário. 

 Com o passar do tempo, fomos vencendo todos os desafios, até 

consolidar a empresa. Mas, houve momentos, realmente, marcantes. 

Lembro que o Irani fumava duas carteiras de cigarros por dia. Ele tinha asma 

e passava as noites tossindo, dormindo muito mal. Eu tanto insisti que ele 

parou de fumar. Parou de fumar com a carteira de cigarro no bolso da 

camisa. Combinei com ele que todos os dias iria me dar o dinheiro do cigarro. 

 Ele pensou que esse dinheiro eu gastaria nas nossas despesas. Mas 

não! Abri uma conta poupança e todo mês fazia o depósito. Passou o tempo. 

Um dia, chegou um aviso de protesto. Precisávamos pagar, mas não 

tínhamos dinheiro. Irani tentou de todos os modos, mas não conseguiu a 

soma necessária. No dia do pagamento, peguei a caderneta, fui ao banco, 

saquei o dinheiro e mandei pagar o título. Propositadamente, esperei até o 

último dia para ele sentir que o dinheiro gasto em um vício, que faz tanto mal 

à saúde, serviu para tirá-lo do sufoco.
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   São tantas lembranças que  felizmente 

revivemos  quando decidimos montar o Museu 

Bertolini, instalado nas dependências da filial 

em Bento Gonçalves. Foi um processo muito 

emocionante.  Fiz questão de fazer o museu, só 

assim os netos e bisnetos podem ver o trabalho 

do avô, o que ele construiu, que de tão pouco 

faz muito, com trabalho duro e persistência. 

Para o sucesso contribuíram a sabedoria em 

visualizar as oportunidades que o trabalho 

apresentava e, acima de tudo, muita 

determinação.   

 Quando ele ainda era caminhoneiro, certa ocasião, disse-me que iria 

procurar um motorista para fazer uma viagem para ele, e se referiu ao 

motorista como meu empregado. Aí me olhou e disse "olha só, eu falando: 

meu empregado!". Dei um abraço nele e disse: "um dia você vai ter tantos 

empregados e caminhões que ao fazerem uma fila, na qual você esteja em 

uma ponta e eu noutra, não conseguiremos ver-nos".

 O sucesso da empresa foi conseguido com o trabalho de todos juntos. 

Temos funcionários que estão conosco há muitos anos. Cláudio, Osmar e 

Geremias de Rio Negrinho; Odair, Leda, seu Provenzi, Rafael, Marcelo, Caleffi, 

João Nery, César, Tadeu, Daniel, Erasmo e tantos outros que não dá para listar 

neste espaço. Sou muito grata a todos eles pelo trabalho oferecido todos os 

dias com dedicação à empresa.

 Com o esforço de todos, a Bertolini se tornou uma empresa sólida, pronta 

para o futuro. E temos de dar lugar para os mais jovens. Assim, penso em 

trabalhar mais algum tempo e depois passar meus dias dedicando-me 

integralmente ao Irani, aos filhos, netos e bisnetos, os biológicos e os do 

coração".
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Paulo César Bertolini, Presidente das Empresas Bertolini.

   Em 1976, quando meu pai, Irani Bertolini, fez a primeira viagem 

para Manaus, inicia-se uma mudança em sua vida e na de toda a família.

 Uma viagem distante, partindo de Bento Gonçalves para Manaus, 

cheia de obstáculos, estrada de chão, muito demorada, com difícil 

comunicação. De uma hora para outra, meu pai,  de motorista, passou a  

empresário. Voltando dessa viagem, começou a empresa Irani Bertolini. 

Nossa casa se transformou em terminal de carga, com móveis 

destinados para Manaus. Lembro-me que sobrou um quarto, a cozinha e 

o banheiro para nossa família.

 Nessa época, nasceu minha Irmã Jaquiele. Um mês após o 

nascimento, ficou hospitalizada por 23 dias, passando muito mal, e meu 

pai em viagem,  muito preocupado com a situação. Apesar da dificuldade 

de comunicação, ligava todos os dias para saber da saúde dela.

 Mesmo com a distância, por estar em viagem,  nunca deixou de se 

preocupar com a família, sempre nos educou, mostrando o melhor a ser 

seguido com exemplos claros, e atento para não passarmos dificuldade.

 Meu pai sempre teve o nosso apoio. Houve momentos nos quais eu, 

meus irmãos e minha mãe ajudávamos a carregar os caminhões. 

Sempre soubemos que isso era necessário para podermos ter um futuro 

melhor.

 Para tornar-se empresário, meu pai teve de arcar com o ônus de 

ficar distante da família, trabalhando dia e noite, sempre dedicado para 

que seu objetivo fosse alcançado, ou seja, entregar móveis com 

qualidade e fazer a empresa crescer.

 Eu e meus irmãos começamos a trabalhar na empresa aos 11 anos 

de idade. Passamos por diversos setores, aprendemos sobre todas as 

áreas. Hoje, ajudamos nas decisões da empresa.
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 A Bertolini participou do desenvolvimento da Amazônia, integrando 

os Estados do Sul aos do Norte e vice-versa  com transporte rodo-fluvial.

 Meu pai é um empreendedor apaixonado pela Amazônia, instalou 

duas indústrias em  Manaus, o estaleiro Beconal Bertolini Construção 

Naval e a BAL Bertolini da Amazônia Indústria e Comércio Ltda., indústria 

de implementos rodoviários, que fabrica carretas e furgões.

 Para conseguir ter uma empresa com 40 anos de sucesso contínuo, 

é necessário a condução de um líder carismático, dedicado, agregador, 

com visão privi legiada, além de contar com uma equipe 

profissionalizada, sempre disposta e comprometida a atingir os objetivos 

traçados..

Churrasco com os amigos 
caminhoneiros,na primeira 
viagem de Irani Bertolini 

a Manaus. 
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 Jaime Benchimol, Presidente do Grupo Bemol - Fogás.

 "A Transportadora Bertolini teve um papel central no 

desenvolvimento dos negócios da Bemol  a partir dos anos 80, 

especialmente, no transporte de móveis da região sul do Brasil 

diretamente para Manaus. Nesse trecho, a Bertolini foi pioneira em 

oferecer serviços diretos com qualidade e pontualidade, o que era muito 

raro naquele período. Já naquela época notava-se a importância que a 

empresa atribuía ao relacionamento com seus clientes e a valores como 

integridade, confiança, respeito e garantia que ajudaram a organização a 

se diferenciar e a se distanciar dos concorrentes desde então até os dias 

atuais.

 Assim, atribuo o merecido sucesso da Transportes Bertolini a esse 

conjunto de valores e a enorme capacidade de trabalho e de inovação de 

seus fundadores. Temos orgulho de ter sido um dos primeiros clientes da 

empresa e de mantermos relações comerciais até hoje, tanto na Bemol 

quanto na Fogás".
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José Azevedo, Presidente da TV Lar.

 Observação: O depoimento de José Azevedo, a quem Irani Bertolini 

chamava, carinhosamente, de "Pai Velho", foi concedido ao autor do livro 

em entrevista realizada duas semanas antes de seu falecimento. 

 "Conheci o Irani e o Ivan logo na primeira viagem deles a Manaus. Eu 

tinha comprado umas salas de jantar da marca Carraro, empresa de 

Bento Gonçalves, e os Bertolini foram contratados para trazer para 

Manaus. Isso foi na época do asfaltamento da BR-319. Um belo dia, 

estava eu chegando ao depósito da TV Lar, que ficava no Boulevard 

(Álvaro Maia), e ví aqueles dois rapazes, sem camisa, debaixo do sol 

forte, descarregando móveis de um caminhão coberto de lona. Percebi 

logo o esforço que eles haviam feito para trazer aquela carga desde o Sul 

do Brasil. Vi que eles eram gente de valor.

 Daí em diante, passaram a transportar nossa mercadoria. Ficamos 

muito amigos. Sempre que eles tinham dificuldades, eu ajudava, 

adiantando o valor do frete. O Irani me chamava de 'Pai Velho'.
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 A relação foi se estreitando, e todo ano, eles me convidavam para a 

feira de móveis em Bento Gonçalves. Ficávamos hospedados no sítio dos 

Bertolini, compartilhando da convivência familiar. A mãe deles, a D. 

Olga, preparava o café da manhã para a turma toda. 

 Além da TV Lar, o Irani transportava para a Bemol; para a Souza 

Arnoud, que era do Douglas Souza; para a Moto Importadora, do Natan, 

para a Credialves, do Jacques Alves, que eu lembre.

 O trabalho dos Bertolini ajudou muito a desenvolver Manaus. No 

nosso caso, intensificou muito a venda de móveis na TV Lar.

 Até hoje, sou amigo dos dois, do Irani e do Ivan. Lembro que no dia 

que o Irani recebeu o título de cidadão do Amazonas, em cerimônia da 

Assembleia Legislativa, quando ele me viu, emocionou-se e falou de 

improviso a meu respeito e do agradecimento que tinha pela TV Lar."

J o s é  A zevedo ,  f a l e c i d o 

em 2018, foi um dos primeiros 

amigos e parceiros comerciais 

de Irani Bertolini. Como este,

também construiu um dos 

maiores impérios empresarias, 

começando do zero. Azevedo 

teve impacto decisivo no início 

da atividade de transporte de 

Be r t o l i n i  p a r a  Manaus , 

inc lus ive,  muitas vezes, 

ajudando financeiramente.

Foi uma amizade para sempre.   
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De Ilko Minev, sócio e ex-executivo do grupo Bemol - Fogás, 

renomado escritor.

 "Conheço o Irani há 42 anos, desde a primeira viagem dele a 

Manaus, em 1976. Eu estava no meu escritório, na Bemol, e ouvi umas 

vozes altas no corredor. Minha secretária entrou na sala e disse que havia 

dois gaúchos, um de rabo-de-cavalo, que queriam receber o frete, e 

queriam rápido para não perderem tempo.

 Eram os irmãos Irani e Ivan Bertolni. Expliquei para eles que nosso 

procedimento na empresa era de primeiro examinar a mercadoria para 

verificar se não tinha avarias e, depois, fazíamos o acerto de contas. 

Telefonei para nosso depósito que ficava na Rua Silves e confirmei que os 

móveis estavam em perfeito estado. Efetuei o pagamento do frete. E um 

dos irmãos perguntou se teríamos interesse de receber mais carga. 

Contratamos novos fretes, e surgiu uma relação duradoura. Tornamo-

nos amigos.

 Depois que abriram a empresa, o Ivan ficou em Manaus e Irani, em 

Bento Gonçalves. 
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 O Irani convidava todas as lojas de móveis de Manaus, a Bemol, a 

TV Lar, a Moto Importadora, e outras para ir para a feira de móveis em 

Bento Gonçalves. Lá ficávamos todos hospedados em um imóvel que 

ele providenciava. A mãe dele, a D. Olga, cuidava da casa. Era uma 

atmosfera muito hospitaleira, e D. Olga botava todo mundo para rezar. 

Eu escapava por que sou judeu. O vinho ficava à vontade em tubulação 

da casa.

 O trabalho dos irmãos Bertolini foi muito importante para o 

crescimento de Manaus. Eles ajudaram a cidade e a cidade os ajudou. 

Melhoraram muito a qualidade do serviço de transporte de carga. 

Antes, havia muitas avarias nos móveis e geladeiras que comprávamos 

do Sul e Sudeste do Brasil. Com o trabalho dele, passamos a ter 

confiança em pedir móveis de melhor qualidade, pois antes tínhamos 

de reformar os que chegavam quebrados. De certo modo, eles 

revolucionaram o transporte rodoviário para Manaus.

 Exemplo da importância da Bertolini para a Bemol ocorreu em 

1987, quando decidimos abrir uma loja em Porto Velho. Estava marcada 

a data da inauguração e já havíamos enviado convites para as 

autoridades, mas os expositores fabricados em São Paulo não ficaram 

prontos. Tivemos de conseguir outro material, e a Bertolini 

disponibilzou carretas em caráter emergencial só para atender a 

necessidade da Bemol, viajando noite e dia. Sem a Bertolini não 

teríamos conseguido operar em Porto Velho."
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Leda Maria Moras Cosonatto, Vice-Presidente da TBL da área 

operacional e tráfego de carga rodoviária.

 Sou de Parai, no Rio Grande do Sul. Muito jovem, fui trabalhar na 

Bertolini Transportes, em Bento Gonçalves. A empresa era ainda 

pequena, havia começado a funcionar cinco anos antes. Em fevereiro de 

1983, quando ingressei na empresa, começaria um processo profundo de 

mudanças na minha vida que jamais poderia ter imaginado.

 Fui contratada para trabalhar como telefonista. Parte importante do 

serviço era atender as chamadas dos clientes que queriam saber 

informações sobre a carga, onde estava, em qual parte do percurso, 

quanto tempo faltava para chegar ao destino, etc.

 Ora, naquela época, as comunicações eram muito mais complicadas 

do que hoje. O destino principal da carga da Bertolini Transportes era 

Manaus, a milhares de quilômetros de Bento Gonçalves. A Amazônia era 

muito mais isolada naquele tempo. As estradas eram de chão; a 

comunicação muito precária, e, muitas vezes, impossível. Era um enorme 

desafio transportar os móveis que produzia a indústria de Bento 

Gonçalves para os clientes no ponto mais distante e de difícil acesso do 

Brasil, justamente, a Amazônia. 

 Mas, foi esse o nicho que Irani Bertolini decidiu atuar. Foi aí que viu a 

oportunidade de empreender e prosperar. Foram necessários muita 

coragem, muita determinação, muito comprometimento em realizar o 

serviço, sempre visando e garantido a satisfação do cliente.

 Como mencionei antes, era vital atender às diárias solicitações de 
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informação sobre a rota da carga por parte dos clientes. Como 

telefonista, primeiramente, recaia em mim a responsabilidade de 

responder aos clientes. Havia um mapa do Brasil bem em frente de 

minha mesa. Todos os dias os motoristas dos caminhões em viagem 

telefonavam de algum telefone público ("orelhão") para mim e diziam 

onde estavam. Anotava a informação e afixava uma plaqueta no referido 

mapa, indicando o número do caminhão no local onde o caminhoneiro 

havia informado. Desse modo, criei um sistema simples, mas eficiente 

para, rapidamente, informar aos clientes onde estava a carga. A 

informação era repassada diariamente ao cliente por telefone, telex ou 

fax.

 Esse sistema de acompanhamento de carga que eu havia 

desenvolvido acabou chegando ao conhecimento do Sr. Irani Bertolini, 

que reconheceu o valor do que havia criado e me ofereceu um novo cargo 

dentro da empresa, de Gerente de Tráfego de Carga. A partir daí, 

começou meu caminho de crescimento profissional dentro da empresa.  

Desenvolvi-me junto com a Bertolini Transportes. Em 1999, um novo 

desafio. Fui transferida para Belém do Pará, assumindo o cargo de 

Diretora de Tráfego e Operações da TBL. Além do desafio profissional, 

havia também a família, pois estava com um filho de cinco meses e uma 

filha de cinco anos, que demandavam atenção e cuidados. Consegui 

conciliar tudo, e sempre com o apoio da direção da empresa, fui 

progredindo, seguindo o grande sucesso da empresa.

 Sempre houve o reconhecimento do Sr. Irani Bertolini e demais 
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membros da família do potencial e do esforço dos funcionários. Meu caso 

é um exemplo disso. Minha dedicação foi plenamente reconhecida e, em 

2008, fui convidada a mudar-me para Manaus, assumindo, algum tempo 

depois, o cargo de Vice-Presidente da TBL.

 A Bertolini Transportes teve enorme impacto na minha vida pessoal 

também. Foi a empresa que me encorajou a viajar, a me desenvolver 

continuamente, a superar desafios, a crescer e prosperar. Por intermédio 

da TBL, tive acesso a contínua formação e aprimoramento profissional, 

com cursos na área de logística e de inovação tecnológica em instituições 

de grande prestígio, como a COPEAD, no Rio de Janeiro, e a Stanford 

University, nos Estados Unidos. Em resumo, construí minha vida dentro 

da Bertolini Transportes. 

 Foi uma bela história que me deixa feliz de recordar. Contudo, mais 

contente ainda fico com a visão de futuro que já está se concretizando na 

TBL. As novas gerações estão assumindo responsabilidades e a 

condução da empresa. O Sr. Irani Bertolini, paulatinamente, se desliga 

da gestão executiva operacional, e os filhos assumem o dia-a-dia da 

empresa.

 Nesse sentido, me orgulha que meus filhos também estejam na 

empresa. Minha filha, Caroline, com 24 anos, e meu filho, Guilherme, 

com 19 anos, estão ambos na TBL, uma como trainnee e o outro como 

funcionário. 

 A TBL é mais do que uma empresa. É uma família, na qual há  

muitos colaboradores com longos anos de serviço. A empresa reconhece 

24



a dedicação de todos, oferecendo formação contínua, desenvolvimento 

pessoal, e toda assistência necessária para o bom desempenho da 

atividade de cada um. Como costuma dizer o Sr. Irani Bertolini "o 

funcionário e o motorista que levam a carga do cliente serão sempre a 

prioridade da empresa". Com esse pensamento, nos meus 36 anos de 

empresa, nunca houve sequer um atraso no pagamento dos salários de 

nenhum funcionário.

 No início, a TBL teve de ser muito inovadora para prestar o melhor 

serviço possível a nossos clientes. Levar carga do extremo sul do Brasil 

para a Amazônia era uma dificuldade imensa. A TBL teve, então, de 

inovar. Construímos carretas maiores e mais robustas para suportar o 

constante entra e sai das balsas; fabricamos barcos mais rápidos para 

cobrir o trecho fluvial entre Belém e Manaus, entre muitas outras 

inovações e aperfeiçoamentos, sempre visando o melhor nível de serviço 

para o cliente. Fico feliz em constatar que esse espírito inovador 

permanece na TBL. A empresa segue atenta às mudanças e vai se 

adaptando conforme se modificam os cenários para o transporte de 

cargas na Amazônia.

 A TBL e a Amazônia são uma simbiose. As duas se ajudaram 

mutuamente. Eu tenho a honra de participar dessa história que ainda 

terá muitos capítulos de desafios, superações e sucessos pela frente.
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Imigrantes

 Em 1870, no Rio Grande 

do Sul, inicia-se uma nova 

fase da colonização e da 

e conom ia  do  e s t ado . 

Criava-se a Colônia Conde 

D'Eu,  poster iormente, 

rebatizada de Garibaldi. 

Instalada em terras de difícil 

trato. Era necessário investir 

em benfeitorias para poder 

povoá-la. Sem recursos para 

tanto, o governo decidiu atrair 

europeus para a região. Assim, 

começaram a chegar levas de alemães, 

suíços, franceses, austríacos, poloneses, e, sobretudo, italianos.

 Iniciava-se o primeiro núcleo de colonização na região serrana do 

Rio Grande do Sul. Rapidamente, a população cresceu. Tangidos pelas 

dificuldades na Europa, os imigrantes punham os sonhos de um futuro 

melhor na bagagem e zarpavam rumo ao Brasil. 

 Não era fácil. Houve muitos sofrimentos, muitos desafios. A 

superação se deu pelo sacrifício e trabalho duro. Com afinco e 

dedicação, os imigrantes construíram uma sociedade pujante, 

caracterizada por uma mescla das culturas originárias dos inúmeros 

grupos de imigrantes.

 Parte dessa cultura era o hábito de consumir vinho. Os italianos, em 

especial, dedicaram-se a produção vinícola, o que viria a ter enorme 
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impacto na história econômica do Rio Grande do Sul, em especial na 

região onde se encontra Bento Gonçalves e cidades vizinhas.

 É nesse contexto que se insere a vinda da família Bertolini do norte 

da Itália para o Brasil no final do século XIX, e explica o início da vida de 

Eugênio, pai de Irani Bertolini, cuja uma das suas atividade foi 

transportar barricas de vinho na Serra Gaúcha, o que realizava em 

carroças de mula, levando a mercadoria do interior de Garibaldi para a 

cidade.
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 Ainda, na infância,  começou a 

surgir em Irani o gosto pela aventura. 

Justamente, o trabalho do pai, que 

incluía levar vinho produzido pelos 

vizinhos para Garibaldi e outras 

cidades próximas, foi o gatilho do que 

viria a ser o sucesso futuro. O pai 

contatava as histórias de suas andanças, e 

isso deixava o pequeno Irani encantado e cheio 

de sonhos. Era o início de uma saga que o levou a ser 

caminhoneiro e, finalmente, montar uma empresa de transportes que 

viria a ser um grande conglomerado empresarial.

 Ora, se o trabalho de Eugênio fez despertar no filho, Irani, o desejo 

de trabalhar com transporte de carga, indispensavelmente, seria 

necessário aprender a dirigir caminhão. Esse foi um dos primeiros 

sonhos. E não era fácil realizar. Para conseguir ter contato com um 

caminhão e aprender a dirigir "na marra", o jovem Irani recorreu a todos 

os artifícios. Certa vez, um vizinho cavou um porão na casa. Era 

necessário remover muita terra. Irani se ofereceu para cavar e carregar 

o caminhão. Era trabalho árduo. Percorria 500 metros para carregar e 

mais 500 para descarregar a terra. Tudo isso só para poder dirigir o 

caminhão.

Semente 
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 Aos 17 anos, Irani foi trabalhar na vinícola Salton, em Bento 

Gonçalves. O trabalho, como sempre, era pesado: descarregar a 

serragem usada para esquentar as caldeiras, que chegava em um 

caminhão. O jovem Irani tinha muita vontade de aprender a dirigir aquele 

caminhão. Desde criança, quando ouvia as aventuras do pai, queria ser 

caminhoneiro e desbravar o Brasil era o seu grande sonho. Percebeu que 

os motoristas não gostavam de transportar serragem, pois o pó se 

espalhava e era muito incômodo para respirar. Irani se oferecia para fazê-

lo só para poder dirigir o caminhão. Foi na direção desse caminhão, um F 

600 de seis toneladas, que aprendeu a dirigir. O motorista, Sr.  Isolino 

Todescatto, sem o conhecimento do patrão, ensinava o jovem Irani a 

dirigir entre os carregamentos e descargas de serragem para as 

caldeiras.

 Mas, o trabalho nessa vinícola deixou também marcas. Em um 

acidente, Irani perdeu dois dedos. Recebeu uma indenização, e com o 

dinheiro construiu uma casa para a família. 
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 Finalmente, depois de muito esforço, o sonho de ter a carta de 

direção se concretizaria. Com 18 anos, Irani trabalhava no Departamento 

Estadual de Estradas e Rodagem do Rio Grande do Sul, o DAER-RS. O 

salário era muito pouco, mas surgiu uma grande oportunidade. 

Conseguir um caminhão emprestado era impossível. Um caminhão era 

um grande patrimônio e ninguém confiaria por nas mãos de um 

rapazinho. Mas, conseguiu com o DAER o necessário caminhão, e, assim, 

prestou o teste de direção, conseguindo a carteira de motorista. Primeira 

missão cumprida no longo e extraordinário caminho que viria a percorrer.



 Como Bento Gonçalves era uma cidade onde muitas famílias 

tinham pequenas propriedades agrícolas, havia sempre entregas para 

fazer em caminhonetes. Essa situação conduziu, naturalmente, 

Irani,aos 20 anos, a tornar-se caminhoneiro. Trabalhou muito na 

estrada e começou a economizar para comprar seu primeiro caminhão. 

Naquela época, não era fácil adquirir um caminhão. Inicialmente, pediu 

auxílio da mãe, que temia fazer o empréstimo e acabar perdendo a casa. 

Acabou, com muito esforço, comprando um caminhão de segunda-mão, 

em 24 prestações. O avalista foi um vizinho, o Sr. Giacomo Bellé.Todo o 

dinheiro da família era direcionado para quitar as prestações. Até o tricô 

que a jovem esposa fazia ajudava a pagar as contas.

 O esforço foi recompensado. Logo, Irani estava prestando serviço 

para o Sr. Décio Guerra, que tinha uma pequena empresa de transportes 

que emitia carga para Belo Horizonte. Irani fazia todo o trabalho de 

carga, descarga, transporte, despacho, e entrega da mercadoria aos 

clientes. Eram os primeiros quilômetros do que viria a ser uma longa, 

O primeiro caminhão
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bela e profícua jornada.

 Mas, o sucesso ainda estava longe e as dificuldades bem próximas. 

Embora estivesse tudo andando razoavelmente, e obtendo algum lucro 

com o trabalho, o destino queria testar a determinação de Irani. Em uma 

noite chuvosa, ocorreu um acidente. Irani capota o caminhão e só 

escapa por milagre. Teve de mandar o veículo para oficina e recuperá-lo. 

As despesas foram altas, e a conta Irani pagou-a com enorme esforço.

 Conseguiu superar, mas o caminhão era um Cara Chata 321, e, nos 

anos de 1970, entrou em vigor no Brasil a Lei da Balança que estipulava 

o peso máximo para rodagem com o objetivo de evitar o 

comprometimento da dirigibilidade dos veículos de carga e garantir a 

conservação da pista. No caso do caminhão de Irani, o limite era de 

5.500 quilos. Muito pouco. Com efeito, tornava-se antieconômico 

transportar carga no percurso em que trabalhava, entre o Rio Grande do 

Sul e São Paulo. Viu-se obrigado a vender o caminhão. Mas, ainda 

restavam dívidas do capotamento, ou seja, a reforma, os pneus, o 

motor, etc. O desespero foi grande. Irani tinha esposa, esperando um 

filho, e mais dois pequenos para criar. Viu-se, de repente, sem o 

caminhão, sem emprego, e muito endividado.

 Aos poucos, foi se reerguendo. Conseguiu emprego na 

transportadora Tegon Valenti de Bento Gonçalves, onde trabalhou três 

anos. Mas, o salário não era suficiente para manter a família. Decidiu ir 

trabalhar com a mãe, D. Olga Luiza , que tinha uma lojinha de roupas. 

Em conjunto, adquiriram uma Rural Willys e passaram a comprar roupa 

em São Paulo e revender no interior do Rio Grande do Sul. Assim, foi 

equilibrando as finanças.
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 O sonho do caminhão, conduto, era renitente. Continuava na mente 

e no coração de Irani. Doía-lhe tanto ver um caminhão que até lhe 

marejava os olhos. Era inevitável. Deixou a atividade que tinha com a 

mãe, e voltou-se para onde levava seu instinto. Passou a trabalhar com 

um transportador que tinha uma caminhão Alfa Romeu. Corria bem, mas 

era velho, corroído pela ferrugem, cheio de perfurações. O trabalho era 

transportar soja de Santa Rosa para o Porto do Rio Grande. No verão, 

tudo ia bem. No inverno, contudo, uma cabine toda furada não ajudava 

em nada. Irani tinha de vedar com lona a cabine e forrar os sapatos com 

jornal. De outro modo, era impossível dormir com o frio que fazia. 

 Irani ainda tinha a Rural Willys. Um dia decidiu vender o veículo e 

usar o dinheiro para abrir um bar em Porto Alegre. A esposa o ajudava, 

mas, com três filhos pequenos, o casal se deu conta que o trabalho era 

demasiado e o lucro pequeno demais para tanto sacrifício.

 Irani vendeu tudo e, decidido, voltou para sua Bento Gonçalves com 

o intuito de trabalhar como taxista. Já estava tudo certo para comprar o 

taxi. Mas, o destino não queria que fosse assim. Antes de fechar o 

negócio, tomou-lhe o espírito o desejo antigo do caminhão. Deu meia 

volta, foi à concessionária da Mercedes-Benz e comprou um caminhão 

modelo 1113. Era o início de uma jornada que não teria retorno. O 

destino era só um: o sucesso.  O caminhão foi pago, com muito trabalho, 

em 24 meses. O irmão de Irani o ajudava a levar a carga até Recife. 

Enquanto um dirigia o outro dormia no chão da cabine. Com o lucro, Irani 

ajudou o irmão a comprar seu próprio caminhão.

 A vida começava a se estabilizar financeiramente. Os sonhos 

antigos permaneciam, entre eles o desejo de desbravar o Brasil. Por isso 

não recusava carga. Para onde surgia serviço, Irani ia. Assim, aceitou um 

serviço para Manaus.
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 A Amazônia, nos anos de 1970, ainda era terra ignota para a maioria 

dos brasileiros. No sul do Brasil, só se tinha uma vaga ideia do que era 

essa região. Um território a ser desbravado. Mas, foi, justamente, para 

esse destino inusitado que certo dia surgiu um serviço para Irani. Uma 

carga de móveis para Manaus.

 Por volta de meados da década de 70, Irani já tinha percorrido muito 

chão por esse grande Brasil. Já havia viajado por todo o Sul, para várias 

cidades do Sudeste e Nordeste. Nessa época, já havia quitado o 

caminhão, e comprado um carro da Volkswagen, modelo Brasília, de cor 

vinho, considerado um bom veículo para a época. Começava a pensar 

que era hora de mudar. De ter mais estabilidade. Planejou virar 

empresário e montar uma fábrica de colchões de espuma. Teve essa ideia 

pois transportava colchões para a cidade do Recife e via o potencial do 

negócio. Mas, justamente, quando voltava para casa de uma dessas 

viagens, recebeu a mencionada encomenda para Manaus. Não titubeou. 

Aceitou. Naquele momento lhe era impossível imaginar como essa 

decisão mudaria sua vida. 

Manaus, cidade de oportunidades
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 A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 e, nos anos de 1970, 

assistiu-se à implantação desse regime de economia incentivada, com a 

vinda de muitas indústrias para Manaus, que passou a se desenvolver 

rapidamente. Ao chegar em Manaus, Irani encontrou uma cidade de 

porte médio, mas que crescia vertiginosamente, impulsionada pelas 

isenções de impostos. Era uma ilha cercada de água e floresta. Isolada do 

resto do Brasil, toda a carga que chegava a Manaus vinha de navio. 

Inclusive, móveis, justamente a carga que Irani, acabava de trazer por 

estrada.

 O problema, no caso dos móveis, é que o transporte em navio não 

era adequado, e as peças chegavam a Manaus todas danificadas. Uma 

dor de cabeça para os empresários locais. Imediatamente, Irani viu a 

oportunidade. Os empresários manauaras também viram em Irani uma 

solução para seus transtornos. Foi um casamento perfeito. Logo, todas as 

grandes lojas de Manaus, como a TV Lar, a Bemol, a S. Monteiro, a 

Importadora Souza Arnaud, a loja de Antonio M. Henriques se tornaram 

clientes fiéis. Todas essas empresas tratavam Irani com muita 

deferência, realizando os pagamento sempre à vista e em espécie. Às 

vezes, os pagamentos pelo frete eram adiantados, tanto era a confiança 

que depositavam em Irani. Era resultado também do reconhecimento 

pelo importante serviço que prestava a Manaus. Esse, por exemplo, foi o 

caso da TV Lar, cujo proprietário, Sr. José Azevedo, tornou-se grande 

amigo de Irani, uma amizade que permaneceria para sempre.
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 Ser destemido e decidido ajudou muito a vida de Irani Bertolini. Se 

assim não fosse, não teria aceito o serviço de levar a carga para Manaus. 

Essa decisão mudaria sua vida para sempre. Seria o fato definidor do 

sucesso que viria a ter no futuro.

 Na década de 1970, época em que Irani inicia sua relação com a 

Amazônia, as estradas no Norte do país eram muito mais precárias do que 

hoje em dia. Para um gaúcho, certamente, foi a maior aventura que já 

havia vivenciado. Irani não imaginava quando saiu do Rio Grande as 

péssimas condições de trafegabilidade que encontraria na floresta 

amazônica. 

 Chegando em Manaus, imediatamente, constatou quanto a região 

era carente em serviços de transporte de carga. Isso já foi logo na 

primeira viagem, em 1976, quando aceitou um serviço para levar a 

Manaus móveis fabricados no Sul. Ao chegar a cidade, imediatamente, 

Irani e seu irmão, se dirigiram ao endereço da entrega. Já no depósito da 

empresa, os dois começaram a descarregar. Os funcionários do 

Desbravar a Amazônia, um grande negócio
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estabelecimento ficaram curiosos de ver aqueles dois tipos, diferentes do 

povo da região, brancos, grandes, sem camisa, e vermelhos do  

inclemente sol amazônico, descarregando os móveis, cobertos em 

mantas de lã, com todo o cuidado para não danificar a mercadoria. Nunca 

tinham testemunhado esse esmero. Em geral, os transportadores 

entregavam de qualquer jeito.

 Essa postura logo agradou ao dono da loja, que se tornou amigo dos 

irmãos Bertolini. Fácil no trato com todos, Irani logo estabeleceu relação 

de confiança com os clientes de Manaus, que lhe explicavam sobre a 

dificuldade em encontrar quem transportasse carga na região. O que 

decorria, em grande parte, das horríveis condições das estradas na 

Amazônia. Os caminhoneiros do Sul e Sudeste pensavam duas vezes 

antes de enfrentar aquelas rodovias que eram verdadeiros atoleiros. De 

todo lojista de Manaus com quem conversava Irani ouvia a mesma 

reclamação sobre o transporte de carga e que precisavam de mais 

produtos para abastecer seus estoques. Viu que ali havia uma 

oportunidade incrível. Começava a se delinear o surgimento da futura 

empresa. A próxima viagem seria decisiva nesse sentido.

 Na volta para casa dessa primeira viagem a Manaus, ao chegar em 

Bento Gonçalves, ninguém acreditou que Irani havia ido para a longínqua 

floresta amazônica. Mas, surgiu outra fábrica de móveis, a Todeschini, 

que estava com uma carga pronta para embarcar para Manaus por navio. 

Na empresa, temiam que os móveis sofressem avarias durante o 

transporte marítimo. Com certeza, seriam danificados, pois naquela 

época não se usavam contêineres, e  os móveis se misturavam a todo 

tipo de carga no porão do navio, o que representava dano certo à 
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mercadoria. Irani aceitou transportar a carga. Essa segunda viagem 

rumo à Amazônia foi providencial. No caminho, de estrada até Belém e de 

balsa até Manaus, Irani conheceu caminhoneiros de São Paulo que 

trabalhavam com transporte de móveis, os quais lhe comentaram sobre o 

valor que cobravam de frete. Era muito mais do que Irani ganhava, e em 

um trajeto mais curto. Ficou evidente para Irani que havia uma grande 

oportunidade de negócio nesse segmento do mercado. Era a confirmação 

do que havia suposto, quando de sua primeira conversa com os lojistas de 

Manaus.

 Com essa iluminação mental, começaria uma verdadeira simbiose 

entre Irani e Manaus. Ao chegar na cidade, sem perder tempo, Irani 

começou a fechar negócios. Vestiu sua melhor roupa, foi a uma gráfica 

para imprimir cartões de visita com o nome da empresa que ainda nem 

existia, Transportes Bertolini, e saiu fazendo a praça. Dizia aos futuros 

clientes que tinha três caminhões (só tinha um, na verdade, mas iria 

comprar dois logo que retornasse a Bento Gonçalves) e que poderia 

trazer móveis do Rio Grande do Sul por estrada, sem avarias. Foi um 

sucesso. Os lojistas contrataram os serviços. Era um pedido após o outro. 

Bem, tinha um detalhe, era preciso constituir a empresa e comprar dois 

caminhões.

 Irani recorreu a sua mãe. D. Olga, para auxiliá-lo nessa tarefa. 

Telefonou para ela, e não era fácil conseguir uma ligação de Manaus para 

Bento Gonçalves naquela época. Telefone também era coisa rara. D. 

Olga, embora tenha considerado inicialmente a ideia uma loucura, foi ao 

contador e tomou todas as providências para registrar a empresa, o que 

38



ocorreu no dia 22 de maio de 1978, fundando-se, assim, a Transportes 

Bertolini Ltda., em sociedade com seu irmão, Ivan, que também era 

caminhoneiro.

 D. Olga também foi quem alugou, a pedido do filho, um caminhão 

com motorista para ir às fábricas de móveis e recolher a carga destinada 

a Manaus. Irani não tinha o galpão para armazenar, e transformou a 

própria casa em depósito. A família tinha de dormir na cozinha, pois o 

resto da residência era para guardar móveis.

 Era a primeira entrega da nova empresa. Irani carrega seu único 

caminhão e manda o irmão trazer para Manaus. Em seguida, vendeu seu 

automóvel, uma Brasília, e deu entrada em dois caminhões, um usado e 

outro novo de modo a cumprir o que havia prometido para os lojistas de 

Manaus.  

 Carregou os dois recém adquiridos caminhões com uma enorme 

carga de móveis montados. A viagem para Manaus foi difícil. As estradas 

eram totalmente esburacadas e enlameadas, com atoleiros em todo o 

percurso. Tudo era dificuldade. O único auxílio se resumia a constante 

solidariedade dos caminhoneiros. Todos se ajudavam, construindo 

pontes improvisadas, rebocando os veículos, cortando troncos na mata 

para calçar as rodas, uma verdadeira operação de guerra. Quem saía do 

atoleiro passava o cabo de aço para o caminhão seguinte. E assim, um 

ajudando o outro, todos seguiam adiante em seu árduo caminho. Quando 

se chegava a Porto Velho, mais trabalho duro esperava. Até Manaus, pela 

BR-319, que era toda asfaltada naquela época, havia limite de carga de 4 
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toneladas. Mas os caminhões de Irani eram de 8 toneladas. Então, era 

necessário alugar outro caminhão para dividir o peso. O próprio Irani, 

junto com seu irmão e ajudantes contratados localmente é que 

baldeavam a mercadoria. As lonas ficavam cobertas de barro, terra, 

lama, e o calor era infernal. Era trabalho penoso. Feito isso, era seguir 

para Manaus e entregar a mercadoria.

 Nessa luta tenaz, nasceu a Bertolini Transportes, e, como havia 

previsto Irani, não faltava serviço. Era uma encomenda atrás da outra. A 

demanda era tanta que, em 1980, já havia adquirido dez caminhões. 

Irani e o irmão não descuidavam do negócio, acompanhando tudo de 

perto. Mesmo quando a empresa aumentou de porte, com muitos 

empregados, os dois irmãos continuavam a dirigir os caminhões e 

ajudavam a fazer as entregas. Esse empenho pessoal seria decisivo para 

o crescimento futuro.
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 A população de Manaus crescia astronomicamente. Em 1970, eram 

314 mil habitantes. Em 1980, a população saltou para 642 mil, um 

aumento de 104,5%. No início dos anos de 1980, o país passava por 

grandes transformações. Chegava ao fim o período do regime militar, e 

havia muita esperança com a retomada democrática. A atmosfera era de 

otimismo, o que ajudava a aquecer o mercado. Havia grande demanda 

por eletrodomésticos. Em Manaus, em razão da Zona Franca, circulava 

muito dinheiro, e os consumidores tinham capacidade de comprar, mas 

faltavam produtos, pois a maioria era fabricada no Sudeste e nem 

sempre havia quem os levasse.

 A carga passou a se diversificar. A Bertolini passou a transportar de 

tudo para o Amazonas: além dos móveis de sempre, geladeiras, fogões, 

e todo tipo de equipamento para copa e cozinha. Logo, também, a 

empresa dos irmãos Bertolini estava trazendo do Sudeste matéria-prima 

para as indústrias do Polo Industrial de Manaus, que crescia 

vertiginosamente, com novas fábricas se instalando a cada dia.

 Não poderia ser melhor para os negócios de Irani. De tal modo, foi 

rápido o crescimento da empresa que em menos de dez anos passou de 

Crescendo junto com Manaus
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10 para 35 caminhões no início dos anos de 1990. E a estrutura da 

empresa também foi crescendo e se espalhando por várias cidades, o 

que incluiu, em 1982, a inauguração do segundo terminal de cargas na 

filial de Rio Negrinho e, em 1985, o estabelecimento da primeira filial em 

Belém. No ano seguinte, mais uma filial, em Guarulhos. Em 1987, 

constrói-se o primeiro porto da Bertolini, em Manaus, e, em 1988, o 

porto de Belém. A Bertolini Transportes não parava de crescer. 
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 Mas, quando tudo vai muito bem, surgem novos obstáculos a serem 

superados. Assim foi. No início dos anos de 1990, o país passou por seu 

grande teste da democracia com a primeira eleição direta para a 

presidência da república desde o regime de exceção estabelecido em 

1964. Collor de Melo foi eleito e promoveu a abertura econômica do país, 

reduzindo fortemente as tarifas alfandegárias para as importações. Ora, 

o comércio de Manaus florescia justamente por conta da proteção que 

havia em razão do modelo brasileiro de substituição de importações.

 Antes da abertura promovida por Collor, era inviável importar 

qualquer coisa no Brasil, com exceção de Manaus, que era Zona Franca. 

Por isso, milhares de turistas de todos os lugares do país se dirigiam a 

Manaus para fazer compras de produtos importados, como eletro-

eletrônicos, câmeras fotográficas, produtos de beleza, perfumes, 

vestuário, etc. Manaus era um paraíso para compras de importados. Mas, 

com as medidas de Collor, subitamente, a parte comercial da Zona 

Franca de Manaus morreu. Foi um terrível baque para a economia do 

Amazonas. Em 1992, a crise chegou ao seu ponto mais profundo, e 

afetou diretamente a Bertolini Transportes. Era preciso fazer algo. 

Ruptura e mudanças 
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 Irani e seu irmão tiveram de rever os planos e encontrar um meio de 

fazer os negócios prosperarem em um cenário tão adverso. Os irmãos 

tinham ideias muito diferentes e até inconciliáveis sobre como deveriam 

prosseguir daquele ponto em diante. Ocorreu o inevitável, os irmãos 

desfizeram a sociedade. Irani cedeu ao irmão 40% da frota de caminhões 

e embarcações. Foi um momento angustiante e difícil. 

 Para garantir que a empresa superasse os obstáculos e seguisse 

adiante, Irani teve de cortar custos. Não havia alternativas, e foi 

necessário enxugar a folha e reestruturar a Bertolini Transportes. 

 Até então a administração da Bertolini Transportes era totalmente 

centralizada. Irani e seu irmão Ivan acumulavam todas as funções de 

direção. O que fazer com a saída do irmão? Só havia uma solução: 

descentralizar. Com isso em mente, uma das primeiras medidas tomadas 

por Irani foi contratar um braço-direito, o executivo Paulo Vicente Callefi, 

que até hoje está na empresa. Os quatro filhos de Irani também foram 

chamados para enfrentar os desafios e ingressaram na empresa. Foi uma 

decisão muito acertada, pois os filhos, formados em administração 

deram novo fôlego aos negócios. Da crise, a Bertolini Trasportes sai 

fortalecida e pronta para novos voos.
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 Com o fim da sociedade entre Irani e o irmão, a Bertolini Transportes 

entrava em nova fase de crescimento acelerado. Entre outras coisas, era 

hora de diversificar. Assim, em 1993, Irani decide começar um novo 

negócio: fabricar semi-reboques, que nada mais é do que um grande baú 

que é acoplado ao veículo. A decisão de produzir reboques foi 

fundamental para reduzir custos operacionais, pois, antes, eram 

comprados de outras empresas a preços elevados.

 Além de atender à própria Bertolini Transportes, Irani passou a 

fornecer reboques para outras empresas, de tal modo, que as vendas de 

reboque chegaram a representar cerca de 5% do faturamento total do 

grupo empresarial. Ademais a produção própria de reboques fortaleceu a 

musculatura do conglomerado empresarial que passou a não depender 

tanto de terceiros.

 Marcante desse período foi o foco em investir. Até hoje, Irani e 

demais membros da família fazem retiradas mínimas, basicamente, um 

salário mensal. Mas nessa época de muitos investimentos, a retirada de 

Diversificação 
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pro labore era ínfima. Tudo que Irani ganhava era reinvestido quase 

integralmente no crescimento da empresa.

 A partir daí, o caminho rumo ao sucesso foi uma trajetória sempre 

reta e irrefreável. O conglomerado de empresas foi crescendo e passou a 

atuar em muitas áreas, como construção naval; transporte aquaviário de 

granéis, em especial, de soja; movimentação de cargas com elevado grau 

de periculosidade; fabricação de furgões e demais equipamentos 

rodoviários para transporte de carga; armazenagem e movimentação de 

carga;  criação de gado e de cavalos criolos;  transporte de cargas com o 

uso de balões dirigíveis. O tremendo esforço de Irani Bertolini valeu a 

pena, pois se tornou um dos maiores e mais importantes empresários do 

setor de transportes no Brasil, comandando um pujante conglomerado 

empresarial que emprega mais de 5 mil funcionários e fatura ao ano R$ 

920 milhões. 
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 Dirigíveis nos céus da Amazônia. Não é uma filmagem sobre o 

Zeppelin. Trata-se de mais um investimento da Bertolini. Uma nova 

modalidade de transporte de cargas que nasceu de um sonho em 1993, 

quando o braço direito de Irani Bertolini, Paulo Caleffi lhe falou desse 

projeto.  

 Com efeito, Irani decidiu constituir uma nova empresa, a Airship, 

para dedicar-se exclusivamente a esse novo segmento. Com um 

investimento de R$ 150 milhões, sendo parte financiada pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Airship 

adquiriu alta tecnologia de empresas norte-americanas e desenvolveu o 

primeiro dirigível brasileiro, o dirigível ADB-3-X01, uma aeronave com 

capacidade para 1,2 toneladas e 5 passageiros. Sua construção 

representa uma fase intermediária do cargueiro ADB-3-30, que 

transportará até 30 toneladas.

 A nova tecnologia e modal de transporte permitirá acessar lugares 

onde não há rodovias, como montanhas, florestas, e demais locais aonde 

não se pode chegar com facilidade com os modais tradicionais.

Dirigíveis
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 A operação de balsas da Bertolini Transportes foi decorrência da 

necessidade. Irani contratava para levar sua carga uma empresa de 

Belém. Mas o serviço era muito ruim. Nunca cumpria prazos e como 

usava um único empurrador para levar três balsas, a viagem ficava muito 

lenta e demorava demasiado para chegar ao destino, em Manaus. Além 

do péssimo serviço, tinha-se de aturar a arrogância do dono da referida 

empresa. Era só estresse e aborrecimentos. Foi nesse contexto, que se 

decidiu fabricar empurradores.

 Essa atividade começou bem pequena. Irani contratou um 

carpinteiro experiente que sabia trabalhar com barcos. Deu-lhe uma 

motosserra, plaina e facão. óleo diesel, gasolina, parafusos, pregos, e 

tudo mais que era necessário para o serviço. A madeira era retirada da 

floresta. Os troncos, depois de cortados, eram transformados em 

pranchas. Os empurradores eram todos feitos de madeira.  O marceneiro 

construía a embarcação, e Irani a levava para Manaus, onde era instalado 

o motor e fazia-se também o trabalho de acabamento. Foram quatro 

rebocadores construídos desse modo improvisado. A sorte bateu na 

porta, e Irani ficou sabendo de uma empresa que havia falido e estava se 

Construção naval
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desfazendo de duas balsas e um empurrador. Com essa aquisição, a 

Bertolini passa a operar no transporte fluvial entre Manaus e Belém.

 O negócio foi se ampliando, e Irani Bertolini começou a construir 

balsas também. E, como conseqüência, em 2004, acabou por montar seu 

próprio estaleiro, do qual a Bertolini Transporte era a principal cliente, 

pois a demanda por mais balsas, em especial, por conta de um contrato 

com a Cargill para o transporte de soja, era crescente. Para executar o 

projeto, contratou-se um empresa holandesa, e resultou no melhor 

estaleiro da Amazônia, produzindo balsas, empurradores, truster - um 

equipamento que vai à frente das balsas para facilitar as manobras -, 

lanchas, e iates sob encomenda.

 O investimento nesse setor superou todas as expectativas. Além de 

atender à própria frota, a Bertolini passou a vender também para os 

concorrentes, e as vendas de empurradores e de balsas passaram a 

corresponder a cerca de 8% da receita do conglomerado empresarial.

49



 Outro grande obstáculo para o desenvolvimento das atividades da 

Bertolini na Amazônia era a estrutura portuária, muito precária, o que 

representava um verdadeiro desafio para garantir a competitividade da 

empresa. Todas as mercadorias que chegam a Manaus precisam ser 

embarcadas em balsas em Belém e subir o rio Amazonas ou Porto Velho e 

descer o rio Madeira. 

 Manaus não tem ligação terrestre por estrada com o restante do 

território nacional. Só há uma ligação, pela BR-174, com Roraima, no 

extremo norte do Brasil, mas sem função econômica ou logística 

relevante. Ou seja, em termos logístico, a capital do Amazonas está 

muito isolada e dependente do transporte fluvial. Os portos são muito 

ruins e lentos. A movimentação de carga é demoradíssima.

 Bertolini recebia constantes reclamações de atraso na entrega por 

Portos 
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parte de seus clientes. Essa situação era insustentável. Tinha de haver 

uma solução. Então, em 1998, construímos um porto próprio em Manaus. 

Foi uma decisão acertadíssima. Esse investimento em infraestrutura 

portuária resultou em importante ganho de eficiência para as operações 

da Bertolini.
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 Como se mencionou anteriormente, a Bertolini cresceu junto com 

Manaus e com a Amazônia. Não é possível entender o crescimento da 

empresa desconectado do desenvolvimento da região.  Com a contínua e 

consistente expansão da Zona Franca, assistiu-se um grande 

cerscimento da construção civil. Com isso, aumentaram muito os 

carregamentos de cimento e de outras cargas industriais para Manaus. 

Paralelamente, a produção agrícola em Rondônia também deu um 

grande salto. A Bertolini passou a atuar no carregamento de soja de Porto 

Velho para Santarém, de onde é exportada. Inicialmente, a Bertolini 

fechou contrato com a multinacional Cargill para transportar 500 mil 

toneladas de grãos. Mas, hoje, a empresa transporta mais de 4 milhões 

de toneladas de soja por ano. 

 Dentro do conglomerado empresarial que é a Bertolini, o  

transporte aquaviário de granéis (soja, milho, minério, etc) é 

administrado e operado pela BENAV - Bertolini Navegação da Amazônia 

Ltda. Os grandes comboios são apoiados por hidroaviões e lanchas 

rápidas proporcionando navegação segura e contínua, podendo as 

manutenções serem realizadas em viagem ou em oficinas flutuantes 

localizadas nas margens dos rios de percurso.

Soja 
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Futuro
A Bertolini vai de vento em popa. Com uma frota composta de 

quase dois mil caminhões e reboques, incontáveis outros veículos 

menores, proprietária de cinco portos de carga, a Bertolini é uma das 

maiores empresas de seu segmento no Brasil, reconhecida como a 

transportadora mais eficiente na Amazônia. Um extraordinário feito 

para um homem de origem simples que construiu um império 

empresarial com suor, esforço, determinação e coragem. Missão 

cumprida. Está chegando a hora da aposentadoria para Irani Bertolini. É 

preciso preparar a sucessão. 

 Com efeito, o processo vem se 

desenvolvendo há alguns anos. O 

filho de Irani, Paulo César,  foi 

escolhido pelos irmãos para 

ser o próximo presidente. 

Irani continuará no conselho 

da empresa.

 O s  p l a n o s  p a r a  a 

aposentadoria incluem cuidar 

da fazenda e pescar nos rios  

da  amazônia,  passar mais   
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tempo perto da esposa,  D. Martinha, e viajar pelo mundo. É um descanso 

mais do que merecido para o menino que nasceu gaúcho e nem 

imaginava que se tornaria um Grande Amazônida.

 Irani Bertolini obteve todos os reconhecimentos por seu esforço e 

contribuição para a Amazônia. Recebeu, entre muitos títulos, o de 

cidadão amazonense e paraense, pelas respectivas Assembleias 

Legislativas dos estados.

 Que a obra e vida de Irani Bertolini sirvam de inspiração às novas 

gerações, que reforcem a convicção no poder da determinação e da 

coragem de empreender,  que, diante das adversidades da vida, sirvam 

de estímulo para que, com a mesma  disposição de Bertolini, possa   

dizer-se : "levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima".

Eugênio Bertolini, pai 
de Irani, na carroça na 
qual prestava serviços
de transporte entre as 
cidades na Serra Gaúcha.  
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Homenagens recebidas por Irani Bertolini

Foi agraciado com o título honorífico de Cidadão do Pará, concedido pela Assembleia 
Legislativa daquele Estado (1999).

Recebeu a Medalha JK dos Transportes, no grau Grande Oficial, concedida pela 
Confederação Nacional dos Transportes - CNT (2002).

Recebeu a Comenda Honorífica de Cidadão de Santarém, concedida pela Câmara 
Municipal de Vereadores de Santarém (2002). 

Recebeu a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de Comendador, conferida 
pelo Tribunal Superior do Trabalho (2003).

Foi condecorado com a Medalha Mérito do Transporte, outorgada pela Associação 
Nacional do Transporte de Cargas  - NTC (2003).

Foi agraciado com o Título de Cidadão do Amazonas pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas (2003).

Foi agraciado com a Medalha do Mérito Mauá, na categoria Cruz de Mauá, concedida 
pela Presidência da República (2006).

Recebeu o título de Cidadão de Bento Gonçalves, concedido pela Câmara de 
Vereadores de Bento Gonçalves (2007).

Foi homenageado pelo Presidente dos Conselhos Nacionais do Serviço Social do 
Transportes – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT. A 
homenagem consistiu em denominar como 'CAPIT Irani Bertolini' a sede localizada na 
Cidade de Macapá, Estado do Amapá (2008).

Recebeu no Grau de Ministro, a Comenda da Ordem do Transportador Emérito do Rio 
Grande do Sul, concedida em conjunto por quatro federações que compreendem o 
transporte de bens e de pessoas no Estado do Rio Grande do Sul – FETRANSUL, 
FECAVERGS, FECAM e FETERGS (2008).

Recebeu o troféu Mérito do Transporte e Logística, outorgado pelo SETCERGS (2009).

Recebeu a Medalha Mérito Empresarial J. G. Araújo, outorgada pela Associação 
Comercial do Amazonas – ACA  (2012).

Foi agraciado com a Medalha Grandes Amazônidas, outorgada pela Associação 
PanAmazônia (2016).
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