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Já existiram
duas Lufthansas ao
mesmo tempo
Poucos leitores têm conhecimento do fato
e, certamente, se espantarão ao saber que
existiram duas Lufthansas voando com o
mesmo nome no final dos anos 1950.
Este artigo desvenda um dos grandes
mistérios que intrigaram a aviação
comercial por muito tempo.
Por: Carlos André Spagat
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Imagine você tomando um cafezinho
no terraço do aeroporto de Viena e, bem
à sua frente, um Convair 340 com as cores
da Lufthansa, ostentando em sua pintura os
tradicionais tons de amarelo e azul. Logo em
seguida, bem ao seu lado, estaciona um Il-14
de fabricação russa, também com as cores da
Lufthansa, só que em alumínio e, na frente
do nome, a palavra Deutsche, com o mesmo
logotipo do outro avião, ou seja, o Condor.
O prefixo da companhia ocidental era DD e o
da comunista, DM.
Até o ano de 1945, a Lufthansa era a
única empresa aérea operando na Alemanha
nazista. Com o encerramento da Segunda
Guerra Mundial, ela foi extinta, pois o país
foi dividido em duas regiões: Alemanha Ocidental, sob influência dos aliados, e Oriental,
sob a influência da Rússia. Eram antagônicas
entre si.
Até 1954, nenhuma empresa aérea alemã
estava operacional. Foi quando a Lufthansa
foi fundada no lado ocidental. No ano seguinte, surgia outra empresa com o nome
de Deutsche Lufthansa. Logo se formou uma
longa batalha judicial, mas as duas companhias voavam com o mesmo nome e logotipo,
embora as pinturas fossem diferentes.
Os aviões também eram de procedências
distintas. A empresa ocidental optou pelo
bimotor Convair 340 enquanto os orientais
escolheram o Ilyushin Il-14, que, embora também movido por dois motores a pistão (menos
possantes), não era pressurizado e voava com
aviônicos superados, sendo muito barulhento
e pouco confortável a bordo.
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3-Os anúncios
da companhia
alemã
oriental
levavam
logotipo
idêntico ao
da parte
ocidental.

1-O Ilyushin-14
foi o primeiro
avião da
Deutsche
Lufthansa.
2-O Convair
340 foi o
primeiro avião
da Lufthansa
“ocidental”.

4-O conforto
do Ilyushin 14
era o máximo
na época para
um avião de
rotas curtas.

2
As primeiras tripulações técnicas da
Lufthansa Oriental, vamos chamar assim,
não eram alemãs e, sim, fornecidas pela
antiga União Soviética, dando tempo para
serem treinados o corpo técnico e os pilotos
compostos apenas por alemães. Como não
havia escola de pilotagem no momento,
a integração foi complicada. Os primeiros
voos ligavam Berlim a Varsóvia, com alguns
charters para outros locais.

O governo alemão conseguiu autorização para fabricar em seu país o Il-14, sendo
produzidos 80 aparelhos. Destes, 27 foram
para a empresa aérea e o resto para a Força
Aérea. Apesar de aparentemente idênticos
aos soviéticos, eram mais avançados em
aerodinâmica, motores e refinamento aeronáutico.
A Lufthansa Oriental então deu um
passo importante, talvez único até hoje na

aviação comercial mundial: financiou, junto
com o governo, o projeto e construção de
um quadrimotor, que permitiria à Interflug
(já seu novo nome) a primazia de ter, no
fim da década de 1950, um jato para suas
rotas médias. E, se fosse bem sucedido,
seria um excelente motivo para divulgar a
sua capacidade técnica, até então duvidosa.
O resultado foi um avião feio, de curto
raio de ação, com falhas memoráveis nos
motores, também lá desenvolvidos.
Foi batizado com o nome de Baade 152,
em homenagem ao motor desenvolvido pelo
engenheiro aeronáutico Bruno Baade. Na
realidade, era um bombardeiro soviético
transformado em um avião de passageiros.
Estava previsto para transportar 24 passageiros a uma velocidade de 750 quilômetros/
hora. Quando o protótipo estava pronto para
ser mostrado ao mundo na feira de Leipzig,
onde esperavam vender, pelo menos, 100
aparelhos aos países da então Cortina de
Ferro, o avião não chegou ao destino. No
meio do caminho, deu um rasante com a configuração limpa e caiu 5 quilômetros antes
da pista, matando todos os seus ocupantes.
O segundo protótipo também teve seus voos
prorrogados por falhas técnicas. O terceiro
nunca voou, só fez testes em solo.
Com a obsolescência, o projeto foi cancelado e a empresa aérea optou por empregar somente aviões de fabricação russa em
suas operações.
Uma das grandes diferenças entre as duas
Lufthansas era a seleção das tripulações. Na
do lado ocidental, a escolha era totalmente
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8-Já com o nome der Interﬂug, a empresa participou do projeto do Baade 152,
que foi o primeiro jato de passageiros produzido na Europa continental.

5
profissional, pelo nível de escolaridade,
domínio de línguas e traquejo social. Seus
voos para outros países eram encarados como
uma coisa normal, pois a Alemanha Ocidental
tinha um nível de vida igual ou superior à de
muitos países para onde viajavam.
Já isso não ocorria no lado oriental, que
tinha um PIB e qualidade de vida muito inferiores aos de seus colegas ocidentais, sendo
que os tripulantes deveriam ter uma lealdade
sem precedentes ao regime comunista, pois a
tentação de fugir e pedir asilo político durante as escalas em países mais desenvolvidos
era muito grande, apesar de todos eles serem
filiados ao partido comunista.
Como uma espécie de chantagem, só se
aceitavam candidatos casados e com filhos,
pois assim a chance de deserdarem e ficarem
longe da família era muito remota.
A principal motivação, especialmente
dos comissários, era fazer voos para fora da
União Soviética (nada de Moscou, Sofia, etc.)
e, sim, para Holanda, Itália, Suécia, Bélgica,
que dificilmente conheceriam se não fosse
nesse emprego, pois conseguir autorização
56
FLAP

INTERNACIONAL

5-A cerimônia
de criação
da Deutsche
Lufthansa
foi antes da
Lufthansa que
conhecemos
hoje.
6-O batismo
do primeiro
Convair 340
da Lufthansa,
empresa esta
7
que permanece
viva até hoje.
para viajar a passeio para o exterior era
extremamente difícil por lá.
7-Outro anúncio
O serviço secreto alemão oriental, o
da Deutsche
Stasi, pesquisava minuciosamente a vida
Lufthansa
dos postulantes, entrevistando vizinhos,
comunicando
parentes, etc., para ter certeza de que não
a mudança
sumiriam no exterior. Daí o emprego era
do nome para
concedido, se passassem no teste.
Interﬂug.
O radicalismo era tanto que, se algum
tripulante da agora Interflug (nome assumido depois de perder o original) fosse visto

9
cumprimentando um colega da empresa ocidental no hotel ou mesmo no aeroporto, era
punido. Agentes da polícia secreta estavam
entre os funcionários e passageiros, atentos ao menor deslize. Se algum tripulante
paquerasse ou mostrasse interesse em um
ou uma colega, era sumariamente afastado
do voo.
Por esta razão, era muito comum, quase
regra, fazer com que os funcionários viajassem com esposas ou maridos, também

9-O Baade
152 foi um
retumbante
fracasso, sem
nenhuma
venda.

tripulantes, para minimizar as tentações de
um flerte.
Como os pilotos eram russos e os comissários alemães, que não falavam o idioma de
seus colegas da cabine de comando, sempre
um tradutor estava a bordo para facilitar a
comunicação entre eles.
Como linha aérea estatal, a Interflug,
com cerca de 8 mil funcionários, estava sob
controle do Conselho Nacional de Defesa da
República Democrática Alemã, que assumira
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o controle supremo das forças armadas da
Alemanha Oriental. A maior parte dos pilotos
da Interflug era de oficiais da reserva do Exército Nacional Popular (e como tais deveriam
ser membros do Partido Socialista Unificado
da Alemanha) e todas as suas aeronaves
poderiam ser utilizadas com fins militares a
qualquer momento.
Durante a década de 1980, a empresa
teve de lidar com crescentes problemas
devido à idade de sua frota: a eficiência
energética provou ser inferior se comparada (à época) com os modelos ocidentais
modernos e os regulamentos de redução de
ruído traziam um maior custo nas taxas de
pouso para a companhia, até sendo banida
de operar em alguns aeroportos. Os aviões
comerciais ocidentais (mais notavelmente
os produzidos pela Boeing, McDonnell Douglas ou Airbus) não podiam ser entregues a
países do Bloco do Leste devido ao embargo
feito pela CoCom (em inglês: Coordinating
Commitee for Multilateral Export Controls).
Terminada esta restrição, um primeiro
avião Airbus A310 foi entregue para a Interflug em junho de 1989. Os seus tripulantes
foram treinados para a nova aeronave na

10

10-O Airbus
A310 foi o
único jato
ocidental a ser
comprado pela
empresa.
11-Cena
raríssima:
comissárias das
duas empresas
rivais se
confraternizando, o
que era
absolutamente
proibido.

Alemanha Ocidental, onde os serviços de
manutenção também eram executados.
Depois da Queda do Muro de Berlim,
em 9 de novembro de 1989, e das mudanças políticas na Alemanha Oriental, muitas
empresas aéreas expressaram intenção de
adquirir a companhia, altamente deficitária,
a fim de pegar uma parte do mercado alemão,
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especialmente o de Berlim. No começo do
mês de março de 1990, a Lufthansa assinou
uma carta de intenção de adquirir 26% da
Interflug, mas a oferta foi bloqueada pelo
Escritório Federal de Cartéis. Planos de uma
aquisição pela British Airways também não
se materializaram.
Como consequência da reunificação
da Alemanha, em 3 de outubro de 1990 a
Interflug passou a ser administrada pela
Treuhandanstalt, junto com outras empresas estatais da Alemanha. Como não foram
encontrados investidores, foi anunciado,
em 7 de fevereiro de 1991, que a Interflug,
com seus 2.900 funcionários e 20 aeronaves,
seria encerrada. O último voo comercial (na
58
FLAP

INTERNACIONAL

12-O avião que
encerrou as
atividades da
Interﬂug foi
um Tu-134.
13-Os bilhetes
da época,
antes e depois
da mudança
de nome.

rota Berlim-Viena-Berlim, usando um Tu-134)
ocorreu em 30 de abril de 1991.
Com o fechamento da empresa oriental
após a reunificação da Alemanha, muitos
tripulantes, como engenheiros de voo e navegadores, perderam seus empregos, pois só
eram necessários nos obsoletos aviões russos da
frota e não nos aviões modernos da Lufthansa.
Alguns pilotos foram aproveitados por empresas alemãs como Condor e LTU. Os demais se
espalharam mundo afora (Etihad, Emirates,
etc.) e os dos mais modernos e únicos aviões
ocidentais da frota, três A310 conseguiram
entrar para a Força Aérea Alemã, como pilotos dos mesmíssimos aviões, pois já estavam
treinados para tal.
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