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Estes dois anúncios foram publicados na revista Seleções do Reader"s Digest durante a Segunda 
Guerra Mundial. Os grandes anunciantes internacionais utilizavam bastante esta publicação pela 
sua enorme tiragem (8 milhões de exemplares em 5 idiomas) e pela sua penetração, atingindo os 
formadores de opinião de todos os países a América.  
 
Os grandes fabricantes de equipamentos de guerra estavam presentes na revista para garantir 
sua participação no mercado após o conflito. 
 
A exc elência do desempenho durante a guerra e a imagem positiva da empresa seriam muito 
úteis nos tempos de paz. Daí a preocupação de estar presente junto aos futuros consumidores, 
mesmo sem poder atender seus pedidos, já que todo esforço de produção estava voltado para as 
Forças Armadas.  
 
O objetivo único de institucionalizar a marca permitia aos criadores algumas licenças poéticas, já 
que não havia nenhuma exigência quanto a resultados imediatos. 
 
Veja o evidente exagero da Lycoming, que garante que as mãe dos pilotos de aviões equipados 
com seus motores não ficavam inquietas. Como se fosse possível alguém ficar tranqüilo sabendo 
que o próprio filho está dentro de uma geringonça como a da ilustração. Por sua vez, a Bell 
Aircraft afirmava: 
 
"Aí vão dores de cabeça para Adolfo", fazendo blague com o nome do ditador da Alemanha. A 
guerra, para os anunciantes de Seleções, era uma aventura quase divertida. 
 
 
Íntegra 
 
Inquieta com meu filho?  
Decididamente não! 
 
Pode-se confiar nos motores de avião Lycoming 
 
Mães aos milhares, por todo o país, exprimem confiança nos aviões de treino da América... 
confiança formada pelo fato de que seus filhos sairam ilesos depois de centenas de horas de 
intenso vôo de treinamento nesses aviões. 
 
Os motores Lycoming, em cujo funcionamento se pode confiar, têm tido parte importante em 
assegurar vôos sem perigo, que são atributo dos aviões de treino da Marinha, 
 
O "Spartan, avião de treino da Marinha, (gravura acima) é um dos muitos aviões dotados de 
motor Lycoming que são usados para o treino dos pilogos da América... pilotos que, através de 
sua longa experiência, aclamam Lycoming como sinônimo de firmeza, tanto na aviação militar 
como na civil. 
 
Fornecedores do Exército e Marinha dos Estados Unidos 
 
Prospetos gratuitos que mostram todos os motores radiais Lycoming, de contrabalanço horizontal, 
e com fotografias de vários aviões acionados a motor Lycoming. Tambem gratuito: planos de 
manobras para treino de pilotos pelo sistema Lycoming. Solicite-os em português ou espanhol, 
escrevendo ao Departamento RP32. 



 
 

O MOTOR DOS AVIÕES DE TREINAMENTO DE HOJE... O MOTOR DOS AVIÕES PARTICULARES DE 
AMANHÃ 
 
LYCOMING DIVISION, THE AVIATION CORPORATION WILLIAMSPORT, PA. 
 
 
 
 
 
Os Pilotos do Airacobra Entram na Dansa  
Aí vão DORES DE CABEÇA para Adolfo! 
 
O alto-falante duma lingíngua base aérea dos Aliados lança este aviso: "Aí vêm eles. Cavem!" 
Rápidos como relâmpagos, os homens saltam nos aparelhos de combate. Os motores arrancam. 
Logo, com um rugido ensurdecedor, decola uma esquadrilha de Airacobras. 
 
Intrépidos e resolutos, os pilotos da Aviação Militar erguem-se para a luta, confiante de que levam 
nas mãos os mais combativos de todos os monomotores de combate do mundo. 
 
Uma Indústria Aeronáutica previdente vinha de longe sentindo que a América necessitava de 
aviões de combate. E enquanto se amontoavam no céu as nuvens negras da guerra, novos planos 
eram postos em prática, e novos aviões entravam em produção. 
 
Em cooperação com as nossas Forças Aéreas, criamos o Airacobra P-39 para o exército. Livres de 
qualquer precedente, nossos engenheiros conceberam um traçado inteiramente novo, do focinho 
à cauda do avião. Fizeram deste avião uma arma terrível, expressamente destinada às 
necessidades da guerra. Atualmente, estes mortíferos aviões de combate servem com as forças 
Aliadas nas frentes de guerra de todo o mundo. 
 
Mas um dia a Vitória há-de chegar. Os pilotos, treinados na guerra, retomarão seus lugares num 
mundo novo de transportes acelerados. 
 



Esse dia virá encontrar pronta a Bell Aircraft - pronta com a sua apurada engenharia, suas olinhas 
de montagem e pessoal treinado, já convertidos aos propósitos aeronáuticos da paz. C Bell 
Aircraft Corporation, Buffalo, Nova York. 
 
Airacobras para a vitória - AVIÕES PARA A PAZ FUTURA 
 
BELL Aircraft BANDEIRAS DO AR 
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