
Sonhos de Liberdade 
 
Estes dois anúncios foram criados e veiculados durante a Segunda Guerra Mundial. Fazem parte 
de uma grande campanha das Canetas Parker, uma das mais desejadas marcas da década de 40, 
um verdadeiro símbolo de status e prestígio. Durante a guerra, houve grande dificuldade para 
comprar uma Parker, não só pelos naturais problemas de distribuição internacional que a guerra 
causava, mas também porque toda a produção da indústria estava voltada para atender às 
encomendas das Forças Armadas. Mas a Parker, assim como muitas outras empresas, não deixou 
de anunciar, procurando garantir a permanência da marca na mente das pessoas. As Canetas 
Parker posicionaram-se como um símbolo da liberdade de expressão. Além da qualidade 
indiscutível dos produtos Parker, ou seja, além da "performance" das canetas, a Parker buscou 
identificar-se com os ideais de liberdade e democracia, dando um significado muito maior à 
simples idéia de escrever. Vejam nestes anúncios toda a esperança de que a paz - ou seja, a 
vitória dos aliados - viria trazer um novo tempo de liberdade e igualdade entre os homens.  
 
Integra  
 
Para que haja Liberdade de Expressão no mundo inteiro  
 
Há 55 anos que vivemos perseguindo fielmente o ideal de produzir canetas-tinteiros tão perfeitas, 
que permitam a qualquer pessoa exprimir por escrito o seu pensamento, com a maior facilidade, 
sem o menor embaraço.  
 
Se o Sr. não pode conseguir agora a caneta Parker que ambiciona, apelamos para a sua 
paciência: deve-se o fato a que grande parte da mão-de-obra experiente da Parker está 
presentemente empenhada em produzir obras de alta precisão que são parte do material de 
guerra indispensável... para ajudar a garantir a liberdade do mundo!  
 
Parker  
 
Únicos distribuidores para todo Brasil e Posto Central de Consertos: Costa, Portela & Cia. Rua 1º 
de Março, 9-1º, Rio de Janeiro  
 
Para que todos possam escrever o que sentem  
 
Para transmitir o pensamento dos povos livres por meio da palavra escrita, a Parker, nos últimos 
55 anos, tem feito verdadeiras criações de beleza e precisão em canetas-tinteiro.  
 
A mais popular dessas finas canetas é a Parker Vacumatic. Sua ponta de custoso osmirídio, suave 
como o setim, nunca arranha o papel! O seu corpo transparente permite ver o conteudo de tinta, 
e o seu grande depósito evita o ter que enchê-la com frequência.  
 
Peça ao seu vendedor para demonstrar-lhe o suave colorido da escrita de uma Parker Vacumatic. 
É como se esta formosa caneta tivesse asas para escrever. O Lozango Azul no prendedor da 
caneta denota a nossa garantia vitalícia.  
 
PARKER  
 
Unicos distribuidores para todo Brasil o Posto Central de Consertos:  
 
Costa, Portela & Cia. Rua 1º de Março 9-1º Rio de Janeiro  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 jun. 2003. 


