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O ninho da Nestlé, o clérigo da aveia Quaker, o homem de pneus da Michelin, pela ordem, as 
logomarcas mais antigas do mundo que hoje identificamos num piscar de olhos, já fizeram a 
cabeça de nossos bisavôs ou tataravôs. São símbolos que perduram no inconsciente coletivo de 
várias gerações. Se é verdade que marcas são construídas na cabeça e no coração, o conjunto de 
valores que elas representam é mais evidente no caso de produtos onde as mascotes em forma 
de bonecos ou desenhos animados ganharam vida própria se sobrepondo à simples logotipia.  
 
O ninho com passarinhos de bico aberto da Farinha Láctea Nestlé, marca original de 1867 que os 
brasileiros conheceram no início do século XX, não é exatamente uma mascote, mas, é um 
elemento vivo com uma simbologia atrelada ao conceito de alimentação de berço. A empresa 
diversificou a sua linha de produtos, mas o ninho ainda é o seu carro-chefe. Já o clérigo de 
chapéu, fraque e colete da boa aveia Quaker, mascote criada em 1877 que os brasileiros 
conheceram nos anos 20 em embalagens nas cores vermelha e preta, simbolizava a pureza do 
alimento. Quakers eram cristãos protestantes de rígida moral, engajados no movimento de 
libertação dos escravos. Puritanos identificados pelo traje  clerical que o produto acabaria 
perenizando.  
 
Mas nenhuma mascote perduraria mais no inconsciente de gerações e gerações do que o homem 
de pneus da Michelin, desenhado por monsieur O’Gallop em 1898. O artista nada mais fez do que 
transpor no papel a iniciativa dos donos da empresa de montar um estande com uma pilha de 
pneus numa exposição em Paris. Edouard e André imaginaram como seria essa pilha com pernas 
e braços, brifaram o designer, mas certamente não intuíram o grande sucesso que o dito boneco 
faria mundo afora. Sucesso também de outras mascotes mais novas que apaixonam 
consumidores, como o tigre da Kellogg’s, desenhado em 1950, ou o similar da Esso, criado em 
1959.  
 
A pergunta que não quer calar é até quando esses símbolos, alguns deles centenários, perdurarão 
como elementos de valor lúdico intangível atrelados à marca? Afinal, já enterramos sem dor e 
sem ritual mascotes que pareciam eternos, como o cachorrinho (a voz do dono) da RCA-Victor, a 
gotinha da Esso, o soldado Flit, do inseticida do mesmo nome, o Speedy Alka-Seltzer, o Reddy 
Kilowatt, das companhias distribuidoras de energia, o leão da Metro e, para citar uma mascote 
nacional, o bom e simpático elefante da Cica, desenhado e licenciado por Mauricio de Souza em 
1968, atendendo encomenda de Enio Mainardi, da Proeme.  
 
Se torcemos pela imortalidade das mascotes que atravessaram gerações, no íntimo gostaríamos 
de enforcar em praça pública aquela que representa a voracidade do poder público, a crueldade 
do Estado com o cidadão: a mascote de dentes afiados que a DPZ criou por encomenda da 
Receita Federal nos anos 70. O leão que Petit e Zaragoza jamais imaginaram que seria tão 
representativo de uma atitude que hoje ofende o trabalho, o espírito empreendedor e a dignidade 
dos brasileiros. 
 



 
 
A mascote da Michelin, nos primórdios, quando o traço do artista ainda revelava a figura 
mumificada que representava o homem de pneus, a mascote de maior recall no mundo 
 

 
 
O tigre da Kellogg's no seu traço original, de 1950  
  
 



   
 
Seu Kilowatt em campanha comunitária da Companhia de Eletricidade da Bahia, no final da 
década de 40 
 



 
 
Os brasileiros conheceram o clérigo da Quaker com seus trajes típicos na década de 20, através 
das importadoras de alimentos  
  
 

   
 
A DPZ previu, com algumas décadas de antecedência, a voracidade do Estado brasileiro 
(representada pelo leão da Receita) no trato com o contribuinte. 
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