
Veja 10 mascotes que ilustram a história das empresas de tecnologia 

Saiba quais as motivações e inspirações das empresas para escolherem os personagens e 
quais as traduções de suas simbologias. 

Fixar a marca em um mundo globalizado e repleto de empresas de potencial nem sempre é 
fácil. O que faz a marca ser mais lembrada? O nome? O slogan? A música? Pois é. Cada uma 
utiliza uma estratégia.   

Muitas empresas de TI optaram pelos mascotes. E a estratégia deu certo. Um pingüim é logo 
associado ao Linux, o robô ao Automator, a mula ao eMule e assim por diante.   

Mas pode ser que você não conheça as motivações dos seus criadores ou de repente até 
confunda um animal representado pela empresa. Confira a seleção de alguns mascotes que 
fazem parte da história do setor de tecnologia. 

 

 

eMule 

Não há como pensar em eMule sem lembrar de seu mascote. Apesar de não nos remeter a 
algo muito agradável, a mula, é na verdade, um animal de muita força e com capacidade de 
equilíbrio admirável. E não é que o personagem deu sorte? A insatisfação com o eDonkey fez 
com que desenvolvedores criassem o eMule, que hoje é um dos programas P2P de mais 
sucesso no mundo. 

 



 

 

Automator 

O robô do Automator é a representação fiel da ferramenta. Desenvolvido para  automatizar 
tarefas no Mac, ele facilita as ações que deveriam ser executadas manualmente - não é preciso 
saber programar ou escrever scripts. O robozinho faz tudo isso por você. 

 

 

 

Fetch 

O cachorrinho alegre com o disquete na boca faz até muito sentido para ser eleito como 
mascote do Fetch. Programa desenvolvido para Macintosh, o Fetch corre para transferir 
arquivos na rede usando um Protocolo de Transferência de Arquivo (FTP) ou um Protocolo de 
Transferência de Arquivo SSH (SFTP). 

 



 

Linux 

O Tux, como é chamado o mascote da platafoma de código aberto, tem um sorriso simpático. 
E não é à toa: Linus Torvalds, que em 1991 deu início ao desenvolvimento do mais popular 
sistema operacional livre, pediu que o fosse criado um animal amistoso e nada agressivo para 
representar o sistema. Ele foi idealizado por Larry Ewing, que inclusive usou o GIMP, que tem 
seu mascote também nessa seção. 

 

 

 

Gimp 

Uma raposa? Um cachorro? Não. O mascote do Gimp é um coiote, seu nome é Wilber e ele 
nasceu em 25 de setembro de 1997. O GNU Image Manipulation Program ou Gimp é um 
programa de código aberto de criação e edição de imagens. O Wilber foi criado no próprio 
programa por Tuomas Kuosmanenm. 

 

 



 

Office 

Presente no Pacote Office, o “clip” da Microsoft tenta até ser simpático e está disposto a ajudar 
nas suas tarefas. Dizem que o clip amigo incomoda muita gente, mas algumas pessoas gostam 
da companhia. 

 

 

 

GNU 

O gnu é um dos animais mais bem-sucedidos da savana africana, também conhecido como 
boi-cavalo ou guelengue. Com o mesmo nome do mascote, o sistema operacional GNU foi 
idealizado, em 1984, por Richard Stalman, para ser um software livre e só depois, em 1992, 
foi acompanhado e unido ao Linux formando o GNU/Linux 

 



 

 

Duke 

Inspirado na série Star Treck, Duke é o personagem que representa a linguagem de 
programação Java. Ele foi criado com o protótipo *7, que é lido como StarSeven. Era um 
controle remoto que podia gerenciar vários dispositivos e aplicações. E olha a homenagem que 
o mascote faz ao Brasil. 

 

 

Napster 

O gato do Napster não é um personagem estático como a maioria dos mascotes que 
representam as empresas. Pelo menos, até ganhar nove animações no site do programa, onde 
dança ritmos como reggae, blues e hip-hop 

 



 

Firefox 

Você também achava que o personagem associado ao browser da Mozilla era uma raposa? Até 
pelo nome Firefox isso parecia óbvio. Mas na realidade o mascote presente no navegador é um 
panda vermelho. A Mozilla inseriu um link para você conhecer melhor o “red panda” e o site 
Foxkeh revela outras facetas do mascote. 
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