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CASOS DE 

SUCESSO AMÉRICA 

LATINA 

DUPONT  TYVEK
™ ®



Não tecido 100% 

(PEAD) que pode ser 

reciclado após o uso e 

possui uma infinidade 

de usos, sendo 

inovador, versátil, 

durável e sustentável.

MAS AFINAL, PORQUE 
USAR TYVEK ?

®



Baixo peso – leve aprox. 50% mais leve que o papel e +de 400% do 

que lona 

Resistente ao rasgo

Hidrofóbico (resistente à água)

Respirável

Anti mofo e apodrecimento

Não tóxico e sem aditivos
- Inerte quimicamente a maioria dos ácidos, bases e sais

Não gera partículas

RECICLÁVEL 

Alta flexibilidade
- Resistencia à fatiga suportando mais de 20.000 ciclos 

Estabilidade dimensional à temperatura 
ambiente

- Mantém suas propriedades entre -73°C a 79°C

PROPRIEDADES VS APLICAÇÃO :



POSSIBILIDADES DE USO :



CASOS DE SUCESSO 
BRASIL



Porque usaram 

Tyvek ?
Tyvek®: PEAD 100% que pode ser reciclável-

Alinhado com a marca da Feito Brasil, com

pegada sustentável e vegana;

Pode molhar não danificando os rótulos dos

produtos;

Respirável: aumento da experiencia de

consumo, em que o cliente pode sentir o aroma

do produto sem abrir ou danificar no PDV;

Produto atóxico: Não causa irritações;

Proteção de Fungos e Bactérias;

Super leve, flexível, porém difícil de rasgar e

resistente a variações de temperatura

Case vencedor do Prêmio Grandes Cases de 

Embalagem 2017

®

®

CASO FEITO BRASIL :



CASO FEITO BRASIL :



Totes, Mochilas, Jaquetas, 

Pochetes, Carteiras e ecobags. 

Produtos com embalagem feitas

a partir de sobras de Tyvek®

em formato de envelopes com 

zipper para guardar outros  

produtos.

2,5% das vendas é destinada a 

ONG - Grupo Vida Brasil -

Instituição de longa 

permanência para idosos.

CASO TEU PAPEL :



FB:+ 92K e IG: +194K.  A empresa focada em artigos de Tyvek® com 

carteiras, bolsos, tênis, quadros, cachepôs e uma infinidade de 

produtos por meio de arte colaborativa, utilizando customização, 

reciclabilidade, resistência ao rasgo e água e leveza.

CASO DOBRA :

Programa de sustentabilidade: devolve e ganhe 20% desconto em uma nova, 

além de resíduos de produção serem enviados 

a uma recicladora de plástico. 



CASO DOBRA :



Empresa Slow Fashion: 1 marca brasileira de

moda premium a iniciar suas vendas 100% online.

Os produtos possui conceito de produtos “coringas” em cores, brancas, 

pretas, cinzas e pasteis. Todos produtos tem rastreabilidade de produção.

Usaram Tyvek® na coleção 2017 por conta da sustentabilidade (reciclabilidade), versatilidade, leveza, resistência à agua e 

durabilidade e possui agora Guide Shops em pontos da cidade onde as pessoas podem comprar  e receber em casa no mesmo 

dia, não comprando e levando na hora.

CASO BASICO.COM :



Jaquetas dupla face em Tyvek® para 

coleção de 2017.

Usaram Tyvek®  por conta  

Reciclabilidade, leveza, impermeável.

CASO RESERVA :



CASO MUUG :

Loja de acessórios para casa 

de alta design. 

Disponível: vasos, cachepot, 

porta utensílios diversos, 

nécessaires e sacolas. 

Usam Tyvek® pela 

respirabilidade, reciclabilidade

e versatilidade. 

Possuem uma loja no café do 

Museu do Amanhã no Rio de 

Janeiro. 



CASO MUUG :



Fundo de cenário do programa Saia Justa no GNT 2017

CASO SAIA JUSTA DO GNT :

Usaram Tyvek® pela sua versatilidade e leveza.



Casacos leves em Tyvek® 

resistentes a água para 

serem utilizados em dias 

de chuva.

Marca com mais de 380K 

seguidores no IG, que 

aposta em design colorido. 

CASO VIA MIA :



CASO RIO 2016 :
Olimpíadas Rio 2016 com uso do Tyvek®, tanto 

nas pulseirinhas de identificação quanto nos 

números de peito dos atletas. 

Leveza, respirabilidade, durabilidade e 

resistência ao rasgo e água.



CASO ADIDAS :

Jaquetas e casacos 2017/2018

Leve, respirável, resistência a agua. 



CASO EXÉRCITO BRASILEIRO :
Exército - 4º Centro de Geoinformação (4º CGEO), o Centro operacional                                                      

do Serviço Geográfico em Manaus está usando Tyvek® para mapas operações militares 

fluviais. 

http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/4-cgeo-faz-averiguacao-de-cartas-topograficas-em-papel-tyvek-e-realiza-instrucoes-fluviais

Adotam o Tyvek®  por sua resistência a água, rasgos, abrasão, além de ser leve e flexível.



CASO IMAGINARIUM:

Almofadas dos robôs BB8 e R2D2 

da marca Star Wars – Tyvek® 

1443D.

Resistência ao mofo, versatilidade 

e apelo reciclável.



CASO OSKLEN :

A Osklen, se inspirou no filme “Soundtrack“ para 

criação de roupas em Tyvek®. O filme que lançou 

em junho de 2017 tem Selton Mello e Seu Jorge no 

elenco, que está intimamente envolvido no 

desenvolvimento criativo da coleção nova da Osklen.  



CASO FUNDO DE CENA :
Fundo de Cena da peça teatral “ Enfim, nós” com Cássio Reis e

Fernanda Vasconcellos, em Tyvek® 1443.

Foi utilizado pela durabilidade, facilidade e praticidade de

transporte, reduzindo o tempo de instalação e custos de logística.



CASO TECA PAPELARIA :
Marca que produtos de papelaria, como 

agendas, moleskines, carteiras, envelopes, 

tags de mala  e demais produtos com 

marca própria ou personalizáveis.

Possui loja físicas e online, além da venda  

nas redes Finac, Livraria Cultura, Papel

Craft, Livraria Curitiba, Fina Estampa, 

Saraiva, etc. 

Possuem licenciamento de uso:Tarsila do 

Amaral, Di Cavalcanti, Ronaldo Fraga, O 

Pequeno Príncipe, Jimmy – o cachorro) , 

além de diversos artistas. 

Utilizado pela durabilidade, resistência a 

àgua, leveza, e apelo reciclável.



CASO LOJAS DE DPT :
Tags dos óculos nas lojas

Renner, C&A e Ricahuelo -

Anti furto.

Usado pela resistência ao 

rasgo e leveza.



CASO SALINAS :

Salinas, marca da 

Interbrand usou etiquetas 

em Tyvek® na  coleção do 

Verão 15/16.

Resistência a água, ao 

rasgo e leveza.



SPFW outono-inverno 2011
https://www.lilianpacce.com.br/desfiles/alexandre-herchcovitch-spfw-outono-inverno-2011-2/

CASO SPFW – HERCHCOVITCH:

Uso do Tyvek® na coleção outono inverno na 

SPFW de 2011;  

Versatilidade e apelo reciclável.



CASO USE LAPA CALÇADOS :

Marca preocupada com 

sustentabilidade, que não usa 

materiais de origem animal, que 

valoriza a diversidade com coleções 

atemporais.

Desenvolveram um tênis em Tyvek® 

pela versatilidade, resistência a água  

e apelo reciclável.



CASO ALIEN BOX :

Marca conceitual que 

oferece carteiras, 

porta documentos, e 

clutches em Tyvek®.

Usam a durabilidade, 

resistência a água, 

leveza, e apelo

reciclável.



Novo escritório da DuPont no 

Brasil mostrando as infinitas

possibilidades de Tyvek®!

CASO NOVO SITE DUPONT BRASIL :



CASO LUCAS BARROS :

Alta costura e estilo 

com a versatilidade, 

design e leveza do 

Tyvek® .



CASO MARISOL :
Tyvek®  utilizado em 

tênis infantil e educativo. 

Leveza, Lavável e 

respirável (reduzindo o 

odor e mofo).



Usaram Tyvek® como figurino 

por sua leveza e versatilidade.

CASO UM JEITO DO CORPO - BALÉ DA CIDADE :



CASO PITICAS :

Carteiras em Tyvek® como campanha promocional / brinde 

para o Dia dos Pais.



Empresa de produtos promocionais que utiliza Tyvek® em bolsas, jaquetas, carteiras, sacolas, bolsas de 

corrida, porta computador/ tablet, vasos de plantas, mapas, etc.

Já atenderam marcas como Facebook/IG, Natura, Vans, Twitter, Pirelli, etc.

Utilizam a permeabilidade, versatilidade, resistência ao rasgo, leveza  

e diversos atributos do Tyvek® dependendo do projeto e marca.

CASO SAMBASTUDIO :



Empresa de moda criada por estilistas da Belas Artes. Casacos em 

Tyvek® que viram jaquetas e calças. 

Versatilidade, leveza e design diferenciado. 

CASO EUSOU :



CASO MEL KAWAHARA :

Designer de 

Luminárias, com 

marca reconhecida 

no mercado de 

design de 

interiores. 

Uso do Tyvek® por 

sua versatilidade, 

leveza e design 

diferenciado. 



CASO CRAFTELLA:

Empresa de artigos feitos em Tyvek® como bolsas, porta cartão, 

porta notes e celulares, etc.

Reciclabilidade, leveza e resistência a água. 



OUTROS CASOS DE 
SUCESSO LATAM



CASO CASA BANANA :

Marca Premium Argentina de acessórios para casa.

Disponíveis: cases e cachopôs.

Usam Tyvek® por sua reciclabilidade, versatilidade de parecer 

um papel e pode “molhar”. 



CASO PANGOLIN :

Malas e Mochilas em Tyvek® criada por uma empresa 

Colombiana em 2010 a partir de produtos reciclados de partes 

de caminhão como pneus e lonas com aspecto futurístico. 

Resistência a água, sustentabilidade e versatilidade 



CASO KRETHAUS :

Marca de mobiliário contemporâneo infantil dedicado a criatividade e 

nutrindo um espaço para famílias com qualidade e design exclusivos.

Uso do Tyvek® em mobília como diferencial de matéria prima, fácil de 

limpar, podendo molhar  e leveza.   



CASO CONVERSE ALL STAR :

Uma das marca de tênis mais famosas do mundo usando Tyvek®  como 

diferencial de matéria prima, fácil de limpar, podendo molhar  e por leve.

Lançamento coleção 2021 disponível online mundialmente e no México. 



CASO LATA LATERO : Uma das marca de brinquedos infantis 

lúdicos e educativos que usa Tyvek®  

como diferencial de matéria prima.

Usado pela possibilidade 

de educar a criança de 

forma lúdica, ser fácil de 

limpar e podendo molhar.



CASO PESQUEIRA :

Marca slow fashion Argentina usando 

Tyvek®  como diferencial de matéria 

prima, por ser fácil de limpar, podendo 

molhar e ser leve.



CASO ATE COM QUESO :

Empresa de livros infantis Mexicana que busca 

desenvolver a criatividade.  Modelo 1:1: A cada 

venda de um livro, outro é doado a uma família 

necessitada. 

Usaram Tyvek®  por não rasgar, sendo bem 

resistente para ser usado por anos, por poder lavar 

e molhar a vontade.



CASO PATRÓN :

Marca Eco Friendly e Cruelty –Free. 

Usaram Tyvek®  por conta  Reciclabilidade, 

leveza e ser impermeável.



CASO ERRE OBJETOS :

Marca inspirada na inovação de e 

contemporaneidade, por isso utiliza a leveza, 

resistência versatilidade  do Tyvek®.



CASODIAZ MALBRÁN STUDIO : Uso pela leveza e 

versatilidade do Tyvek®.

Fundo de cenário de 

escritório de arquitetura e 

Espacio Giunta Gallery



CASO INMENSO :
Marca focada em assessórios e 

jaquetas de Tyvek®.

Usado pela versatilidade, diversidade de 

aplicação e  sustentabilidade.



CASO LILI :

Liliana Vásquez Acosta uma artista e 

desenhadora da Colômbia é inspirada 

pela versatilidade, leveza e resistência do 

Tyvek®



CASO SENTIDO CIRCULAR :
Uma marca focada em 

produtos e artigos de casa 

que contribui para o 

desenvolvimento sustentável.

Fabricam bolsas reutilizáveis 

de Tyvek® para trazer frutas 

e legumes do mercado, 

guardar na geladeira, levar 

seu lanche, e diversas 

utilidades.

Reciclabilidade, re uso 

lavável, respirável para 

transportar frutas e legumes.



CASO ETIQUETA NEGRA :

Umas das marcas de roupas mais famosas Argentina, 

utilizando Tyvek® como capa para ternos e roupas finas 

trazendo proteção.

Usam o material pela sua leveza, respirabilidade (anti –

mofo) e resistência ao rasgo.



CASOMOOI :

Empresa de bolsa e acessórios 

diversos, voltada mais para o 

público infantil e adolescente. 

Usam as principais 

características do Tyvek® : Fácil 

de limpar, Sustentabilidade, e 

resistência a água & rasgo. 



CASO CUT THE GLASS :

Edição limitada de vasos 

desenvolvidos em Tyvek® 

trazendo maior design e 

criatividade para 

decoração de interiores.  

Uso do material pela 

impermeabilidade, além 

da reciclabilidade e 

resistência ao rasgo e 

água. 



CASO CONFITTE :

Empresa Argentina de acessórios: carteias, 

estojos, bolsas e artigos fashion em geral.  

Uso do Tyvek® pela possibilidade de 

customização, leveza, reciclabilidade e 

resistência ao rasgo e água. 



Empresa de bolsas e acessórios Premium 

Argentina. Edição limitada – Verão 18/19.

Leveza e resistência a água. 

CASO JACKIE SMITH :



CASO ECOFRIENDLY:

Empresa criada para fornecedor artigos pessoais como carteiras e 

porta óculos a partir de materiais alternativos e de origem não 

animal que possam ser reciclados. 

Uso do Tyvek® em substituição ao uso de couro – material vegano, 

trazendo também praticidade e leveza.  



CASO CUT THE GLASS :

Empresa criada por Designers que atuam de 

forma colaborativa desde a criação até na 

produção de carteiras, porta passaportes & 

utensílios e cardemos com artistas renomados. 

Uso do Tyvek® por leveza, além da resistência ao rasgo e água. 



CASO MIL23 :
Empresa Argentina focada em brindes e produtos 

promocionais, merchandising e embalagem.

Uso do Tyvek® pela possibilidade de customização, leveza, 

reciclabilidade e resistência ao rasgo e água. 



ALGUMAS MARCAS JÁ ADOTARAM:

Resistência a água,  resistência ao rasgo e leveza

Resistência ao mofo, versatilidade e apelo reciclável

Versatilidade,  leveza e apelo reciclável 

Resistência a água, apelo reciclável e versatilidade

Resistência ao rasgo e leveza

Leveza, respirabilidade, durabilidade e resistência ao rasgo e 

água



Marina Valente 

Latin America Healthcare Development and Brazil & Consumer 
Industrial Account Manager

Mobile:+ 55 11 9 9480-1722

E-mail: marina.m.valente@dupont.com

Instagram: tyvekdesign


