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Visão geral

Nós o valorizamos como cliente do material Tyvek® 
da DuPont™, quer você seja cliente direto, quer com-
pre nosso produto de um fornecedor terceirizado 
autorizado. O uso que você fizer de nossas marcas 
registradas deverá ser unicamente com a finalidade 
de informar o público sobre a presença de nosso 
ingrediente em seu produto.

Este documento descreve formas específicas pelas 
quais você pode fazer referência ao Tyvek®. Como 
cliente, você tem permissão de usar a marca regis-
trada Tyvek® nas informações do produto, conforme 
descrito aqui, desde que nenhum outro material da 
concorrência seja usado no mesmo produto.

Observação importante

Este documento não constitui uma licença 
de marca registrada.

Qualquer uso de uma marca registrada da 
DuPont de forma promocional (ou seja, em 
fonte ou caracteres destacados ou o uso em 
um formato de logotipo etc.) com a intenção 
de persuadir e influenciar os compradores 
de seu produto, exige um Contrato de 
Licença de Marca Registrada.

Qualquer referência à marca Tyvek® fora 
do que está incluído neste documento 
pode sujeitar sua empresa a uma ação de 
imposição da proteção à marca.
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Big Cat Play Pouch 

Medidas da bolsa: 220 x 150 x 60 mm

Tecido externo: Material Tyvek® da DuPont™

Tecido interno: fibra de poliéster

DuPont™, o Logotipo Oval da DuPont e todos os produtos, 
salvo indicação em contrário, indicados com ™, SM ou ® são 
marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas 
das afiliadas da DuPont de Nemours, Inc. © 2019 DuPont de 
Nemours, Inc. Todos os direitos reservados.

Uso correto da marca registrada

O que fazer para citar Tyvek®  
de forma adequada

É importante proteger a marca Tyvek® pelo uso  
correto da marca registrada.

•         Sempre use T maiúsculo em Tyvek®. 
Exemplo: Impresso no material Tyvek® da DuPont™, que é resistente a rasgos e à 
água.

•       Incluir a marca de registro após cada ocorrência de Tyvek®. 
Exemplo: O material Tyvek® é resistente à água e reciclável.

•       Inclua o descritor genérico pelo menos uma vez por página. 
Exemplo: Folha Tyvek® ou material Tyvek®.

•       Inclua a nota de rodapé de informação jurídica na parte inferior de todos os 
materiais. 
Exemplo: DuPont™, o Logotipo Oval da DuPont e todos os produtos, salvo indicação 
em contrário, indicados com ™, SM ou ® são marcas comerciais, marcas de serviço 
ou marcas registradas das afiliadas da DuPont de Nemours, Inc. © 2019 DuPont de 
Nemours, Inc. Todos os direitos reservados.

•       Uma referência ao Tyvek® só pode ser incluída na descrição de conteúdo 
de um material/ingrediente de produto que contenha Tyvek®. Se essa 
referência estiver incluída no texto, ela poderá ser citada apenas uma vez.
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•         Nunca use a marca registrada Tyvek® como parte do nome da 

sua empresa. 

Exemplo: Worldwide Tyvek® Sportswear, Inc.

•       Tyvek® não deve ser associado a nenhuma afirmação sobre o 

produto. 

Exemplo: O produto resiste a rasgos porque é feito de Tyvek®.

•       Nunca use a marca registrada Tyvek® como parte do nome do 

seu produto 

Exemplo: Bolsa a tiracolo Nico Sport Tyvek®.

•       Não use Tyvek® em títulos ou em quaisquer outros gráficos 

destacados. 

Exemplo: Desempenho, oferecido a você por Tyvek®.

•       Nunca use a marca registrada Tyvek® como parte do nome 

do seu site. 

Exemplo: www.tyvek-sportswear.com

•       Tyvek® não deve ser usado em negrito. 

Exemplo: Feito de Tyvek® reciclável.

•       Nunca use a marca registrada Tyvek® como modificador. 

Exemplo: Invólucro Tyvek®-aprimorado

•       Tyvek® não deve ser usado em itálico. 

Exemplo: Feito de Tyvek® reciclável.

O que não fazer para citar Tyvek® de forma adequada
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Uso incorreto da marca registrada Tyvek®

Veja um exemplo de 
embalagem de produto que 
não cumpre as regras de uma 
representação adequada da 
marca Tyvek®.

Não acrescente o nome da marca Tyvek® ao nome 
da empresa.

Não acrescente o nome da marca Tyvek® ao nome 
do produto.

Não acrescente o nome da marca Tyvek® aos títulos.

Não use o nome da marca Tyvek® para modificar 
um atributo do produto.

Não acrescente “Tyvek®” a afirmações sobre o seu 
produto.
Não altere a marca Tyvek® colocando-a em itálico.

Não altere a marca Tyvek® colocando-a em negrito.

Não acrescente “Tyvek®” ao nome do seu site.

Tyvek® ABC Wristbands Company

5.000 PULSEIRAS TYVEK®

DURABILIDADE E DESEMPENHO 
COM TYVEK®.

Durabilidade Tyvek®
Resiste a rasgos porque é feito de Tyvek®

FEITO DE TYVEK® RECICLÁVEL.

www.ABC-Tyvek-Security.com
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Uso correto da marca registrada Tyvek®

Veja um exemplo de 
embalagem de produto que 
segue as regras de uma 
representação adequada da 
marca Tyvek®.

O nome da empresa não inclui o nome da marca Tyvek®.

O nome do produto e o título não incluem o nome da 
marca Tyvek®.

O nome da marca Tyvek® não é usado para modificar 
um atributo do produto ou como uma afirmação sobre 
o produto.

O nome da marca Tyvek® está correto  
(não em negrito nem em itálico).

O uso do logotipo Tyvek® da DuPont™ exige um 
Contrato de Licença de Marca Registrada.

O nome do site não inclui o nome da marca Tyvek®.

ABC Wristbands Company

5.000 PULSEIRAS
DURABILIDADE E DESEMPENHO.

Durável e Resistente a Rasgos 

Feito de material Tyvek® reciclável.

www.ABC-Wristbands.com
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Contato

Se você tiver dúvidas sobre o uso adequado da marca registada ou se estiver interessado em discutir o potencial 
de celebrar um contrato de licença de marca registrada com Tyvek® da DuPont™, o que permitiria o uso 
promocional da marca e do logotipo Tyvek® em sua publicidade, entre em contato com seu representante de 
vendas da DuPont ou com:

Marca

Lori Gettelfinger
Líder Global da Marca Tyvek®

615 260 8372
lori.a.gettelfinger@dupont.com

Jurídico

Mary M. McAteer
Assistente Jurídico Sênior para Marca Registrada

E.I. du Pont de Nemours and Company
Jurídico - Grupo de Marca Registrada e Copyright
974 Centre Road, CRP 721/2308
Wilmington, DE 19805, EUA

302 996 8817
mary.m.mcateer@dupont.com

DuPont™, o Logotipo Oval da DuPont e todos os produtos, salvo indicação em contrário, indicados com ™, SM ou ® são marcas comerciais, marcas 

de serviço ou marcas registradas das afiliadas da DuPont de Nemours, Inc. © 2019 DuPont de Nemours, Inc. Todos os direitos reservados. (06/19)


