
TERMO DE USO DE DADOS DISPONÍVEIS NO SITE JADEPRO 
 
 
Este Termo de uso de dados tem por objetivo informar as regras para utilização de textos, 
imagens, vídeos, sons e demais dados coletados por meio do website 
www.jadepro.ind.br, também acessível via www.jade.com.br ou www. jadefrog.com.br. 
 
Esse website pertence à Jade Importação e Exportação de Manufaturados Ltda., que 
neste documento também poderemos chamar simplesmente Jade ou JadePro. 
 
 
Disposições gerais 
 
Os textos, imagens, dados e logomarcas obtidos via site JadePro não poderão ser 
utilizados: 

a. De modo a denegrir a imagem da Jade ou de seus parceiros; 
b. com o objetivo de praticar crimes, ofender, difamar ou ameaçar terceiros; 
c. dentro de contextos de violência, pedofilia, apologia às drogas ou terrorismo, 

desrespeito à propriedade intelectual, jogos de azar, conteúdo sensual/sexual, 
impróprio, político-partidário, ilegal, discriminatório, ofensivo ou agressivo; 

d. sem a devida contextualização e separação entre a Jade ou suas propriedades e 
quem está utilizando-se das informações; 

e. fora do contexto originalmente proposto; 
f. em desacordo com as demais disposições deste Termo. 

 
Para uso de imagens e logomarcas de personagens licenciados e seus respectivos 
produtos, o usuário deverá estar ciente de que existem regras próprias inerentes a essas 
propriedades, que deverão ser respeitadas em conjunto com as demais regras deste 
Termo. 
 
O usuário deverá respeitar a legislação nacional e internacional referente à proteção da 
propriedade intelectual, sendo que a mera autorização de uso de elementos vinculados 
às imagens, vídeos, personagens, produtos e marcas da Jade ou de Licenciantes não lhe 
confere direito algum sobre a propriedade dos mesmos. 
 
É proibido vender ou revender dados, textos, imagens, sons, vídeos e criações obtidas 
através do site JadePro. 
 
 
Uso de imagens, sons e vídeos disponíveis no site 
 
Todas as imagens, sons de autoria própria e vídeos disponíveis no site são de propriedade 
da Jade ou de Licenciantes e deverão ser utilizados somente mediante expressa 
autorização. 
 

http://www.jadepro.ind.br/
http://www.jade.com.br/
http://www.escovadentaljadefrog.com.br/


Deverão ser respeitadas as proporções originais das imagens. Não é permitido distorcer, 
acrescentar contorno ou espelhar as imagens disponíveis, nem adicionar volumes ou 
outros efeitos, bem como retocar ou alterar as suas cores. 
 
A Jade autoriza o uso de imagens e informações de seus produtos, displays, materiais de 
PDV e materiais de apoio de vendas em campanhas de vendas e materiais promocionais 
de parceiros, tais como catálogos de produtos, banners, anúncios impressos e sites de 
venda. Tal uso deverá se dar de forma que fique clara a separação jurídica e econômica 
da Jade em relação ao parceiro, sendo proibido utilizar-se de tais imagens para falar em 
nome da Jade ou usar citações de dirigentes ou funcionários da Jade, sem a devida 
autorização e contextualização. 

 
Quando as imagens de propriedade da Jade forem utilizadas em conjunto com outras 
semelhantes, deve haver clara distinção entre os diferentes grupos/produtos. 
 
Sons e vídeos disponíveis no site não poderão ser editados de forma alguma, nem 
copiados e reproduzidos sem a autorização expressa da Jade. 
 
 
Uso de logomarcas de propriedade da Jade 
 
A logomarca JadePro deverá ser utilizada somente nas proporções originais. Não é 
permitido distorcer, rotacionar, acrescentar contorno ou espelhar a logomarca, nem 
adicionar sombras, volumes, texturas ou outros efeitos, bem como alterar as suas cores, 
sem a prévia autorização da Jade. 
 
O ícone representado pela letra J estilizada pode ser usado separado da marca JadePro, 
desde que a logomarca completa apareça em outra parte do layout desenvolvido, ou o 
contexto permita a correta identificação da marca. 
 
A logomarca pode ser utilizada em conjunto com o slogan ou sem ele. A preferência deve 
ser para uso com slogan. 
 
As mesmas disposições deste item aplicam-se, no que couber, às demais logomarcas de 
propriedade da Jade, entre elas a logomarca Popmax e Jadefrog, além de todas as demais 
associadas a produtos JadePro. 
 
As marcas JadePro, Jadefrog e Popmax são de propriedade exclusiva Jade e não podem 
ser copiadas, alteradas, adaptadas ou reproduzidas, por qualquer meio que seja, sem a 
expressa autorização da Jade. 
 
A Jade autoriza o uso de sua logomarca em campanhas de vendas e materiais 
promocionais de parceiros, tais como catálogos de produtos, banners, anúncios 
impressos e sites de venda. Tal uso deverá se dar de forma que fique clara a separação 
jurídica e econômica da Jade em relação ao parceiro, sendo proibido falar em nome da 
Jade ou usar citações de dirigentes ou funcionários da Jade, sem a devida autorização e 
contextualização. 



 
Quando as logomarcas de propriedade da Jade forem utilizadas em conjunto com outras, 
deve haver clara distinção entre as diferentes marcas. 
 
 
Uso de textos e dados disponíveis no site 
 
Todos os textos disponíveis no site poderão ser reproduzidos por parceiros e terceiros, 
desde que respeitadas as seguintes condições: 
 

2. Em caso de citação direta, o texto deverá ser reproduzido fielmente; 
3. em caso de citação indireta, deverão ser respeitadas as regras gramaticais e o 

sentido integral do texto, dentro de seu contexto; 
4. o resumo das informações é permitido, desde que mantido o sentido original;  
5. o uso dos textos em material jornalístico deverá ser acompanhado da devida 

citação da fonte ou do autor; 
6. quando utilizado em conjunto com textos de outros autores, deverá ficar clara a 

separação de ideias e autoria; 
7. o usuário deverá consentir previamente com todas as demais disposições 

contidas neste Termo. 
 
 
Uso de imagens e ilustrações de personagens licenciados 
 
O produto licenciado somente poderá ser vendido e divulgado dentro do território 
nacional (Brasil). Portanto, não poderão ser utilizadas imagens ou informações dele para 
divulgação e/ou venda no exterior. 
 
Somente poderão ser utilizadas em sites de clientes as imagens fornecidas pela JADE, 
sem qualquer alteração, exceto redimensionamento proporcional, mediante autorização 
e aprovação. Qualquer outra imagem deverá ser enviada à JADE para aprovação perante 
os Licenciantes. 
 
Qualquer tipo de material promocional como catálogo, flyer, inserção em TV, revistas, 
sites, entre outros, que utilize imagens de produtos ou personagens licenciados e suas 
logomarcas e elementos associados, deverá ser enviado à JADE para que esta solicite 
aprovação dos Licenciantes. 
 
Todas as imagens, ilustrações, ícones, logomarcas, backgrounds, shields e demais 
elementos associados aos personagens licenciados são de propriedade de seus 
respectivos Licenciantes. Qualquer criação feita a partir das propriedades licenciadas e 
seus elementos também passarão a ser propriedade exclusiva dos Licenciantes e seu uso 
deve ocorrer mediante autorização e somente enquanto vigorar o Contrato de 
Licenciamento que a Jade mantém com os Licenciantes. 
 
 
 



Exigências específicas Sanrio, para a personagem Hello Kitty: 
 
Os produtos licenciados da Sanrio somente poderão ser vendidos e divulgados em sites 
se: o site pertencer à empresa ou for operado por ela; o site for associado às suas 
localidades varejistas (lojas físicas); não tiver como propósito vender mercadorias com 
descontos elevados que possam ser considerados queima de estoque; os sites não 
contiverem jogos, anúncios, ou qualquer conteúdo sexual, violento ou relacionado ao 
tabaco.   

 
Quando houver vendas na internet, devem ser incluídos todos os avisos de direitos 
autorais e de marcas comerciais, incluindo a frase “usado sob licença da Sanrio do Brasil 
Comércio e Representações Ltda.” A logomarca Hello Kitty® deverá ser seguida do 
símbolo de marca registrada ® (atalho: Alt + 169). 
 
 
Disposições finais 
 
As disposições deste Termo poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso 
prévio, obrigando-se o usuário a consultá-lo sempre que for utilizar novamente arquivos 
e informações previamente obtidos via site JadePro. 
 
Dúvidas e pedidos de autorização de uso de propriedades da Jade ou de terceiros deverão 
ser encaminhados através do campo de contato do site JadePro ou do e-mail 
atendimento@jade.com.br. 
 
 
 
 
 
 
Data de criação do termo: 05/05/2018 
Última atualização: 20/05/2020 

mailto:atendimento@jade.com.br

