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Informações de documento 

Informações Conteúdo 

Palavras-chave Marca comercial, diretriz, regra, MIFARE®, MIFARE® DESFire®, 

MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Classic®, MIFARE FleX® 

Resumo Esse documento descreve as regras para uso das marcas comerciais 

MIFARE em documentos, produtos, embalagens de produtos, etiquetas 

de produtos, publicidade etc. Essas diretrizes de uso de marcas 

comerciais se aplicam às maras a seguir: “MIFARE”, “DESFire”, 

“MIFARE Plus”, “MIFARE Ultralight”, “MIFARE Classic” e “MIFARE FleX”, 

“SmartMX”. 

Status de segurança Público 
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Histórico de revisões 

Rev. Data Descrição 

1.0 24/11/2008 Primeira versão lançada 

1.1 16/4/2009 Adicionadas provisões para MIFARE4Mobile, MIFARE Classic e nomenclatura de produtos 

1.2 6/8/2012 Adicionadas provisões para MIFARE FleX 

2.0 30/1/2013 Revisado para usar ‘®’ uma vez que todas as marcas comerciais MIFARE mencionadas 

nessas diretrizes são marcas comerciais registradas, além de mudanças textuais 

adicionais.  

3.0 27/9/2013 Adição de diretrizes para uso de marcas figurativas (logotipos)  

4.0 3/10/2013 Removidas provisões do MIFARE4Mobile 

4.1 25/01/2015 Logotipos de parceiros MIFARE Accredited Training Partner e MIFARE Premium 

adicionados, mudanças adicionais de texto 

4.2 05/08/2015 Seção de programa de parceiros MIFARE atualizada, algumas mudanças de texto 

adicionais 

4.3 05/08/2015 Seção de programa de parceiros MIFARE atualizada 

4.4 05/01/2016 Mudanças textuais   
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1. Introdução 

As marcas comerciais MIFARE foram criadas para desenvolver compreensão de 

marcado e reconhecimento de qualidade e interoperabilidade entre clientes e 

participantes da indústria.  Essas marcas ajudarão a reconhecer produtos originais da 

NXP e produtos aprovados sob uma licença da NXP. As diretrizes de uso e marca 

comercial a seguir estabelecem regras sobre como cada marca pode ser usada. A NXP 

Semiconductors continuará a atualizar essas diretrizes de uso conforme as 

circunstâncias permitam. 

2. Âmbito 

Além do descrito acima, essas Diretrizes de uso de marcas comerciais MIFARE (as 

"Diretrizes") foram criadas pela NXP Semiconductors para garantir consistência na 

maneira pela qual as marcas comerciais MIFARE são usadas e mostradas para alcançar 

alto reconhecimento de marca e proteção ligada à marca. Essas diretrizes se aplicam às 

seguintes marcas (as "Marcas"): ‘MIFARE’, MIFARE (marcas figurativas), ‘MIFARE 

Classic’, ‘DESFire’, ‘MIFARE Plus’, ‘MIFARE Ultralight’, ‘MIFARE FleX’, “SmartMX” 

3. Definições 

“MIFARE Classic” significa a família de produtos com tecnologia e recursos da  

‘MF1 ICS20’, ‘MF1 ICS50’, ‘MF1 ICS70’ ou equivalente 

“MIFARE DESFire” significa a família de produtos com tecnologia e recursos da ‘MF3 

ICD40’ ou equivalente. 

“MIFARE DESFire EV1” significa a família de produtos com tecnologia e recursos da 

‘MF3 ICD21’, ‘MF3 ICD41’, ‘MF3 ICD81’ ou equivalente. 

“MIFARE DESFire EV2” significa a família de produtos com tecnologia e recursos da 

‘‘MF3D(H)22’, ‘MF3D(H)42’, ‘MF3D(H)82’ ou equivalente. 

“MIFARE Plus” significa a família de produtos com tecnologia e recursos da  

‘MF1 PLUS60’, ‘MF1 PLUS80’, ‘MF1SPLUS60’ e ‘MF1SPLUS80’ ou equivalente. 

“MIFARE Ultralight” significa a família de produtos com tecnologia e recursos da ‘MF0 

ICU10’ ou equivalente. 

“MIFARE Ultralight C” significa a família de produtos com tecnologia e recursos da 

‘MF0 ICU20’ ou equivalente. 

“MIFARE FleX” é uma solução para configurar todas as implementações MIFARE na 

plataforma de controlador de cartão inteligente protegido SmartMX. Nas 
P5Cx081/CD051/CD041/CD021/CD016 e P5Cx145/128 MIFARE FleX, apenas as 
opções de pedido do MIFARE Classic estão disponíveis. 
 
Na família de produtos SmartMX2, as seguintes opções MIFARE FleX estão 
disponíveis: MIFARE Classic, MIFARE Plus e MIFARE DESFire EV1. 
 

“NXP” indica a NXP B.V. e suas subsidiárias. 
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4. Provisões gerais 

a) As marcas só podem ser usadas em conjunto com produtos que são fabricados pela NXP 
ou produtos aprovados sob licenciamento da NXP. As marcas só podem ser usadas em 
conformidade com as provisões listadas nessas Diretrizes.  

b) As marcas devem ser usadas com cores sólidas e forte contraste em cor de segundo 
plano. As cores preferidas são:  

Em plano de fundo branco ou com cores leves: 
Em plano de fundo preto ou com cores 
escuras: 

 RGB (123, 177, 219), ou código de cores 
hexagonal: #7bb1db  

 preto  

 branco 

 

 

5. Diretrizes de uso de marca comercial MIFARE Classic 

As políticas com relação ao uso de sua marca comercial do MIFARE Classic (para fins dessa 

seção 5: a "Marca") são as seguintes: 

a) A marca só pode ser usada em conjunto com produtos MIFARE Classic originais que são 
fabricados pela NXP ou produtos aprovados sob licenciamento da NXP. 

b) A marca sempre deve ser usada com letras maiúsculas para 'MIFARE C' e letras minúsculas 
para 'lassic'  MIFARE Classic. 

c) Quando usada no corpo do texto (frases, parágrafos, listas etc.), a marca deve ser usada na 
mesma fonte, tamanho e cor do restante do texto.  
[Observação: se a fonte normalmente usada no documento não fornecer letras maiúsculas e 
minúsculas, então uma fonte similar com letras maiúsculas e minúsculas deve ser usada para 
a marca.].  
O uso de fontes contornadas não é permitido. 

d) Na primeira ou mais proeminente aparição da marca em qualquer texto, documento, página da 
web ou afins, o símbolo '®' deve ser colocado ao fim do nome do produto, da seguinte maneira: 
MIFARE Classic®. No mínimo uma vez no documento, a seguinte frase deve ser incluída: 
“MIFARE e MIFARE Classic são marcas comerciais da NXP B.V.". 

e) Quando a marca for usada em produtos (como cartões IC, dispositivos eletrônicos etc.), ela deve 
ser usada com o símbolo '®' anexado da seguinte maneira: MIFARE Classic®. A frase a seguir 
pode ser opcionalmente colocada no dispositivo: “MIFARE e MIFARE Classic são marcas 
comerciais da NXP B.V.". 

f) A marca não pode ser dividida, separada, hifenizada ou alterada de qualquer maneira. Não deve 
haver quebra de linha entre 'MIFARE' e 'Classic'. 

g) Não devem haver adições à marca além daquelas descritas nessas diretrizes ou conforme 
aprovado pela licenciante por escrito. A marca não pode ser usada em conexão direta com 
nenhuma outra marca comercial, nome de produto ou nome de empresa. 



 

 

NXP Semiconductors   
 Diretrizes de uso da marca comercial MIFARE 

  Público © NXP B.V. 2016 Todos os direitos reservados. 

Rev. 4.5 — 10.3.2016  5 de 16 

6. Diretrizes de uso de marca comercial MIFARE DESFire 

As políticas com relação ao uso de sua marca comercial do MIFARE DESFire (para fins dessa 
seção 6: a "Marca") são as seguintes: 

a) A marca só pode ser usada em conjunto com produtos MIFARE DESFire originais que são 
fabricados pela NXP ou produtos aprovados sob licenciamento da NXP. 

b) A marca sempre deve ser usada em combinação com a marca MIFARE, na forma de “MIFARE 
DESFire”, “MIFARE DESFire EV1” ou “MIFARE DESFire EV2”, conforme aplicável. Nenhuma 
outra adição à marca é permitida. 

c) A marca sempre deve ser usada com letras maiúsculas para 'MIFARE DESF' e letras 
minúsculas para 'ire'  DESFire. 

d) Quando usada no corpo do texto (frases, parágrafos, listas etc.), a marca deve ser usada na 
mesma fonte, tamanho e cor do restante do texto. [Observação: se a fonte normalmente usada 
no documento não fornecer letras maiúsculas e minúsculas, então uma fonte similar com letras 
maiúsculas e minúsculas deve ser usada para a marca.]. O uso de fontes contornadas não é 
permitido. 

e) Na primeira ou mais proeminente aparição da marca em qualquer texto, documento, página da 
web ou afins, o símbolo '®' deve ser colocado ao lado da marca [MIFARE® DESFire®]. No 
mínimo uma vez no documento, a seguinte frase deve ser incluída: “MIFARE DESFire são 
marcas comerciais da NXP B.V. e são usadas sob licença." 

f) Quando as marcas forem usadas em produtos (como cartões IC, dispositivos eletrônicos etc.), 
elas devem ser usadas com o símbolo '®' ao lado [MIFARE® DESFire®]. A frase a seguir pode 
ser opcionalmente colocada no dispositivo: “MIFARE DESFire são marcas comerciais da NXP 
B.V. e são usadas sob licença." 

g) A marca não pode ser dividida, separada, hifenizada ou alterada de qualquer maneira. Não 
deve haver quebra de linha entre 'MIFARE' e 'DESFire'. 

h) Não devem haver adições à marca além de “EV1” ou “EV2” para produtos MIFARE DESFire 
EV1/EV2, se aplicável, conforme descrito nessas diretrizes ou conforme aprovado pela 
licenciante por escrito. A marca não pode ser usada em conexão direta com nenhuma outra 
marca comercial, nome de produto ou nome de empresa. 

7. Diretrizes de uso de marca comercial MIFARE Plus  

As políticas com relação ao uso de sua marca comercial do MIFARE Plus (para fins dessa 
seção 7: a "Marca") são as seguintes: 

h) A marca só pode ser usada em conjunto com produtos MIFARE Plus originais que são 
fabricados pela NXP ou produtos aprovados sob licenciamento da NXP. 

i) A marca sempre deve ser usada com letras maiúsculas para 'MIFARE P' e letras minúsculas 
para 'lus'  MIFARE Plus. 

j) Quando usada no corpo do texto (frases, parágrafos, listas etc.), a marca deve ser usada na 
mesma fonte, tamanho e cor do restante do texto. [Observação: se a fonte normalmente usada 
no documento não fornecer letras maiúsculas e minúsculas, então uma fonte similar com letras 
maiúsculas e minúsculas deve ser usada para a marca.]. O uso de fontes contornadas não é 
permitido. 

k) Na primeira ou mais proeminente aparição da marca em qualquer texto, documento, página da 
web ou afins, o símbolo '®' deve ser colocado ao lado da marca [MIFARE Plus®]. No mínimo 
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uma vez no documento, a seguinte frase deve ser incluída: “MIFARE e MIFARE Plus são 
marcas comerciais da NXP B.V. e são usadas sob licença." 

l) Quando a marca for usada em produtos (como cartões IC, dispositivos eletrônicos etc.), ela 
deve ser usada com o símbolo '®' ao lado [MIFARE Plus®]. A frase a seguir pode ser 
opcionalmente colocada no dispositivo: “MIFARE E MIFARE Plus são marcas comerciais da 
NXP B.V. e são usadas sob licença." 

m) A marca não pode ser dividida, separada, hifenizada ou alterada de qualquer maneira. Não 
deve haver quebra de linha entre 'MIFARE' e 'Plus'. 

n) Não devem haver adições à marca além daquelas descritas nessas diretrizes ou conforme 
aprovado pela licenciante por escrito. A marca não pode ser usada em conexão direta com 
nenhuma outra marca comercial, nome de produto ou nome de empresa. 

 

8. Diretrizes de uso de marca comercial MIFARE Ultralight  

As políticas com relação ao uso de sua marca comercial do MIFARE Ultralight (para fins dessa 
seção 8: a "Marca") são as seguintes: 

a) A marca só pode ser usada em conjunto com produtos MIFARE Ultralight ou MIFARE Ultralight 
C originais que são fabricados pela NXP ou produtos aprovados sob licenciamento da NXP. 

b) A marca sempre deve ser usada com letras maiúsculas para 'MIFARE U' e letras minúsculas 
para 'ltralight'.  Ultralight 

c) Quando usada no corpo do texto (frases, parágrafos, listas etc.), a marca deve ser usada na 
mesma fonte, tamanho e cor do restante do texto. [Observação: se a fonte normalmente usada 
no documento não fornecer letras maiúsculas e minúsculas, então uma fonte similar com letras 
maiúsculas e minúsculas deve ser usada para a marca.]. O uso de fontes contornadas não é 
permitido. 

d) Na primeira ou mais proeminente aparição da marca em qualquer texto, documento, página da 
web ou afins, o símbolo '®' deve ser colocado ao lado da marca [MIFARE Ultralight®]. No 
mínimo uma vez no documento, a seguinte frase deve ser incluída: “MIFARE e MIFARE 
Ultralight são marcas comerciais da NXP B.V. e são usadas sob licença." 

e) Quando a marca for usada em produtos (como cartões IC, dispositivos eletrônicos etc.), ela 
deve ser usada com o símbolo '®' ao lado [MIFARE Ultralight®]. A frase a seguir pode ser 
opcionalmente colocada no dispositivo: “MIFARE E MIFARE Ultralight são marcas comerciais 
da NXP B.V. e são usadas sob licença." 

f) A marca não pode ser dividida, separada, hifenizada ou alterada de qualquer maneira. Não 
deve haver quebra de linha entre 'MIFARE' e 'Ultralight'. 

g) Não devem haver adições à marca além de “C” para produtos MIFARE Ultralight C, se 
aplicável, conforme descrito nessas diretrizes ou conforme aprovado pela licenciante por 
escrito. A marca não pode ser usada em conexão direta com nenhuma outra marca comercial, 
nome de produto ou nome de empresa. 
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9. Diretrizes de uso de marca comercial MIFARE FleX 

As políticas com relação ao uso de sua marca comercial do MIFARE FleX (para fins dessa 
seção 9: a "Marca") são as seguintes: 

a) A marca só pode ser usada em conjunto com produtos MIFARE FleX originais que são 
fabricados pela NXP ou produtos aprovados sob licenciamento da NXP. 

b) A marca sempre deve ser usada com letras maiúsculas para 'MIFARE F e X' e letras 
minúsculas para 'le' MIFARE FleX. 

c) Quando usada no corpo do texto (frases, parágrafos, listas etc.), a marca deve ser usada na 
mesma fonte, tamanho e cor do restante do texto. [Observação: se a fonte normalmente usada 
no documento não fornecer letras maiúsculas e minúsculas, então uma fonte similar com letras 
maiúsculas e minúsculas deve ser usada para a marca.]. O uso de fontes contornadas não é 
permitido. 

d) Na primeira ou mais proeminente aparição da marca em qualquer texto, documento, página 
da web ou afins, o símbolo '®' deve ser colocado ao lado da marca [MIFARE FleX®]. No 
mínimo uma vez no documento, a seguinte frase deve ser incluída: “MIFARE e MIFARE FleX 
são marcas comerciais da NXP B.V. e são usadas sob licença." 

e) Quando a marca for usada em produtos (como cartões IC, dispositivos eletrônicos etc.), ela 
deve ser usada com o símbolo '®' ao lado [MIFARE FleX®]. A frase a seguir pode ser 
opcionalmente colocada no dispositivo: “MIFARE E MIFARE FleX são marcas comerciais da 
NXP B.V. e são usadas sob licença." 

f) A marca não pode ser dividida, separada, hifenizada ou alterada de qualquer maneira. Não 
deve haver quebra de linha entre 'MIFARE' e 'FleX'. 

g) Não devem haver adições à marca além daquelas descritas nessas diretrizes ou conforme 
aprovado pela licenciante por escrito. A marca não pode ser usada em conexão direta com 
nenhuma outra marca comercial, nome de produto ou nome de empresa. 
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10. Diretrizes de uso de marca comercial MIFARE  

As políticas com relação ao uso de sua marca comercial do MIFARE FleX para fins dessa 
seção 10: a "Marca") são as seguintes: 

a) Essa marca só pode ser usada em conjunto com produtos MIFARE originais que sejam: 

1. fabricados pela NXP ou produtos aprovados sob licença da NXP; 
2. listados amplamente sob a seção 11 h) abaixo. 

b) A marca sempre deve ser usada com letras maiúsculas 

c) Na primeira ou mais proeminente aparição da marca em qualquer texto, documento, página da 
web ou afins, o símbolo '®' deve ser colocado ao lado da marca [MIFARE®]. No mínimo uma 
vez no documento, a seguinte frase deve ser incluída: “MIFARE é uma marca comercial 
registrada da NXP B.V. e é usada sob licença." 

d) Quando a marca for usada em produtos (como cartões IC, dispositivos eletrônicos etc.), ela 
deve ser usada com o símbolo '®' ao lado [MIFARE®]. A frase a seguir pode ser 
opcionalmente colocada no dispositivo: “MIFARE é uma marca comercial registrada da NXP 
B.V. e é usada sob licença da NXP B.V.". 

e) Quando usada sozinha, a marca deve ser usada na fonte ‘Neue Helvetica Std. 107 Extra Black 
Condensed’ com as cores descritas no parágrafo h) abaixo. No entanto, quando usada no 
corpo do texto (frases, parágrafos, listas etc.), ela deve ser usada na mesma fonte, tamanho e 
cor do restante do texto. [Observação: se a fonte normalmente usada no documento não 
fornecer letras maiúsculas, então uma fonte similar com letras maiúsculas deve ser usada para 
a marca.]. O uso de fontes contornadas não é permitido.  

f) A marca não pode ser dividida, separada, hifenizada ou alterada de qualquer maneira.  

g) Não devem haver adições à marca além daquelas descritas nessas diretrizes ou conforme 
aprovado pela licenciante por escrito. A marca não pode ser usada em conexão direta com 
nenhuma outra marca comercial, nome de produto ou nome de empresa. 

h) A marca MIFARE deve ser usada exclusivamente em conjunto com: 

- leitores MIFARE com uma capacidade de leitura de múltiplas tecnologias MIFARE (por 

exemplo, dispositivos NFC, leitores sem contato); 

- Produtos ou serviços específicos para os quais o uso da marca MIFARE foi aprovado por 

escrito pela NXP. 
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11. Uso de marcas MIFARE em nomes de produtos 

Se as marcas forem usadas como parte do nome de um produto, as provisões a seguir são 

aplicáveis. 

Famílias de produtos ou conjuntos de recursos devem ter o nome determinado de uma das 

seguintes maneiras: 

“MIFARE Classic”, “MIFARE Plus”, “MIFARE Ultralight” ,”MIFARE Ultralight C”, “MIFARE 

DESFire”, “MIFARE DESFire EV1”, “MIFARE DESFire EV2” ou “MIFARE FleX”, conforme 

aplicável. 

 

Produtos específicos ou implementações de produtos devem ter o nome determinado de uma 

das seguintes maneiras: 

Produto ou implementação 

de produto 

Comentário/exemplos 

MIFARE DESFire EV1 / EV2 

(2K/4K/8K) 

“MIFARE DESFire EV1/EV2 4K” descreve um cartão IC 

MIFARE DESFire EV1 ou EV2 com 4 Kbs de memória 

não volátil 

MIFARE Mini  “MIFARE Mini” descreve um produto MIFARE Classic 

com menos de 1 Kb de memória não volátil 

Implementação MIFARE 

Classic (1K/4K) 

O termo “implementação MIFARE Classic 4K” descreve 

a implementação dos recursos e comandos do MIFARE 

Classic, com 4 Kbs de memória não volátil em um 

dispositivo (por exemplo, um cartão inteligente de 

interface dupla). 

Implementação MIFARE 

Plus (2K/4K) 
O termo “implementação MIFARE Plus 2K” descreve a 

implementação dos recursos e comandos do MIFARE 

Plus, com 2 Kbs de memória não volátil em um 

dispositivo (por exemplo, um UICC). 

Implementação MIFARE 

DESFire EV1 (2K/4K/8K) 

O termo “implementação MIFARE DESFire EV1 8K” 

descreve a implementação dos recursos e comandos do 

MIFARE DESFire EV1, com 8 Kbs de memória não 

volátil em um dispositivo (por exemplo, um elemento de 

segurança incorporado). 
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Produto ou implementação 

de produto 

Comentário/exemplos 

Implementação MIFARE 

FleX 

 

O “MIFARE FleX” é uma ferramenta para configurar 

implementações MIFARE em produtos de controlador 

inteligente e seguro SmartMX e SmartMX2 com relação 

a  

 Configuração de uso UID 

 Configuração de parâmetros de ativação ISO/IEC 14443 

 Configuração de condições de saída para 
implementação MIFARE 
Gerenciamento da implementação MIFARE 

 

As marcas NÃO devem ser usadas das maneiras a seguir: 

Uso proibido Comentário 

Compatível com MIFARE A frase “Compatível com MIFARE” não deve ser usada 

MIFARE padrão (1K/4K) A frase “MIFARE padrão” não deve ser usada 

MIFARE S50/  

MIFARE S70 

Os termos “MIFARE S50”, “MIFARE S70” e/ou “MIFARE 

S50/S70” não devem ser usados. 

MIFARE Cash (II) O termo “MIFARE Cash” não deve ser usado 

MIFARE Pro(X)  Os termos “MIFARE Pro” e “MIFARE ProX” não devem ser 

usados 

Emulação MIFARE Em vez do termo ‘emulação’, a palavra 'implementação' 

deve ser usada 

 

Formas de uso recomendadas  

Os itens a seguir descrevem recomendações para uso apropriado das marcas comerciais 
licenciadas. 

a) Traduções do aviso da marca comercial (por exemplo, "MIFARE é uma marca comercial da 
NXP B.V. e é usada sob licença") devem ser feitas conforme apropriado, e a linguagem usada 
deve ser a mesma da maior parte do texto ou do documento específico. 

Observação: os termos dentro das setas < > são espaços reservados para seus nomes reais, 
números de tipo etc. 
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Marcas figurativas MIFARE 

Exceto onde previsto de outra forma nessas Diretrizes, o uso de marcas figurativas MIFARE 
(logotipos) só é permitido se você obter aprovação prévia e por escrito do departamento de 
marcas da NXP informando que você está autorizado a usar um logotipo MIFARE específico. 
Tal uso permitido é autorizado exclusivamente dentro do escopo de uso aprovado. Ao usar os 
logotipos MIFARE, você concorda em seguir essas Diretrizes e as condições específicas 
previstas abaixo. Qualquer uso contrário ou além do escopo dessas Diretrizes é estritamente 
proibido. A NXP possui total critério para determinar se seu uso do logotipo MIFARE viola 
alguma das condições previstas nas Diretrizes. 

 
 

a) Versões do logotipo MIFARE  
 

 

1. Logotipo com todas as cores  

 

Esse é o logotipo padrão a ser usado em todo 

tipo de material. 

 

 
2. Logotipo preto e branco (escala de cinza) 
 
Esse logotipo pode ser usado em impressões 
de notícias ou folhas de fax 
 

 

 

 

 

3. Logotipos específicos da família de produtos para 
MIFARE Ultralight, MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE DESFire e MIFARE4Mobile 
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b) Uso geral dos logotipos MIFARE 
 

Nunca use o logotipo durante o texto! Por exemplo: Parceiros .  
 
Se o termo MIFARE precisar ser usado no texto, utilize a mesma fonte, estilo e cor do restante 
do texto. Sempre use caracteres em letras maiúsculas - nunca use “mifare” ou “Mifare”, por 
exemplo; exceto caso esteja se referindo em uma URL (por exemplo, www.mifare.net). 
 
- O logotipo não pode ser acompanhado por um símbolo de marca comercial registrada (®). 
 
- Nosso logotipo precisa ser mostrado de forma clara e legível. Dessa forma, deve ser 
mantido um 'espaço claro' braco ao redor do logotipo, onde texto, imagens ou símbolos não 
podem aparecer. O espaço livre mínimo ao redor do logotipo MIFARE é definido por metade 
do tamanho da bolha laranja: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- O tamanho mínimo para impressão deve ser de 20mm e o tamanho mínimo para uso na 

tela é de 55 pixels. 
 

Tamanho mínimo para impressão:      Tamanho mínimo para uso na 
tela 

 
 
 
 

  

Espaço livre mínimo: 50% do tamanho da bolha laranja 

® 

Tamanho mínimo 20mm 

 
Tamanho mínimo de 55 pixels 

http://www.mifare.net/
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- Os logotipos MIFARE precisam ser usados em pixels e impressão nas cores especificadas: 
 

 CMYK (todas as cores para impressão) 

 RGB (para usos digitais) 

 Pantone (para cores puras e sólidas em impressões) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cor branca é o plano de fundo preferido no qual o logotipo colorido deve ser reproduzido. Se 
isso não for possível, o logotipo deve ser reproduzido na versão preto e branco (escala de 
cinza) como uma exceção (consulte as versões de logotipos MIFARE, 2º ponto). 
 

- Nunca coloque logotipos de forma a deixá-los ilegíveis (por exemplo, nunca coloque-os sobre 

outra imagem). 

 

- Os logotipos não podem ser usados de forma que possa implicar que materiais não MIFARE 
(incluindo, mas sem limitação, mercadorias, serviços, sites ou publicações) são patrocinados, 
endossados, licenciados por ou afiliados com o MIFARE. Além disso, nunca há patrocínio 
MIFARE: apenas a NXP pode patrocinar eventos. 
 

- Os logotipos devem ser usados sozinhos e não combinados com nenhum outro objeto, 
incluindo, mas sem limitação, outros logotipos, slogans, palavras, números ou símbolos. 
 

- Os logotipos MIFARE devem ser usados apenas na posição horizontal. 
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4. Logotipos de programa de parceiros MIFARE 
 
Para parceiros registrados no MIFARE.net, versões de logotipos específicas para parceiros 
MIFARE Accredited Training e parceiros MIFARE Premium estão disponíveis, as quais podem 
ser usadas sob as condições específicas mencionadas abaixo. 
 
Os MIFARE Registered Partners têm o direito de usar o respectivo logotipo, contanto que seu 
registro no www.MIFARE.net seja válido. 
 
Os MIFARE Accredited Training Partners, MIFARE Certification Partners, MIFARE 
Advanced Partners e os MIFARE Premium Partners são nomeados pela equipe NXP 
MIFARE pela duração de um ano e só ficam autorizados a usar os respectivos logotipos ao 
longo do ano mencionado em seu certificado, como indicado no exemplo abaixo: 
 

 
 

 
Para obter mais detalhes sobre o programa de parceiros MIFARE, acesse www.MIFARE.net. 
 
Todos os logotipos MIFARE são trabalhos de arte únicos. Suas proporção e disposição foram 
determinadas especificamente e não podem ser alteradas (incluindo quaisquer adições, 
subtrações ou outras modificações, como, por exemplo, qualquer reorganização dos 
elementos do logotipo). 
 

c) Uso específico do logotipo do Programa de parceiros MIFARE 

Sem prejuízo aos termos gerais de uso segundo essas Diretrizes, partes que tenham aceito o 

Acordo de parceiros MIFARE no MIFARE.net podem usar o logotipo do Programa de parceiros 

MIFARE (13a), 4. acima sem aprovação prévia e por escrito do departamento de marcas da 

NXP em seus sites, materiais impressos (como cartões de visita, folhetos e pôsteres) e em e-

mails (promocionais), contanto que: 

- Os logotipos do Programa de parceiros MIFARE estejam no contexto do Programa de 

parceiros MIFARE e em conjunto com a venda ou promoção em boa-fé de produtos MIFARE 

originais. 

- Para uso em sites, o logotipo de parceiros MIFARE só é mostrado em 

- sites do respectivo parceiro MIFARE.net ou parceiro Premium, e contanto que o logotipo de 

parceiro MIFARE contém um link direcionável para www.mifare.net. 

http://www.mifare.net/
http://www.mifare.net/
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- Para uso em e-mails, o logotipo de parceiro MIFARE só é mostrado em e-mails enviados 

de endereços de e-mail que pertençam ao respectivo parceiro MIFARE.net ou parceiro 

Premium, e contanto que o logotipo de parceiro MIFARE contém um link direcionável para 

www.mifare.net. 

- Consulte a seção 3b para obter informações sobre requisitos de tamanho mínimo e espaço 

livre do logotipo. 

 

 
5. Uso de logotipo MIFARE Certified 

 

- Logotipos específicos estão disponíveis para demonstrar conformidade com certificações 

MIFARE Nível 1 ou Nível 2. 

 

- Os logotipos MIFARE Certified só devem ser usados por parceiros/laboratórios com 

certificação MIFARE. O nível 1 especifica conformidade com as especificações funcionais 

MIFARE e o nível 2 demonstra conformidade com as especificações de interface aérea 

MIFARE. Os logotipos só devem ser usados em certificados de produtos oficiais e sites de 

laboratórios/parceiros de certificação creditados.  

- Consulte a seção 3b para obter informações sobre requisitos de tamanho mínimo e espaço  

 

livre do logotipo. 

 

 
 

 

 

  

http://www.mifare.net/
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12. Informações de contato 

Em caso de dúvidas sobre o uso de marcas comerciais MIFARE, entre em contato com: 

 

NXP Semiconductors 

Business Line Secure Identification Solutions  

Product Line MIFARE 

Marcom & Branding Department 

Sra. Ulrike Hauer 

e-mail: ulrike.hauer@nxp.com 
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MIFARE, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus, MIFARE Classic, 
MIFARE FleX e MIFARE DESFire são marcas comerciais da 
NXP B.V.” 
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