
 

 

  

Balaroti elege Suvinil como sua parceira exclusiva de tintas 

 

São Paulo, 20 de março de 2019 – A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, quer 

colorir ainda mais a vida dos paranaenses e catarinenses. A marca expandiu sua parceria com 

a Balaroti Home Center, conceituado varejo da região Sul, especializado em materiais para 

construção e reforma. A partir de agora, todas as lojas Balaroti no Paraná e Santa Catarina 

trabalharão com exclusividade de tintas da Suvinil. Além das lojas físicas, as tintas Suvinil 

também poderão ser encontradas no e-commerce do Grupo Balaroti. 

 

Segundo Marcos Allemann, vice-presidente de Tintas Decorativas da América do Sul, 

consolidar a presença regional da marca com parceiros estratégicos está entre os principais 

objetivos da Suvinil. “Buscamos constantemente estreitar nosso relacionamento com clientes 

como o Baraloti, a fim de ampliar nossa capilaridade e oferecer aos consumidores ainda mais 

oportunidades de pintarem novas histórias”.  

 

Helio Ballarotti, presidente do grupo Balaroti, reforça que o fortalecimento da parceria com a 

Suvinil era um processo natural. “Ambas as marcas buscam constante inovação para criar uma 

experiência ao consumidor. Os maiores privilegiados com essa união serão os nossos clientes”.  

 

Sobre a Suvinil 

Nós somos a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF mais presente na casa dos brasileiros. Desde 1961 acompanhamos 

as suas histórias e te ajudamos a transformar os lugares onde você mora, vive e se expressa. Temos como premissa o 

relacionamento próximo com nossos consumidores e parceiros, e nosso objetivo é fazer parte dos momentos mais especiais 

da sua vida. Para isso, oferecemos uma linha completa de produtos para você pintar paredes, pisos, tetos, azulejos, madeiras, 

metais, entre outras superfícies. Tudo isso é preparado em nossas fábricas localizadas em São Bernardo do Campo (SP) e 

Jaboatão dos Guararapes (PE). Vem saber mais sobre a gente! www.suvinil.com.br. 

 

http://www.suvinil.com.br/
http://www.suvinil.com.br/
https://www.instagram.com/tintas_suvinil/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/TintasSuvinil/


 

 

   

                     

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Aline Santos (11) 3147-7413 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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