
 

 

 

Empresa do setor de tintas investe em inovação tecnológica 

para atender novo perfil de consumidor 

• Pesquisa realizada pela Kantar mostra que 93% das pessoas tem dificuldade no processo 

de escolha de produtos do segmento 

 

• A fim de facilitar a jornada de compra, a Suvinil lança dispositivo que reconhece cores de 

diversas superfícies e apresenta a melhor opção da tonalidade identificada na paleta de 

cores da marca  

 

São Paulo, XX de janeiro de 2019 – Ter as informações na palma da mão, com agilidade e 

precisão, é hoje uma necessidade dos consumidores. Com a popularização dos smartphones 

e da internet móvel, eles passaram a exigir respostas instantâneas a dúvidas que, muitas 

vezes, fazem a diferença na hora de adquirir um produto. No mercado de tintas isso também 

é uma realidade. 

De acordo com uma pesquisa do instituto Kantar, encomendada pela Suvinil, marca líder no 

segmento de tintas premium, os consumidores apontam que seriam mais ativos na utilização 

de tintas se obtivessem informações mais facilmente, já que consideram complexo o processo 

de escolha desses produtos. Segundo o estudo, 93% dos clientes relataram dificuldade no 

planejamento, seleção e compra de tintas e 78% informaram que pintariam ambientes com 

mais frequência caso esse processo fosse mais simples e rápido. 

 

Para tornar a jornada de pintura mais simples e intuitiva, a Suvinil desenvolveu uma solução 

tecnológica que traz resposta rápida e precisa às dúvidas dos consumidores quando o assunto 



 

 

é cor. No fim do ano passado, a empresa lançou o COLORi, um dispositivo inovador que 

reconhece e identifica em tempo real as cores de qualquer superfície plana e mostra a cor 

equivalente na paleta de cores da marca. 

O COLORi funciona integrado ao aplicativo da Suvinil e, além de identificar a cor, ainda sugere 

diferentes tipos de combinações, destaca Juliana Hosken, diretora de Marketing da Suvinil. 

“Um dos objetivos da marca é facilitar a jornada de compra do consumidor. A ferramenta 

atende diretamente a este propósito, auxiliando os profissionais e consumidores com a 

recomendação de cor“, explica. 

A tecnologia é voltada principalmente para arquitetos e designers, pintores e lojistas, mas 

pode ser utilizada por todas as pessoas que tenham no seu dia a dia o desafio de identificar 

cores em objetos e traduzi-las no portfolio de cores da marca. Sua venda é feita pela loja online 

da Suvinil. 

 

Segundo Juliana Hosken, o COLORi está alinhado à nova estratégia da marca, lançada no ano 

passado, que busca uma aproximação com os seus consumidores e cada vez mais fazer parte 

das histórias por trás das pinturas, com soluções que facilitem o dia a dia e estimulem a 

renovação por meio das cores. 

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/
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Aline Santos (11) 3147-7413 

Vânia Goersch (11) 3147 7462 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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