
 

 

Suvinil Criativa chega ao mercado trazendo inspiração e 

praticidade 

• Novo produto traz série de embalagens assinadas pelo artista plástico Speto 

São Paulo, 15 de maio de 2019 – A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, 

acaba de lançar um novo produto, a Suvinil Criativa. Com atributos de praticidade e 

variedade de cores, o produto chega ao mercado com uma série de embalagens assinadas 

pelo artista plástico Speto, um dos maiores nomes do grafite no Brasil. 

 

A Suvinil Criativa tem atributos inteligentes, sendo um dos destaques a praticidade, já que 

não precisa diluir no preparo para a aplicação. Ela também seca muito mais rápido – em seis 

horas a parede já está pronta. É muito conveniente para os profissionais de pintura, que 

contarão com um produto de qualidade, que não respinga, não deixa cheiro e ainda é pronto 

para uso. Já o consumidor, diante dessa praticidade, será estimulado a trocar a cor da sua 

casa com mais frequência. 

 

“A Suvinil Criativa, além de materializar o propósito da marca Suvinil, traz inspiração, fala 

diretamente com o consumidor, contribuirá com o dia a dia do pintor e deixará as lojas e casas 

muito mais bonitas e coloridas. O novo produto reforça a nossa intenção de tornar a pintura 

um processo mais frequente e prazeroso e ajuda as pessoas a se expressarem. Ele reflete a 

renovação da marca Suvinil, trazendo opções de cores e embalagens direcionadas a um 

público que gosta de mudanças, segue tendências e é mais intenso em suas atitudes e 

opiniões”, destaca Juliana Hosken, diretora de Marketing da Suvinil.   

 

Na linha da praticidade e inovação, o produto traz uma novidade: a opção de uma embalagem 

de 5 litros, em formato retangular, que foi feita especialmente para caber o rolo de pintura, 

dispensando a bandeja. 

 

As embalagens são um dos atrativos do lançamento. Com ilustrações exclusivas do artista 

Speto, elas trazem o desenho de uma mulher, considerada por ele uma escritora que, em 



 

 

cada uma de suas histórias, traz um novo personagem e um pouco de si; da mesma maneira 

que as pessoas pintam novas histórias quando mudam as cores de suas casas. Com 

ilustrações diferentes para cada formato de embalagem e faces que podem ser combinadas 

quando colocadas lado a lado, a arte de cada embalagem dá continuidade a figura desta 

mulher com outros elementos da natureza ligados ao folclore nacional. As ilustrações são de 

encher os olhos, principalmente para quem gosta de colecionar embalagens assinadas.  

 

“Nós queríamos algo que fosse especial, que fosse a nossa cara, com o jeitinho da 

#novasuvinil e que reforçasse a nossa brasilidade. Com o apoio da Interbrand, convidamos 

o Speto para participar desse projeto e ele traduziu muito bem o nosso propósito. Speto é um 

dos principais muralistas do país e traz a essência do Brasil em sua arte”, destaca Hosken. 

 

“Após o trabalho de rebranding da marca e o desenvolvimento da nova linha de embalagens, 

ficou claro a conexão que existia entre o trabalho do Speto e novo posicionamento da Suvinil. 

O processo criativo, lado a lado com o artista e com a marca, contribuiu para o resultado final: 

embalagens colecionáveis com muita energia, legitimidade e inspiração”, diz Beto Almeida, 

CEO da Interbrand.  

 

A tinta está disponível nas cores prontas Branco Neve, Quentão, Lençol de Linho e Rio 

Serrano - todas com acabamento fosco. Mas quem quiser colorir seu imóvel com outras 

tonalidades tem o produto à disposição em mais de 1.700 cores por meio do sistema 

SelfColor Suvinil.  

 

“A chegada da Suvinil Criativa no mercado reforça o conceito de inovação que está em nosso 

DNA. Unir cores incríveis a um produto que facilita a vida das pessoas no momento da pintura, 

e ainda ter a colaboração de um artista de peso como o Speto, sem dúvida irá instigar a 

criatividade de quem gosta de pintar histórias”, comemora Juliana Hosken.   

 

A partir de maio o novo produto começa a aparecer em pontos de vendas em todo Brasil. Os 

produtos também poderão ser encontrados na loja online da Suvinil (www.suvinil.com.br)   

 



 

 

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! 

 

Sobre o Speto 

Speto, como é conhecido o paulista Paulo Cesar Silva, é artista plástico, ilustrador e um dos principais 

nomes do grafite no Brasil. Ao lado de Binho, Vitché e OsGêmeos, Speto representa a primeira geração 

de grafiteiros do Brasil. Inspirado na tradição folclórica da literatura de cordel nordestina e na 

xilogravura, desenvolveu um estilo próprio e original, que imprime uma expressão genuinamente 

brasileira em seus trabalhos. Suas obras já foram expostas em museus como o Palais de Tokyo, na 

França, Museu Afro Brasil, em São Paulo, e em diversas galerias nos Estados Unidos e Europa. O 

artista ainda foi curador do Movimento HotSpot de Paulo Borges e pintou praças, prédios, viadutos, 

hotéis e até igreja. www.speto.com.br  

 

Sobre a Interbrand 

A Interbrand é uma consultoria global de marcas focada no crescimento de marcas e negócios. 

Acreditamos que o crescimento é alcançado quando uma empresa tem uma estratégia clara e oferece 

experiências excepcionais ao cliente. Por meio de uma combinação de estratégia, criatividade e 

tecnologia, ajudamos a impulsionar o crescimento das marcas e negócios de nossos clientes. Com 

uma rede de 18 escritórios em 14 países, publicamos anualmente os estudos Best Global Brands, 

Breakthrough Brands e Marcas Brasileiras Mais Valiosas, além do canal de branding com maior 

relevância mundial, o brandchannel. Internacionalmente, a Interbrand faz parte do Grupo Omnicom Inc. 

Para mais informações, entre em contato ou nos acompanhe em nossas redes 

sociais: LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. 

 

 

 

http://www.speto.com.br/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_interbrand&d=DwMFAw&c=63k7DFQ5NS45K8Wu5uX9Pd1gEa70c_pznLjIw3OxEiE&r=5vKNVuw6Zbs3O6f_Tqo3DyXVZ-6WzrvwXnHbhT66oZo&m=wmbs_GM6SkZEt8lNaqUApRC0qwDRqKOiIZIGOSnW_A0&s=GTg9UHR4M1A9ApFEdFPvO5iFq3OZSMKd8HlUlp8aKY0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_interbrand&d=DwMFAw&c=63k7DFQ5NS45K8Wu5uX9Pd1gEa70c_pznLjIw3OxEiE&r=5vKNVuw6Zbs3O6f_Tqo3DyXVZ-6WzrvwXnHbhT66oZo&m=wmbs_GM6SkZEt8lNaqUApRC0qwDRqKOiIZIGOSnW_A0&s=P1K6-YOihVqrAQrBXt_g2mBSa6135fFCvZWrOLtZ_Og&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_interbrandsaopaulo_&d=DwMFAw&c=63k7DFQ5NS45K8Wu5uX9Pd1gEa70c_pznLjIw3OxEiE&r=5vKNVuw6Zbs3O6f_Tqo3DyXVZ-6WzrvwXnHbhT66oZo&m=wmbs_GM6SkZEt8lNaqUApRC0qwDRqKOiIZIGOSnW_A0&s=Xbm-RqUqO7zYnAm3Yp-7gB4t0YF2vM2FRPzkLGduVJ8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_interbrand&d=DwMFAw&c=63k7DFQ5NS45K8Wu5uX9Pd1gEa70c_pznLjIw3OxEiE&r=5vKNVuw6Zbs3O6f_Tqo3DyXVZ-6WzrvwXnHbhT66oZo&m=wmbs_GM6SkZEt8lNaqUApRC0qwDRqKOiIZIGOSnW_A0&s=HLDcXYrPitf8-sK0oDjfn_ntnPe-2hyHE6IcIaXYxW8&e=


 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA  

Letícia Castro - (11) 3147- 7231 | (11) 9 8447-7780 

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241 | (11) 9 5385-6745  

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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