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Informação de imprensa 
 

 

Como usar cores vibrantes na decoração  

 

Na hora de repaginar a casa, uma das principais dúvidas é como 

escolher as cores. Afinal, o que é indicado na hora de pintar um 

ambiente? O ideal é escolher os tons de acordo com a sensação que 

se quer transmitir em cada cômodo. A Suvinil tem observado que 

cada vez mais as pessoas buscam pelos tons vibrantes em suas 

casas. Confira abaixo algumas dicas para harmonizar os tons 

vibrantes com a decoração. 

 

Para os mais criativos e que 

buscam inspiração, uma ótima 

pedida é apostar em um mosaico 

cheio de atitude, como a 

composição da foto, que combina 

a segurança do Azul Cobalto e 

do Azul Átomo à serenidade do 

Lagoa Azul, trazendo ainda o 

otimismo do Girassol e a força 

generosa do Magenta. Outra dica 

é misturar as tonalidades 

primárias entre si, como Amarelo-

bandeira, Azul-royal, Vermelho-

amor ou o verde Samambaia. Deixe a casa alegre renovando 

também os objetos de decoração. A sugestão é mudar a pintura de 

cadeiras, armários e mesas. 
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Os mais ousados 

podem optar por 

vermelhos nos 

quartos, como o 

Escarlate com 

pitadas de 

Framboesa e Rubi. 

Uma tendência para 

quem quer apostar em um ambiente colorido e com muita 

personalidade. Nesta composição, o vermelho chega para quebrar 

um tabu, mostrando que a diversidade é bem-vinda, questionando 

os padrões. Ele representa atitudes que transmitem que o certo é a 

verdade de cada um. 

Já para quem busca um 

ambiente com cores 

intensas e equilibrado ao 

mesmo tempo, pode apostar 

no poder terapêutico dos 

verdes. Os tons profundos 

Floresta Úmida e Doce de 

Mamão, com sua referência 

vegetal, nos equilibram de 

dentro para fora e de fora 

para dentro. Com eles, o 

cômodo se transforma em 

um espaço de respiro e 

acolhimento. 

 

Para mais dicas, acesse as Tendências Suvinil 2018. 

 

Sobre a Suvinil 

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da  BASF e lidera a participação 

no segmento. A marca tem uma estratégia de negócio consistente, pautada em 

https://www.suvinil.com.br/pt/tendencias-2018.aspx
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relacionamento com clientes, inovação e fortes investimentos. Adquirida em 1969 

pela BASF, que entrava no ramo de tintas globalmente, a Suvinil possui mais de 50 

anos de boas práticas, que resultaram numa completa linha de produtos constituída 

por látex PVA, acrílicos, esmaltes, vernizes, epóxi e complementos para pintura. 

Seu portfólio, produzido nas fábricas instaladas em São Bernardo do Campo (SP) 

e Jaboatão dos Guararapes (PE), atende todo o mercado nacional. 

Sobre a BASF 

 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou vendas de mais de € 

70 bilhões. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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