
 

 

Brinque com a brasilidade na 

decoração da sua casa 

 
O Brasil é um país enorme, com mistura de diversas culturas e etnias. Para expressar essa 

variedade toda, nada melhor do que algumas dicas da Suvinil, que oferece várias cores 

para expressar os mais diversos sentimentos dos brasileiros. Por que não trazer um pouco 

de cada região do País para dentro da sua casa? Para te ajudar nessa tarefa, preparamos 

algumas inspirações por ambientes. Veja abaixo:  

Sala: onde mais passamos tempo com os amigos e família. Por que não investir em 

elementos descontraídos? Aposte em itens como almofadas com renda colorida e 

artesanatos típicos do Nordeste, uma das regiões mais alegres do País. Dê um toque 

especial com pitadas de amarelo Girassol, rosa Magenta e azul Átomo na decoração  

Varanda:  para esse espaço, usado muitas vezes para relaxar, a dica é aplicar cores que 

trazem sensação de calma e segurança, como o verde. Uma boa opção para trazer também 

um toque de frescor é o verde Floresta Úmida, que representa a umidade e a natureza da 

região Norte, e pode ser combinado com um banco de bambu e plantas decorativas. 

Quarto: o local em que passamos mais tempo é importante para estabelecermos conexões 

mais profundas com a nossa essência e ancestralidade. A cor Terra Roxa, um tom terroso 

alaranjado, nos aproxima de nossas raízes e remete ao clima do cerrado presente no 

Centro-Oeste do País. Aposte em uma roupa de cama nessa tonalidade, com tecidos feitos 

pela arte local de tecelãs. É uma boa opção para trazer aconchego.  

Cozinha: cores neutras como o cinza Asteroide para um lugar que é usado por pessoas 

com personalidades diferentes trazem sensação de estabilidade e equilíbrio. Por que não 

combinar sua cozinha com uma bancada de madeira funcional e trazer um estilo industrial 

urbano comum para essa área. Ele trará a ideia de modernidade, praticidade e urbanismo 



 

 

das regiões Sudeste e Sul do Brasil.  

Confira mais inspirações para mudar a decoração da sua casa, acesse o Pinterest da 

Suvinil.  

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 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 115 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 Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de €64,5 

bilhões em 2017. 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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