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Informação de Imprensa   

Suvinil lança projeto +Talentos em parceria com Vagas.com 

 O programa tem o objetivo de auxiliar as revendas da marca a encontrar o 

profissional ideal para cada vaga aberta 

 Atualmente, o projeto conta com a participação de 9 revendedores e 

distribuidores da Suvinil das regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul 

Suvinil lança, em parceria com o Vagas.com, o programa +Talentos, que tem o 

objetivo de atrair, encontrar e selecionar pessoas certas para ocupar cada função 

aberta nos revendedores e distribuidores da marca. Até o momento, o projeto conta 

com a participação de 9 clientes da Suvinil das regiões Centro-oeste, Sudeste e 

Sul. Atualmente, o programa conta com quase 50 vagas abertas, que impactaram 

mais de 190 mil profissionais e atingiram mais de 18 mil candidaturas.  

“O foco do +Talentos é auxiliar as revendas e distribuidores da marca a terem um 

processo de seleção de profissionais mais qualificado, viabilizando o acesso a uma 

plataforma de recrutamento eficaz. Os clientes aderentes ao projeto recebem um 

usuário e senha e cadastram a sua vaga no site” comenta Filipe Ruiz, Gerente de 

Canais e Novos Negócios Suvinil. 

As vagas disponíveis abrangem 13 cargos, como: gerente de vendas, auxiliar 

administrativo, consultor de vendas, promotor e assistente de marketing. Para se 

cadastrar, basta o candidato entrar no site do Vagas.com com seu login e senha e 

se candidatar a vaga em questão. 
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Para algumas vagas do processo seletivo, além da candidatura e preenchimento 

dos dados necessários, o candidato realizará uma prova de conhecimentos em 

português, matemática e específico do mercado de tintas. As etapas seguintes 

acontecem diretamente com a empresa contratante. Confira as vagas abertas e 

pré-requisitos de cada uma no site Vagas.com.  

 

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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