
 

 

  
 Suvinil Criativa ganha campanha em TV, peças de digital e OOH  

 
• Na campanha, a ilustração da embalagem da Suvinil Criativa feita pelo artista Speto, 

ganham vida em animação 3D  

 

 

  
 
São Paulo, 17 de outubro de 2019 – Está no ar a campanha da Suvinil Criativa. Com o 

conceito que tudo vira inspiração para quem está pronto para novas ideias, a campanha foi 

assinada pela DAVID. O filme de 30 segundos está sendo veiculado em TV paga e 

aberta, além de contar com peças de digital e OOH. 

  

O novo produto Suvinil Criativa é voltado para o público antenado e que vive em constante 

mudança. A campanha mostra que a inspiração para mudar os ambientes de casa pode vir 

de qualquer objeto ou local. Cores, formas, texturas, tudo pode inspirar quem está pronto para 

reproduzir novas ideias em casa. 

 
“A Suvinil Criativa foi pensada em quem é ligado nas tendências, adora renovar a casa e quer 

soluções descomplicadas. A campanha mostra, de forma leve e fluida, que podemos 

transformar os nossos ambientes e expressar o nosso estilo, com as inspirações que obtemos 

no dia a dia”, destaca Juliana Hosken, diretora de Marketing da Suvinil.  
 

A tinta é muito prática, pois vem pronta para usar , tem secagem rápida, não deixa cheiro e 

não respinga. A Suvinil Criativa conta, ainda,  com uma embalagem inovadora de 5L, cujo 

formato permite a introdução do rolo de pintura e com isso já funciona como bandeja para a 

aplicação do produto. As ilustrações das embalagens são assinadas pelo artista plástico 

Speto, um dos maiores nomes do grafite no Brasil. No filme da campanha, que tem produção 

da O2 e trilha criada pela Punch, umas dessas ilustrações ganha vida em animação 3D.  
 



 

 

 
 

O vídeo da campanha pode ser conferido aqui:  https://www.youtube.com/watch?v=-

dLY_BoZCpo 
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Sobre 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  

 
Informações para a imprensa  

Letícia Castro - (11) 3147- 7231  

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241  

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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