
 

 

 

Suvinil é eleita a marca de tintas que melhor se relaciona com os gaúchos 

 
 

 Em 2018, marca se reposicionou no mercado trazendo mais proximidade e 
simplicidade, dando mais autonomia ao consumidor em suas escolhas 

 

São Paulo, xx de março de 2019 – São Paulo, 25 de março de 2019 – A Suvinil, marca líder no 

segmento de tintas premium, foi reconhecida como a marca que melhor se relaciona com os 

consumidores gaúchos na categoria Tintas do prêmio Top Consumidor - Marcas de Respeito 

do Rio Grande do Sul. 

Promovida pelo Instituto Nacional de Educação do Consumidor e do Cidadão (INEC) e pela 

Revista Consumidor, a premiação aponta as empresas, marcas e serviços comprometidos com 

o bom atendimento ao consumidor e que são destaques em conduta ética, qualidade e 

compromisso com o universo das relações de consumo. 

Para Juliana Hosken, diretora de Marketing da Suvinil, o reconhecimento é motivo de alegria 

e orgulho. “Ser eleita a marca de tintas que melhor se relaciona com os consumidores do Rio 

Grande do Sul nos deixa honrados e muito felizes. A premiação, em uma região tão importante 

para nós, nos estimula a continuar investindo na maior aproximação e conexão com os nossos 

públicos, um movimento que iniciamos no ano passado com o reposicionamento de marca 

Suvinil. 

Em 2018, a Suvinil reposicionou a marca, trazendo mais proximidade e simplicidade, dando 

mais autonomia ao consumidor em suas escolhas. Simplificou suas embalagens, adotando 

uma linguagem mais leve e direta para explicar os benefícios de cada produto. Além disso, 

reorganizou seu portfólio para trazer mais clareza tanto no ambiente digital, como no ponto 

de venda, facilitando a busca do produto mais adequado para cada situação, bem como os 



 

 

seus benefícios. 

As marcas com melhor reputação foram indicadas por integrantes do Fórum-Latino 

Americano de Defesa do Consumidor, além de representantes da revista e do Instituto. O 

Fórum é formado por entidades públicas e civis do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, que reúne entidades como Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 

Sul (Fiergs), Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul 

(Fecomércio-RS), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-

RS), Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Associação Comercial de Porto 

Alegre (ACPA), Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel), Ordem dos Advogados do 

Brasil RS (OAB/RS), Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO/RS), 

Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Associação Rio Grandense de Propaganda (ARP), 

entre outras. 

 

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! www.suvinil.com.br. 

 

   

                     

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Aline Santos (11) 3147-7413  

Vânia Goersch  (11) 3147 7462 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 

http://www.suvinil.com.br/
mailto:suvinil@maquinacohnwolfe.com
http://www.maquinacohnwolfe.com/
https://www.instagram.com/tintas_suvinil/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/TintasSuvinil/


 

 

 

 

 

 


