
 

 

 

Teste cego destaca o produto Suvinil Fosco Completo como a melhor tinta da categoria 

 

• Pesquisa foi desenvolvida pela marca junto ao Instituto MC15 Envirosell. 

 

São Paulo, 29 de agosto de 2019 - A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, realizou 

junto ao Instituto MC15 Envirosell, pesquisa para avaliar os principais produtos da categoria Premium 

de tintas, classificados pela ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.  

 

Foi feito um teste cego, com pintores e consumidores de São Paulo e Curitiba, para entender a 

avaliação geral de uso dos produtos da categoria. Como respostas dos participantes, o Suvinil Fosco 

Completo foi destacado como a melhor tinta da categoria Premium pelo Instituto MC15 Envirosell. O 

Instituto tem a missão de auxiliar profissionais de Pesquisa, Marketing, Trade e Comunicação no 

entendimento do seu mercado e clientes.  

 
O Suvinil Fosco Completo é um dos carros-chefes do portfólio de produtos da Suvinil. Ele é destinado 

à pintura de paredes e superfícies exteriores e interiores. Possui cobertura impecável com acabamento 

fosco, alta resistência e está disponível em todas as cores.  

 

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! 

https://www.suvinil.com.br/ 
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Informações para a imprensa  

Letícia Castro - (11) 3147- 7231 | (11) 9 8447-7780 

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241 | (11) 9 5385-6745  

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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