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Informação de imprensa 

A Suvinil faz ação para o Dia Internacional do 

Consumidor 

 Suvinil apresenta vídeo em homenagem à data 

comemorativa em suas redes sociais 

Para destacar a importância do consumidor, a Suvinil, marca de 

tintas imobiliárias da BASF e líder no segmento premium, preparou 

um vídeo para o Dia Internacional do Consumidor, que mostra a 

experiência deste público dentro de sua fábrica em São Bernardo 

do Campo, na Grande São Paulo.  

A homenagem foi divulgada nesta quarta-feira, 15 de março, nas 

redes sociais da marca. O filme mostra a experiência de 16 

consumidores na fábrica da Suvinil e a preocupação da marca com 

o atendimento aos seus clientes.  

Os consumidores foram recebidos pela liderança da Suvinil com um 

café da manhã. Em seguida, eles foram convidados para realizar 

um tour para conhecer a fábrica e o centro de treinamento, onde os 

participantes foram surpreendidos com a presença da youtuber 

Maddu Magalhães e aprenderam a aplicação de efeito decorativo 

com o portfólio de produtos da Suvinil. Além disso, os consumidores 

participaram de uma confraternização em um espaço agradável 

com food trucks e totem para tirar fotos. 

"Para ampliar o diálogo com os consumidores é essencial que 

grandes marcas como a Suvinil criem mecanismos de aproximação 

com este público, para avaliar onde estão as reais necessidades de 

melhoria em nossos produtos e serviços ”, destaca Carla Camargo, 
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diretora de Marketing da Suvinil.  

Para conferir o vídeo, acesse: : https://youtu.be/ySaQgPOmT7w 

Ficha técnica: :  

Cliente: Suvinil 

Produto: Homenagem ao Dia Mundial do Consumidor 

Agência: Film3 

Título: Dia do Consumidor 2017 

Direção de criação: Wilson Canhas, Felipe Soares e Éder Yukio  

Direção de arte: Éder Yukio, Aline Kammer 

Atendimento: Felipe Soares 

Produtora: Film3  

Atendimento: Felipe Soares  

Direção do filme: Wilson Canhas, Felipe Soares e Éder Yukio  

Direção de fotografia: Éder Yukio   

Pós-Produção: Éder Yukio, Felipe Soares e Fernando Yamazato  

Finalização: Éder Yukio   

Aprovação do cliente: Henrique Ramos, Cristiane Delgado e Renata Vicentini 

 

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 114 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 

https://youtu.be/ySaQgPOmT7w


  

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. 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. 

 

                   

      

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
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