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Informação de imprensa 
 

 

Azuis e verdes levam mais frescor e leveza para 

dentro de casa 

 

 

 

A estação mais quente do ano invade as casas com cores que 

trazem sensações de leveza e frescor.  Investir em tonalidades 

mais neutras com variações de azuis e verdes podem levar mais 

equilíbrio e fluidez aos espaços neste verão.  Por isso, a Suvinil 

preparou algumas dicas de cores refrescantes para receber as 

altas temperaturas desta época do ano.  
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Os ambientes podem ganhar um ar mais descontraído com 

tonalidades naturais de verdes, cor universal do equilíbrio. Brincar 

com variações do verde temperado Verdite ou do tom aquático 

Água-marinha cria uma atmosfera tranquila, equilibrada e, ao 

mesmo tempo, quebra a monotonia do ambiente. 

 

As diferentes tonalidades de verdes também estão presentes nos 

jardins verticais. Esta opção é bem-vinda para proporcionar mais 

refrescancia e tranquilizar as emoções. Vasos de plantas podem 

ser pendurados nas paredes e harmonizados com tons  

contrastantes, como Nozes e Lenha. 

 

Já os azuis conseguem levar mais leveza e frescor aos espaços. 

Pintar uma parede com a cor Estação das Chuvas e combiná-la 

com o neutro Crômio, por exemplo, promove a diminuição do 

estresse e transmite paz e equilíbrio ao cômodo. Em ambientes 

para relaxar, o azul pode, ainda, estimular a meditação e incentivar 

o sono.  

 

Para facilitar a escolha da cor para cada ambiente, a Suvinil 

oferece o aplicativo Simulador Suvinil. A ferramenta disponibiliza 

1,5 mil opções de cores da marca para simular a pintura em 

espaços reais, baseado em fotografia, com a facilidade de pintar 

com apenas o toque do dedo. 

 

Para mais informações, acesse: www.suvinil.com.br. 

  

Sobre a Suvinil 

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da  BASF e lidera a 

participação no segmento. Hoje, 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 

http://www.suvinil.com.br/


  

(PE), atende todo o mercado nacional e é exportado para Paraguai, Venezuela, 

Cuba, Bolívia e alguns países da África. 

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 112 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 Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou vendas de mais de € 

70 bilhões. 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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Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 
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