
BASF S.A 

Av. das Nações Unidas, 14.171 

São Paulo - Brasil 

http://www.basf.com.br 

Comunicação Corporativa 

Fone: 011 2039 2273 

 

 

 

Informação de imprensa 
 

 

Suvinil comemora 25 anos da Amarelinha Tintas em 

Itatiba 

 

A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF e líder no segmento 

premium, comemora o aniversário de 25 anos da Amarelinha 

Tintas, em Itatiba. Para celebrar esta data, nesta sexta-feira, a 

revenda preparou um café da manhã com treinamento para os 

pintores da região em sua matriz. 

 

“A Suvinil está muito feliz em fazer parte dessa história há 25 anos. 

Assim como a marca, a Amarelinha Tintas atua focada nas 

necessidades de seus clientes e profissionais oferecendo 

variedade e qualidade em seus produtos e serviços, além de 

capacitações“ destaca Roberto Galdino, Gerente de Vendas. 

 

Além deste treinamento, em parceria com a entidade Movimento 

Brasil Por Um Pintor Melhor, a Amarelinha Tintas disponibilizou a 

capacitação nas outras 14 lojas da região. A expectativa é que 

sejam impactados 100 pintores por evento.  

 

Serviço: 

Loja Amarelinha Tintas] 

Telefone: (11) 4524-1147 

Endereço: Av. Prudente de Moraes, 89 – Centro 
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Fone: 011 2039-2461 

Fax: 011 2039-2505 
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Luiziana Ribeiro 

Fone: 011 2039-2379 

Fax: 011 2039-2505 

luiziana.ribeiro-

oliveira@basf.com  

 

http://www.basf.com.br/


  

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

www.amarelinhatintas.com.br. 

  

Sobre a Amarelinha Tintas 

O Grupo Amarelinha Tintas é líder no mercado de tintas em Itatiba e região. 

Nascido em 1992, com dinamismo e competência, atinge sua maturidade com 

muito profissionalismo e seriedade, aliando preço, qualidade, atendimento 

diferenciado e inovação. Sempre atenta as tendências, oferece treinamentos aos 

funcionários e pintores, parceiros do grupo, a sim de mantê-los atualizados e 

qualificados para o mercado. 

 

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 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 
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Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 

Thiago Salles – (11) 3147- 7426 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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