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Informação de imprensa 
 

 

Planeje a pintura com o Guia Suvinil  

No momento de transformar a sua casa, podem surgir algumas 

dúvidas. Por isso, a Suvinil oferece o aplicativo Guia Suvinil, que 

te ajuda desde a definição da superfície e acabamento até a 

indicação da loja mais próxima para realizar a compra do produto. 

 

Para começar a pintura, o primeiro passo é 

decidir qual o melhor produto para cada 

superfície. O Guia Suvinil recomenda a tinta e 

o acabamento ideais para a área escolhida, 

além de listar as cores e os materiais 

necessários para os processos da pintura, 

deixando esta etapa bem mais simples.  

 

Para evitar uma nova visita a loja ou a compra de material em 

excesso, o aplicativo também ajuda no cálculo da quantidade de 

tinta exata que será utilizada para pintar o cômodo. Essa função no 

aplicativo é simples de usar, basta ter em mãos as medidas da 

parede, janelas e portas, que compõem o espaço, e o número de 

demãos necessárias para cada parede.   

 

Após ter todos os passos salvos em sua lista de favoritos no 

aplicativo, é possível encontrar a loja mais próxima, por meio do 

serviço de geolocalização, e começar a transformação da sua 

casa.  
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Para baixar o aplicativo Guia Suvinil, clique abaixo: 

 

App Store 

Google Play 

 

 

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 

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. 
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Manoela Machado – (11) 3147- 7240 
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