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Informação de imprensa 
 

 

Saiba como escolher a cor que reflete seu desejo 

para o Ano Novo 

 

Ao final de cada ano, as pessoas costumam fazer suas reflexões e 

planejar suas metas e desejos para o próximo. Este é o momento 

ideal para renovar a casa e colocar a energia das cores que 

simbolizam os desejos de Ano Novo. A Suvinil preparou algumas 

dicas para ajudar nesta fase, confira abaixo: 

 

Se o desejo é por um ano mais 

intenso, energético e vívido, ou seja, 

para uma fase mais ativa, a dica é 

optar por cores quentes, como 

laranjas, vermelhos e amarelos. 

Essas cores em suas tonalidades mais puras passam esta 

sensação, trazendo vivacidade para a decoração.  

 

Para quem quer mais aconchego e 

tranquilidade pode apostar na paleta 

natural, ela é ideal para quem deseja 

desacelerar um pouco mais e ter um 

ritmo mais equilibrado. As cores desta paleta falam mais baixinho, 

são mais abafadas, além disso, elas trazem a sensação de calma e 

acolhimento. 

 

Uma alternativa para quem não pretende realizar grandes 

mudanças na decoração, por exemplo, é pintar uma parede ou 
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mudar as cores dos móveis. É importante saber o tipo de material 

que será utilizado em cada superfície, para detalhes de produtos, 

acesse o site da marca. Para mais dicas sobre cores, acesse as 

Tendências Suvinil 2018. 

 

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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