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Informação de imprensa 
 

 

Qual a cor que mais combina com o estilo da sua 

mãe? 

As cores trazem elementos que transmitem sentimentos e 

sensações, como alegria, seriedade, sofisticação, irreverência e 

outras características que estão ligadas a personalidade de cada 

um. O tom escolhido para uma roupa, por exemplo, identifica nosso 

estado de espírito, expressa o nosso sentimento diário. Para o dia 

com mais afeto do ano, a Suvinil preparou inspirações para você 

escolher a cor que mais combina com o ambiente e estilo da sua 

mãe.  

Para as mais clássicas e sofisticadas, a indicação é usar tons 

neutros, com destaque para os nudes e terrosos, que são de fácil 

combinação e não tem contra-indicação. Na decoração, esses tons 

são indicados para ambientes mais aconchegantes, especialmente 

em salas, onde toda a família se reúne. A dica é optar pela 

combinação do areia Allure com o vermelho avioletado Cortina de 

Teatro, cor do ano da Suvinil. 

Se a personalidade é mais intensa, , opte pelas cores mais puras e 

vibrantes, como as cores primárias, com tons mais alegres e 

coloridos. Quando aplicadas em um dos ambientes da casa, essas 

tonalidades propõem um ambiente mais integrado e com mais 

comunicação. Elas podem ser usadas para a cozinha, churrasqueira 

ou outro ambiente, onde tenha esta proposta. 
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Para as mães com uma personalidade mais tranquila e equilibrada, 

a indicação é optar por verdes, que propiciam estabilidade e 

tranquilidade às emoções. Em sua neutralidade, o verde acalma e 

transmite segurança e, na decoração, o ideal é usá-lo em ambientes 

de descanso e contemplação, como a varanda ou área externa. O 

Verde-cristalino da Suvinil é uma ótima opção para estes espaços. 

Para mais dicas, acesse: Suvinil. 

 

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 

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 

Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467 
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suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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