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Informação de imprensa 
 

 

Suvinil anuncia parceria com cooperativa 

agroindustrial 

 

 Suvinil disponibilizará sua linha de produtos nos pontos de 

venda da C.Vale, em Palotina, Terra Roxa e Assis 

Chateaubriand - (PR) 

 A marca de tintas é a primeira do setor a vender seus 

produtos nas lojas da cooperativa agroindustrial 

 A Suvinil desenvolveu uma cor azul customizada para pintar 

as fachadas da C.Vale 

 

A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF e líder do segmento 

Premium, reforça seu pioneirismo com abertura de um novo canal 

de vendas. A partir deste mês, a marca disponibilizará seus 

produtos nas lojas da C.Vale, uma das maiores cooperativas 

agroindustriais do País. A Suvinil desenvolveu ainda uma tinta com 

o tom customizado no azul C.Vale para pintar a sede administrativa 

da empresa, em Palotina (PR).   

 

A marca de tintas é a primeira do setor a vender seus produtos nas 

lojas da cooperativa agroindustrial. “Essa iniciativa representa o 

pioneirismo da Suvinil em estar sempre atenta às oportunidades do 

mercado. A abertura desse promissor canal de vendas foi possível 

por meio da longa parceria entre a BASF e a C.Vale” comenta 

Filipe Ruiz, gerente de Canais e Novos Negócios da Suvinil. 
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Além disso, a fachada da sede da C.Vale receberá uma nova 

pintura com a cor desenvolvida pela Suvinil no tradicional tom de 

azul da cooperativa. Atualmente, a C.Vale possui 141 unidades de 

negócios, mais de 18 mil associados e cerca de 8 mil funcionários 

nas regiões sul e centro-oeste do País, além do Paraguai. "Nossa 

parceria com a Suvinil nos permitirá ampliar os nossos negócios e 

construir soluções inovadoras em novos segmentos, melhorando 

nosso nível de competitividade” diz Alfredo Lang, presidente da 

C.Vale. 

 

A comercialização dos produtos começará nas lojas de Palotina, 

Terra Roxa e Assis Chateaubriand como um projeto piloto. Após a 

implementação, a parceria será expandida para outras lojas do 

Paraná, que já estão recebendo treinamentos para seus 

profissionais. 

 

Confira mais informações durante o Dia de Campo da C.Vale, que 

ocorrerá entre os dias 17 e 19 de janeiro. No evento, um dos 

principais do segmento do agronegócio, a marca apresentará toda 

sua linha de produtos que será disponibilizada pela cooperativa. 

 

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. 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. 
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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. 

 

                   

      

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 

Thiago Salles – (11) 3147- 7426 
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www.maquinacohnwolfe.com/  

  

http://www.basf.com.br/
mailto:suvinil@maquinacohnwolfe.com
http://www.maquinacohnwolfe.com/

