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Informação de imprensa 

Suvinil destaca mulheres que dão vida às cores 

 No Dia Internacional da Mulher, a Suvinil conta a história de 

mulheres que dão vida às cores  

 Olívia e Adriana contam sobre a importância de se 

expressarem por meio de suas artes e pinturas  

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

Premium, reforça importância das mulheres com uma homenagem 

em suas redes sociais no dia 8 de março. Para o Dia Internacional da 

Mulher, a marca divulga um vídeo sobre a história da artista plástica 

Olívia Lambiasi e da pintora Adriana Santos, com o objetivo de 

mostrar a importância das cores para o trabalho e vida de cada uma. 

“A proposta do vídeo é valorizar as mulheres tanto no mercado de 

trabalho quando em suas histórias pessoais como protagonistas de 

suas vidas e de suas relações com o universo das coresAs histórias 

da Adriana e da Olívia estão conectadas por pontos semelhantes e 

complementares: ambas tem uma relação forte da pintura com suas 

famílias e nutrem sensações especiais por seus profissões.” comenta 

Rafael Conejo, Gerente de Comunicação e Marca Suvinil. 

Para conferir o vídeo, acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ0MXi1dfPw ou 

https://www.facebook.com/TintasSuvinil/videos/1439967739371457/ 

#DiaInternacionalDaMulher 
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Ficha técnica: 

Cliente: Suvinil  
Produto: Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres 
Agência: SA365 
Título: Dia Internacional da Mulher 
Direção de criação: Raoni Azeredo 
Direção de arte: Flavia Fontana 
Redação: Ingrid Astasio 
Atendimento: Angelo De Vita 
Produtora: Tungstênio Produções 
Atendimento:  Fred Siviero 
Direção do filme: Pedro Bruno 
Direção de fotografia: Danilo Koshimizu 
Pós-Produção: Fred Siviero 
Finalização: Fred Siviero 
Aprovação do cliente: Renata Vicentini e Rafael Conejo 

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. 

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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INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Manoela Machado – (11) 3147 - 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147 - 7254 

Andrea Benedetti – (11) 3147 - 7467 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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