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Uma cor, muitos olhares
As relações com a cor são diversas. Cada pessoa carrega consigo 
suas vivências, referências, gostos e circunstâncias de vida quando 
olha e interage com uma cor. Um amarelo, um vermelho ou um 
violeta são muito mais que o que aparentam ser: são um repositório 
de emoções individuais e de expressões únicas. Escolher uma cor, 
nesse contexto, se torna um ofício cheio de sutilezas, que requer 
atenção e escuta; requer olhos, ouvidos e coração abertos – e 
treinados. Afinal, sua cor é a sua individualidade.

E a individualidade não vem com instruções de uso. Ela vai se 
criando, vai se descortinando a partir das suas escolhas. Ela se 
manifesta ora de uma forma, ora de outra.

A Suvinil entende que tão importante quanto qualquer estudo de 
tendência é a sua individualidade – a sua história, o seu momento e 
o seu olhar. Por isso, o Suvinil LAB pretende ser uma plataforma que 
vai além da cor, englobando também os múltiplos jeitos de 
contemplá-la. Afinal, para cada cor há muitos olhares. 



Desta vez, a Suvinil usou um ponto de partida diferente para sua pesquisa 
de tendências: o da cocriação. Nove profissionais foram convidados a 
compartilhar, com a equipe criativa da Suvinil, suas experiências e 
inspirações em relação à cor. Foi um dia de intenso diálogo, no qual 
artistas, empreendedores e especialistas em tendências contaram o que 
“escutam” das cores e o que expressam por meio delas – em um 
workshop que procurou, justamente, trazer à tona a subjetividade da cor. 

A curadoria de conhecimento Inesplorato revelou o brasileiríssimo jeito 
criativo de ser, com aptidão para o bonito sem perfeição e para o 
aconchego sem formalidade. Segundo a Float, especializada em pesquisas 
em tendências, a cor é um espelho entre o mundo individual e o coletivo, 
sujeita a todas as nuances desses dois universos. Para a pesquisadora e 
consultora de cores da Suvinil Ana Kreutzer, as impressões que a cor 
provoca estão ligadas à psicologia da nossa mente, ao simbolismo dos 
nossos ancestrais e à forma e ao tamanho da superfície onde ela é 
aplicada. Traços marcantes desta década foram salientados pelos 
especialistas em comportamento de consumo Andrea Bisker e Jackson 
Araújo: o universo digital, a fantasia como fonte de inspiração, a 
consciência de que é preciso cuidar do planeta e, por fim, a pluralidade, 
que tem deixado as identidades cada vez menos “preto no branco”. 

Uma nova plataforma de diálogo
O empresário Facundo Guerra se mostrou um desbravador 
urbano, dedicado a encontrar a cor original de bares e 
restaurantes que levam seu nome na capital paulista – afinal, “a 
cor é a pele do lugar”, insiste em dizer. A riqueza de ingredientes 
naturais nos pratos e drinques de Vinícius Rojo não deixou 
dúvida de que, para o chef, a cor é tão importante quanto o 
sabor. Expert em luxo, Carlos Pazetto sabe que a cor é aliada da 
memória emotiva: em seus eventos, luzes e tons são partes 
fundamentais da experiência. A florista Tatiana Pascowitch contou 
como seus arranjos nascem de combinações “escondidas” no 
interior das próprias flores. E o designer visual Glauco Diogenes 
reconstruiu sua trajetória pessoal e profissional para mostrar 
como o bairro periférico de sua juventude organizou o repertório 
usado hoje em suas ilustrações. 

O workshop levou o nome de Suvinil LAB, um espaço onde 
moda, comida, design, tecnologia, comportamento e consumo se 
encontraram para dar origem a uma nova mistura. Ali 
experiências variadas se mesclaram, transformando-se em algo 
inédito, singular.

O Suvinil LAB deu tão certo que virou uma plataforma 
permanente de cocriação e estudo de tendências. É essa 
plataforma que a Suvinil apresenta agora a você. 



“Cor eu posso, cor eu devo, 
cor eu quero, cor eu desejo.
Cor do corpo, cor da alma, 

cor do ser, do pertencer.
Uma vez cor, sempre cor. 

Por favor?
Cor.re. Cor.oa. In.cor.pora. 

Em cor.o. 
No Cor.del das Cor.es, 

traga sua paleta. 
Na mistura de quem somos, 

estamos, desejamos.
Colorful people, 

welcome to Suvinil World.”



Não é de hoje que sabemos que o impalpável constitui a nossa 
realidade tanto quanto o que enxergamos. Poetas, filósofos e 
pintores vêm, há séculos, nos garantindo que o essencial é, 
realmente, invisível aos olhos. Mas essa percepção nunca foi tão 
forte como agora. Vivemos um momento de evolução dos 
sentidos, de mergulho no campo sutil do que, em vez de saber, 
intuímos. Desejamos conhecer todo o nosso ecossistema 
emocional, descobrir quem é esse que mora dentro de nós. 

Por isso, spas tecnológicos imergem seus pacientes em cápsulas 
de ondas cromáticas visíveis e invisíveis para levá-los a diferentes 
estados de espírito. Centros de ioga e meditação ampliam os 
efeitos de suas práticas complementando-as com os estímulos 
extrassensoriais da cromoterapia e da aromaterapia. 

O modo contemporâneo de cuidar do corpo e desenvolver os 
sentidos une tecnologia e conexão energética. Enquanto isso, 
pesquisas científicas demonstram como a diversidade emocional 
traz impactos positivos para a saúde física e mental.

Dentro de casa, também é possível criar atmosferas propícias 
para explorar sensações. Afinal, o ambiente é uma segunda pele, 
tão permeável quanto a nossa própria. O que flui para dentro e 
para fora do corpo materializa-se em cores, luzes e objetos que 
reverberam o que estamos vivendo, nossa individualidade. As 
escolhas que fazemos para esse espaço nos reflete e nos dão a 
certeza de que somos nós os protagonistas do nosso bem-estar. 

MAGNÉTICO



Poucos entendem tão bem o luxo como Carlos Pazetto. Ao longo das últimas 
décadas, o diretor criativo vem firmando sua Pazetto Events Consulting como 
a agência preferida de marcas como Gucci, Louis Vuitton e Cartier para trazer 
seus lançamentos ao Brasil. Mas se engana quem pensa que, para produzir 
festas e desfiles sofisticados, Pazetto coloca a ostentação em primeiro lugar. “O 
evento deve falar ao coração do convidado, não à mente. Quero que, tempos 
depois, ele ainda se lembre de como a festa o impactou.”

Para conquistar a memória emotiva do público, Pazetto não dispensa a tríade 
cor, luz e experiência. Se, em geral, a cor do evento é definida pelo tom 
identitário da grife, em termos de efeitos luminosos, climas oníricos e impactos 
“à la queixo caído”, a sensibilidade de Pazetto é livre para voar. 

E voa mesmo, com recursos que vão da cenografia ao menu, pensados 
especialmente para estampar a personalidade da marca e trazer o paladar, o 
olfato, o tato e o entusiasmo dos convidados também para dentro da festa. 
Talvez eles nem percebam, mas a luz é o elemento que os conduz ao longo 
da noite, com tonalidades convidativas no início da cerimônia, colorações 
quentes no auge e mais profundas conforme o evento se aproxima do fim.

Mais que ambientes, Carlos Pazetto assina verdadeiros espaços sensoriais. 
Atmosferas de alegria e celebração que permanecem por anos em algum 
lugar do consciente – ou do inconsciente – dos convidados. 

Aspecto marcante do tema Magnético, o estímulo imaterial é parte 
fundamental do trabalho criativo de Carlos Pazetto. Explorar sensações é com 
ele mesmo: Pazetto sabe muito bem que o olhar é só um dos sentidos a 
serem contemplados – e usa e abusa de recursos capazes que impactem 
todos os demais.

“Degradê de sensações 
construídas em traços 
imperfeitos de um traçado 
perfeito.
De quem insiste em, 
simplesmente, pintar.
Minha? Nossa!
Cor que é a pele de tudo, 
todos.
Original ou inventada.
Ilusão, ficção, persuasão, 
luminosidade.”

A atmosfera de Pazetto
Carlos Pazetto



O magnetismo da cor
A cor traz consigo muito mais do que enxergamos nela. Em 
cada tom, há um componente imaterial, que nos toca 
mesmo sem passar pelo consciente. As cores da tendência 
Magnético nos convidam, justamente, a mergulhar nos 
sentidos que estão além da nossa compreensão.

A introspecção dos violetas, derradeira cor do céu antes da 
escuridão total, ganha profundidade no Ametista. O tom 
traduz a energia misteriosa e intocável desta que é a última 
cor do espectro visível – depois do violeta, a luz se 
transforma no invisível ultravioleta. Muito presente hoje em 
dia, das passarelas ao design de interiores, o violeta 
conquista sofisticação com a ajuda dos lilases Lavanda e 
Quartzo Violeta e do azul violáceo Miosótis, tons de caráter 
ainda mais etéreo.

A esperança e a delicadeza estão presentes nessa paleta 
que nos aproxima do impalpável. São qualidades expressas 
pelos laranjas Naturale e Zimbro e pelos amarelos 
Grão-de-Bico, Citrino e Seiva do Cajueiro. O rosa, cor 
universal do afeto, vem como o Bala Toffee, traduzindo o 
otimismo e a fluidez dos millennials, essa geração tão mais 
consciente do valor que tem o bem-estar emocional. Obras de arte: Renato 

Bezerra de Mello, Galeria 
Inox - acervo Yamagata 
Arquitetura | Banqueta MAC 
Design: Marcio Cecílio | 
Mesa branca: Marche Art 
de Vie | Vaso: Ana Luiza 
Wawelberg | Tapete 
tricolor: Archi | Pufe de 
crochê da Collectania: 
Arcad Avec | Mesinha de 
pedra: Allez Design.
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MIOSÓTIS QUARTZO VIOLETA LAVANDA AMETISTA

PARA ENERGIZAR

Ametista e Quartzo 
Violeta carregam a 
energia do mineral 
que lhes dá nome. 
São cores capazes 
de equilibrar 
pensamentos 
e emoções, em 
especial quando 
combinadas ao tom 
calmante do Lavanda. 
A composição, que 
invoca a conexão 
entre espaço físico 
e astral, tranquiliza 
e traz um toque de 
mistério, ideal para 
locais de meditação 
e terapias energéticas. 



PARA CONTAR HISTÓRIAS

Em tempos de millennial pink – o rosa 
afetuoso e sofisticado que conquistou 
toda uma geração –, rosas e alaranjados 
despontam como os novos neutros na 
decoração, mas com uma pitada a mais 
de emotividade. Para revestir este 
recanto dedicado às relações e aos 
afetos, Naturale e Bala Toffee são uma 
ode às memórias, levando sensibilidade 
à pele do lar.  

Poltrona Basket e mesinha tampo 
rosa: Dedon | Tapete: Botteh
Mesa amarela, mesa redonda branca 
e almofadas: Tidelli | Vaso grande de 
vidro Dpot Objetos: Guto Requena | 
Vaso pequeno da Marche Art de Vie: 
Serax | Pufe de crochê da 
Collectania: Arcad Avec



O poder, hoje, está nas ruas. É por lá que andam pessoas de todas as idades, 
cujo espírito jovem deseja fazer parte de uma sociedade inclusiva e multicultural, 
onde esteja assegurado tanto o meu como o seu jeito de ser. Os gritos que vêm 
da rua falam de muitas e diferentes causas – conservação ambiental, igualdade 
racial e de gênero, consumo consciente, responsabilidade política, liberdade 
sexual e religiosa –, mas uma escuta a outra. São vozes que exigem que as 
fronteiras desmoronem, que todxs tenham representatividade. 

Na moda, essa voz ecoa fortemente. Antes espaço exclusivo de corpos 
impecáveis e contas bancárias recheadas, a passarela agora protesta, trazendo 
para os holofotes os transexuais, a roupa da periferia e as modelos nada 
esquálidas. Até mesmo a principal semana de moda do Brasil já deixou claro que 
uma de suas bandeiras é debater os padrões que nos foram impostos. O belo 
não é excluir; é aproximar realidades. Por isso, o ser ideológico é aquele que 
contesta. 

Ele é ativista, em tudo o que faz. Suas ideologias transparecem em qualquer 
espaço que frequente. Casa, escola, trabalho, ambientes de lazer, arte e cultura 
passam a ser palco para uma estética que exprime otimismo e autoconfiança. 
Cores e composições que falam alto e proclamam para que mais gente se 
expresse também. 

É uma estética que, sem dúvida, comunica. E mostra ao mundo a maneira 
contemporânea de ser, ao mesmo tempo, urbano e étnico, único e conectado, 
guerreiro e pacifista – exercendo, sempre, o seu direito à individualidade. 

IDEOLÓGICO



Dentre as múltiplas facetas do trabalho do designer gráfico Glauco 
Diogenes, a brasilidade é uma das mais evidentes. Permeadas de temas tão 
tropicais quanto a mata atlântica e o futebol-arte, suas ilustrações deixam 
dúvidas se a imagem é mesmo estática – tão livres são suas composições. 
As cores, vivas, explodem aos olhos. 

Glauco fez sua arte “gritar”: por meio dela, esse paulistano de 37 anos 
transpôs a estética imperfeita do bairro periférico de sua infância e 
adolescência. Da arquitetura, cores e design precários, que provam como 
direitos básicos podem ser tratados com descaso, nasceu o inconformismo 
de Glauco. “Foi em meio à expressão da feiura que descobri o design – e 
o porquê de ele ser tão importante.” 

O início de sua carreira foi marcado pela dedicação intensa, mas o 
reconhecimento logo deu as caras. Ilustrações, sites, apps, livros, revistas e 
street art, para clientes brasileiros e internacionais, passaram a fazer parte do 
dia a dia de seus escritórios: o Glauco Diogenes Studio, desde 2000, e o 
SuperNova, de 2000 a 2010. 

Hoje, a produção de Glauco é conceituada; ele é apaixonado pelo que faz 
e sua condição socioeconômica não é a mesma da adolescência – o que 
não quer dizer que tudo esteja no devido lugar. O design, para ele, é uma 
ferramenta de reciclagem constante, de busca incessante de seus 
propósitos. “Adornando um ambiente ou dando visibilidade a um projeto 
social, o design materializa mudanças. O design tem propósito, e essa é 
uma das melhores partes do meu trabalho.”

A luta por representatividade, tão característica no tema Ideológico, é parte 
do percurso de Glauco Diogenes. O modo intenso e fora dos padrões com 
que esse artista gráfico coloca sua arte no mundo evidencia que, para ele, 
se expressar tem tudo a ver com ser protagonista de sua própria história. 

Glauco Diogenes

Uma trajetória de paixão, inconformismo 
e resiliência

“Brincadeira de gente grande 
e pequena.

Diretas, indiretas, blocadas, 
conectadas.

A cor entra em tudo. 
Tudo mesmo.

Até quando, parece, não tem cor.

Não tem?
Protestos, festivais, rituais.

Tribos, pessoas.
Poderes.”



Cores que afirmam
Numa tendência guiada por ideologias, não há espaço para cores 
sem compromisso. A coragem e a ousadia das tonalidades dão 
conta de traduzir os valores – e transmitir as mensagens – dos 
que assumem, com clareza e confiança, suas posições no mundo. 

Algumas cores têm vitalidade suficiente para ficar sozinhas, 
enquanto outras se fortalecem quando encontram apoio em seus 
subtons. A começar pelo vermelho, a cor do protagonismo por 
excelência, que ganha potência e intensidade no Vermelho 
Escarlate e nuances mais tranquilas no Framboesa. Juntas, elas 
alavancam o vigor do Magenta, um rosa que, nesta temporada, 
vem mais forte. Quebra de paradigmas no design de interiores é 
resultado certo desse trio. 

Mas as afirmações também precisam de um toque de equilíbrio 
para se fazer ouvir. A luminosidade do amarelo Girassol e o 
repouso de cinzas e verdes neutralizam a agitação dos vermelhos. 
Enquanto isso, Azul Cobalto e Azul Átomo, ambos fortes e 
seguros, junto aos tons mais claros Oceano Atlântico e Lagoa Azul, 
clamam pela representatividade que o azul do céu sempre nos 
assegurou: a certeza de que estamos todos sob um mesmo 
manto, de que todos temos espaço garantido sob ele.

PARA FAZER PARTE

Um mosaico cheio 
de atitude, que 
combina a segurança 
do Azul Cobalto 
e do Azul Átomo à 
serenidade do Lagoa 
Azul. Na parede 
e no décor, o 
otimismo do Girassol 
e a força generosa 
do Magenta pincelam 
o ambiente com 
virtudes fundamentais 
para se encarar 
o momento global 
atual. Criatividade 
e potência que dão 
forma a um espaço 
de encontro de ideias 
e ideais.

Cavaletes: Estúdio Manus | 
Banquetas antigas de ferro: 
Verniz SP | Louças: Dpot 
Objetos | Carrinho de apoio 
MAC design: Marcio Cecílio | 
Mãos antigas de porcelana e 
luminária industrial: Loja Teo
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PARA QUEBRAR AS REGRAS

Verdadeiro tabu quando o assunto é 
cor dos quartos, o vermelho questiona 
os padrões e mostra que a diversidade 
é bem-vinda. O Vermelho Escarlate 
predominante, com pitadas de 
Framboesa e Rubi, expressa modos 
afirmativos de ser e de viver, bastante 
em voga atualmente. Atitudes sem 
ambiguidade (como este ambiente) 
mostram que o certo é a verdade de 
cada um.   

Mesinha lateral aramada branca: 
Archi | Almofadas de tricô vermelhas: 
Codex Home | Almofadas de tricô 
cru: Collectania | Pôster: Loja Teo | 
Vaso e objetos antigos: Loja Teo



Morar na cidade não é sinônimo de viver apartado da natureza. Trazer 
para perto de si as forças restauradoras do que é natural é, sim, uma 
opção de vida – mesmo que seja numa megalópole. Trata-se de uma 
reconexão que mora nas escolhas cotidianas, que ganha força 
conforme crescem as feiras de troca e os mercados de pequenos 
produtores, a procura por alimentos orgânicos e a consciência de que 
consumir insumos locais e da estação é uma forma de assegurar alta 
qualidade, preço justo e meio ambiente em equilíbrio. Essa valorização 
não se limita à alimentação: nos cuidados medicinais, chás e ervas 
reconquistam espaço, e a sabedoria ancestral de benzedeiras volta a 
figurar entre as terapias que curam corpo, mente e espírito. No 
vestuário e no design, matérias-primas sustentáveis, técnicas naturais 
de tingimento e fabricação lenta e manual estão na ordem do dia.

O conforto é uma consequência desse resgate. A terra, nosso primeiro 
berço, é o que há de mais acolhedor. Vamos em busca, então, desse 
abraço profundo novamente, trazendo referências vegetais e minerais 
para os nossos ambientes ou levando o escritório high-tech para o 
campo, como tem feito os nômades digitais. Constantemente 
conectados, estreitamos a distância entre o urbano e o rural.

Outra consequência é a simplicidade, do estilo de vida à arte – 
passando, claro, pelo design de interiores. Em vez de modéstia e 
pobreza, a busca pelo que é natural expressa o genuíno em nós. E se 
expressa na forma de materiais rústicos e formas primitivas. Desse 
modo, é pura sofisticação. Afinal, o que há de mais sofisticado que o 
espontâneo e o despojado – ou seja, o natural?

NATURAL



Depois de anos de dedicação a um banco e mais alguns à sua própria agência de eventos corporativos, 
Tatiana Pascowitch buscava um cotidiano compatível com o ritmo de recém-mamãe. Sua ambição 
profissional era por mais cor e menos aridez. Estava ali a semente d’A Bela do Dia. 

Tatiana conheceu, então, sua futura sócia, a Marina Gurgel Prado, soube do desejo compartilhado de 
trabalhar com flores e da habilidade comum com a bicicleta. Quando a floricultura sobre rodas A Bela do 
Dia finalmente desabrochou, em 2013, foi como se Tatiana tivesse retomado a conexão que buscava. 

Com arranjos autorais de beleza ímpar, o negócio foi aumentando de tamanho e visibilidade, mas 
continua pequeno. E é isso o que importa: que o crescimento seja orgânico. Se, no começo, as flores 
eram compradas por quem via as bicicletas d’A Bela do Dia nas ruas, hoje a receita da empresa vem 
de encomendas e assinaturas, que levam arranjos semanalmente aos interessados. Se a sede inicial era 
a garagem da casa da Tatiana, hoje as moças atendem em uma charmosa loja própria. Mas, mesmo 
com o trabalho intenso, a filosofia do negócio segue despretensiosa. 

A inspiração vinda da natureza tampouco deve mudar. Agora aluna regular do curso de botânica, Tatiana 
sabe que as flores da estação são as plantas em seu melhor estado. “A flor do dia, a mais fresca e 
abundante no momento, é que é a bela do dia.” Na hora da montagem, ela observa a riqueza de cores 
de dálias, angélicas, cravos e astromélias e a transpõe aos arranjos. “O único círculo cromático que levo 
em consideração é o da natureza.” 

“Cor é amor. 
Cor é doação.

Move, envolve, explode. 
Faz você escapar ou 
chegar.

Narrativa que se constrói.
Motor e matriz.

Essência, raiz.

Textura da vida.”

A natureza que inspira 
de buquê de flores 
a estilo de vida 
Tatiana Pascowitch e Marina Gurgel Prado

A reconexão com a natureza – desejo de dez entre dez adeptos da tendência Natural – é um dos méritos 
d’A Bela do Dia. É lá que a florista Tatiana Pascowitch usa o mundo vegetal como fonte de inspiração, e 
é de lá que saem arranjos que vão levar beleza e aconchego a diversas casas e escritórios pela cidade. 

foto: Fabiana Kocubej



Cores da natureza da porta 
para dentro
O aconchego de ser abraçado pela própria casa é um poderoso 
antídoto à ansiedade contemporânea. Esse ambiente nos lembra 
quão restaurador é voltar ao ninho de onde saímos, seja ele o solo 
ancestral ou o teto sob o qual habitamos. Ainda mais quando, na 
tentativa de aproximar esses dois refúgios, usamos a natureza 
como sugestão cromática para decorar a casa. 

A gama de inspirações naturais é vasta, dos tons calorosos das 
rochas aos profundos e orvalhados verdes florestais. Cores 
escuras como o Doce de Mamão e o Floresta Úmida são um 
respiro. Nas paredes ou no décor, elas conquistam seu espaço, já 
que ativam em nós o poder curativo, o caráter terapêutico que os 
verdes carregam. Para que o carinho doméstico floresça por 
completo, podem ser combinados à receptividade dos alaranjados 
Terra Roxa e Ocre, dos amarelos Quentão e Sépia ou do 
avermelhado do Rubi.

Mas o Natural também é suave, nos toques amarelados do 
Pimentão Verde e do Palmeira. O Ouro do Egito, com sua 
iluminação dourada, completa a paleta, reconhecendo a natureza 
como o nosso maior tesouro.

PARA RESPIRAR

O poder terapêutico 
dos verdes é posto 
à mesa. Os tons 
profundos Floresta 
Úmida e Doce de 
Mamão, com sua 
referência vegetal, 
nos equilibram de 
dentro para fora e 
de fora para dentro. 
Com eles, a cozinha 
se transforma em um 
espaço de respiro; um 
cômodo que convida, 
ao mesmo tempo, 
à amplitude e ao 
acolhimento dentro 
de casa. 

Mesa de jantar industrial e 
banco de madeira: Verniz 
SP | Cadeiras de ferro e 
luminária pendente: Marche 
Art de Vie | Obra de arte: 
Denilson Machado | 
Objetos antigos de zinco 
sobre a mesa e aparador: 
Loja Teo
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PALMEIRA ALCAPARRA DOCE DE MAMÃO FLORESTA ÚMIDA



PARA ESTAR JUNTO

O Terra Roxa chama os moradores a 
estarem na sala. A tonalidade 
alaranjada nos remete diretamente à 
simplicidade e ao calor da terra, 
atributos dos quais gostamos de nos 
aproximar. Além disso, é um convite a 
cultivarmos relações mais próximas. 
Conviver e celebrar as trocas são 
também formas de ser natural. 

Tapete verde: Botteh | Sofá da MAC 
design: Marcio Cecílio | Biombo: 
Humberto da Mata | Banquinhos 
de madeira e cestos de palha: Dpot 
Objetos | Mesinhas redondas 
de centro: Archi | Poltrona de cordas: 
Marche Art de Vie | Almofadas 
terracota: Codex Home



Se o universo cromático é tão vasto, 
por que escolher apenas uma cor 
do ano, quando podemos escolher 
várias? 

A oferta hoje é muito ampla. Desde 
que a industrialização democratizou 
as opções de corantes e tonali-
dades, nos vimos frente a um 
desafio: como fazer escolhas, em 
meio ao excesso de possibilidades? 
O mercado passou, então, a 
promover tendências – interpre-
tação de ideias e desejos compartil-
hados pela sociedade naquele 
momento. Elas servem como ponto 
de partida, como um guia que nos 
ajuda a optar, que nos aproxima de 
determinados grupos ou comporta-
mentos. 

Hoje, porém, essa dinâmica não faz 
mais tanto sentido. Vivemos um 
tempo de liberdade e individuali-
dade. Protagonistas de nossas 
verdades, nos tornamos cada vez 
mais senhores de nossas escolhas. 

E de nossas cores. Sabemos o 
que nos faz bem, o que traduz 
nosso momento e o que cada cor 
nos transmite. A Suvinil não só 
enxerga esse movimento, como o 
apoia e se enquadra nele. 

Para 2018, a marca escolheu a 
cor Terra Roxa para chamar de 
sua. Um tom terroso que exprime 
o desejo comum de levar a 
natureza para dentro de casa e de 
estabelecer conexões mais 
profundas com a nossa essência. 
Além disso, esse laranja manifesta 
a valorização das relações 
pessoais, em detrimento das 
virtuais. A Suvinil observou o 
anseio atual por uma vida mais 
humana e, por isso, elegeu a cor 
Terra Roxa como um emblema 
para 2018.

E você? Qual é o seu anseio? O 
que você quer estabelecer? Que 
tons conseguem exprimir o seu 
momento?

A sua cor do ano, qual é?

A cor do ano da Suvinil



Qual é 
a cor dos seus 
pensamentos 

neste instante?

Como você se 
sente hoje? O que 
você deseja para 

amanhã?

Sua vida, 
sua casa, 

suas cores te 
representam?

Qual é a cor 
da memória 

que te 
acalenta?  

Você prefere 
gritos ou 

murmúrios? 
É mais de falar 
ou de escutar?

Quem é essa 
pessoa que 
mora dentro 

de você?



Cores que falam aos sentidos e inspiram o 
bem-estar emocional. As nuances

misteriosas dos violetas e lilases dão 
o tom da paleta, que é completada
por laranjas e amarelos delicados

e pela afetuosidade do rosa. 
São cores que criam 

atmosferas de conforto 
e relaxamento.

MAGNÉTICO

IDEOLÓGICO

NATURAL

Vitalidade e atitude em variações intensas de 
vermelhos, azuis e rosas, com pitadas de 
descanso, que vêm em tons luminosos e 
equilibrados. É a paleta de uma geração 

contestadora, que quebra paradigmas 
e expressa uma estética própria. As 

cores são afirmativas, pensadas 
para compor ambientes onde 

a criatividade possa fluir.

Com a natureza como sugestão cromática, a 
paleta busca o aconchego da terra por

meio de nuances calorosas de laranjas e 
ocres, da suavidade dos amarelos e de
tons mais profundos, que remetem ao 

poder curativo do verde florestal. 
Afinal, reconectar o ser humano 

à sua origem é o que inspira 
a tendência Natural.

CORES TENDÊNCIA 

Saiba mais sobre esta e outras paletas de tendência em: 
www.suvinil.com.br/tendencias-2018.aspx

As cores desta paleta podem sofrer alterações por 
se tratar de uma impressão em papel.

Consulte o Leque Suvinil em uma de nossas revendas 
para uma referência mais real da cor. 

CITRINO NATURALE

GRÃO-DE-BICO ZIMBRO

SEIVA DO CAJUEIRO

GIRASSOL

QUENTÃO

SÉPIA

OURO DO EGITO

TERRA ROXA

BALA TOFFEE QUARTZO VIOLETA

LAVANDA

AMETISTA

FLORESTA ÚMIDA

LEBRE

ASTEROIDE

PÓ DE ZINCO

PATATIVA

MIOSÓTIS

OCEANO ATLÂNTICO

AZUL ÁTOMO

LAGOA AZUL

AZUL COBALTO

PIMENTÃO VERDE

ALCAPARRA

DOCE DE MAMÃO

PALMEIRA

VERMELHO ESCARLATE

MAGENTAOCRE

FRAMBOESA

RUBI
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