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Com destaque nacional, pela tecnologia dos 
seus móveis, consequência de um trabalho 
sério e árduo, a Boa Vista Planejados che-
ga aos seus 25 anos de existência. Conhe-
cida em todo o Brasil por ser a pioneira no 
segmento de planejados 100% editáveis, a 
marca representa qualidade e comprometi-
mento com seus clientes, estando presente 
nos lares e estabelecimentos comerciais e 
profi ssionais. 

A ideia visionária, que começou com difi cul-
dades, transformou a coragem e dedicação 
dos gestores numa história de sucesso, onde 
aprenderam a fabricar móveis, a vender, a 
inovar, a embelezar casas, prédios e salas 
comerciais, a concretizar sonhos e principal-
mente a transformar vidas.

A empresa criada em 1995, cresceu e con-
quistou mercardos sempre levando em cada 
móvel seu legado de inovação. O empreen-
dedorismo dos sócios: José Euclides Lorenz, 
Luis Carlos Dapper e Tarcísio Luiz Liell, hoje 
gera empregos diretos e indiretos, transfor-
mando a realidade de muitas famílias, assim 
como a ideia de produzir uma cômoda mu-
dou a realidade de suas próprias famílias.

Boa leitura!!!

Editorial
25 anos de uma trajetória de 
sucesso, marcada por muito 
trabalho e comprometimento 
com os clientes
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Uma história de
INOVAÇÃO

Ao completar 25 anos de 
existência, a Boa Vista 

Planejados destaca-se como 
uma das principais empresas 

do norte do Rio Grande do 
Sul, produzindo móveis sob 

medida 100% editáveis para 
todo o Brasil

Contar a história da Boa Vista Planeja-
dos é contar uma história de supera-
ção, aliada a inovação e muita determi-

nação. A história começa, em uma pequena 
cidade do interior do Rio Grande do Sul, ainda 
nos anos 90, quando três ex-funcionários de 
uma cooperativa necessitam reinventar suas 
vidas, em meio a um cenário assustador de 
desemprego, precisavam sustentar as suas 
famílias. O futuro era incerto, mas com muita 
coragem, José Euclides Lorenz, Luis Carlos 
Dapper e Tarcísio Luiz Liell mudaram não só 
os seus destinos, como também no recém-
-criado município de Nova Boa Vista. Assim 
nascia a Fábrica de Móveis Boa Vista Ltda.

Tarcísio Luiz LiellLuis Carlos Dapper José Euclides Lorenz

HISTÓRIA
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Perder o emprego numa cidade com pouco 
mais de dois mil habitantes era preocupan-
te, não havia mais trabalho. A triste realidade 
havia batido duramente na porta desses três 
pais de família.
“...realmente foi assustador... não havia nada 
para fazer, e aí nós fomos pintar os bancos 
da igreja” enfatiza José Euclides, com a 
crença que Deus os ajudou depois daquela 
ação, pois tinham muita fé para tentar supe-
rar o momento de dificuldade.
A pequena cidade de Nova Boa Vista tinha 
uma tradição: produção de móveis. Foi en-
tão que os três ex-colegas resolveram jun-
tar suas rescisões e constituir uma empresa 
para também fabricar móveis para vender.
“Se alguém faz móveis, por que nós não po-
deríamos fazer?”, pensou Tarcísio.
“A ideia de abrir um ‘negócio próprio’ já foi 
um susto”, conta Luis Dapper, e o desafio se 
tornava ainda maior pois nenhum deles ti-
nha conhecimento sobre móveis, nem mes-
mo sabiam como operar uma máquina para 
fabricação. Luis relata que receberam muito 
auxilio de algumas pessoas que já trabalha-
vam no ramo, mas o início não foi nada fácil.

Era seis de fevereiro de 1995, quando os no-
vos empreendedores constituíram a Móveis 
Boa Vista. Sem conhecimento nem habilida-
de para operar as pequenas máquinas que 
adquiriram, os três sócios começaram a fa-
bricar peças de artesanato em madeira. Fa-
riam brinquedos e assim aprenderiam a lidar 
com as máquinas. Porém, eles sabiam que 
este não era o caminho, e logo voltaram a co-
locar todo foco e energia ao objetivo inicial: 
fazer móveis. “Foi uma aventura” relata José 
Euclides, e que sem dúvida, eles nem imagi-
navam no que daria. Segundo Tarcísio Liell, 
a primeira ideia foi uma cômoda, usaram um 
modelo já existente do mercado como refe-
rência, fizeram algumas adaptações, e com 
madeira, duas chapas de MDF, e poucas 
ferramentas, fabricaram o primeiro modelo, 
num processo que levou muito tempo de 
aprendizagem, paciência e dedicação, mas 
que deu fruto ao primeiro produto da Boa 
Vista, hoje marco na história da empresa.

“Negócio próprio”
Primeiro móvel: 
uma cômoda

“A ideia de abrir 
o negócio próprio 
foi assustador, 
hoje é uma 
realidade de 
sucesso.”

Luis Carlos Dapper

HISTÓRIA
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Aprender a fabricar móveis não foi fácil, fo-
ram meses para conseguir a primeira venda 
e sem previsão de quando teriam um novo 
pedido.
Tarcísio explica que foi de certa forma pela 
teimosia que continuaram. 
“Como a cidade é muito pequena e, todos se 
conheciam, seria vergonhoso se tivéssemos 
fracassado. Tinha que dar certo”.
O objetivo aos poucos foi sendo alcançado. 
Os primeiros móveis ganharam mercado e 
novos produtos seriados começaram a ser 
adicionados a linha. A Móveis Boa Vista co-
meçava a ter uma cartela variada de produ-
tos e se destacar pela qualidade que oferecia.
Porém, a realidade comercial do mercado 
também começa a mudar, as lojas familiares 
que dominavam o setor começam a perder 
espaço para as grandes redes de magazines, 
que se espalham pelo país. Um novo desafio 
bate à porta dos empreendedores, que por 
ter uma produção manual, não conseguiriam 
ter produto suficiente para competir com as 
outras indústrias.

Novo desafio

Com as grandes mudanças no cenário de 
móveis, a linha em série já não poderia con-
tinuar sendo o foco da empresa, e a Boa Vis-
ta começa a produzir modulados de cozinhas 
e dormitórios para oferecer aos seus clien-
tes ambientes mais completos e se manter 
competitiva no mercado. Com a fabricação 
de modulados, a Boa Vista inicia um ciclo im-
portante no processo fabril, oferecendo aos 
clientes a possibilidade de edição, adaptan-
do sua linha de módulos às necessidades de 
medida do cliente. Esse diferencial produtivo 
fez a Boa Vista crescer em todo Brasil. 

“Sempre primamos 
pela honestidade, 
humildade e trabalho.”

Os modulados

Com o trabalho crescente a Boa Vista foi am-
pliando seu mercado de atuação, construiu 
uma estrutura física própria e continuou com 
foco na inovação, lançando módulos novos e 
agregando acessórios e sistemas para seus 
produtos. Os sócios Luis, José Euclides e 
Tarcísio já desempenhavam forte seu papel 
dentro da empresa respectivamente nos se-
tores de Produção, Financeiro e Comercial.

Criada a empresa, era preciso de um nome, 
e a decisão unânime foi de homenagear à 
terra natal, Nova Boa Vista. Estava criada a 
Fábrica de Móveis Boa Vista Ltda, que neste 
ano de 2020, completa 25 anos de atuação 
no mercado brasileiro, comprovando que a 
ousadia e determinação falaram mais alto do 
que o medo, pois entrar no ramo de móveis 
sem nenhuma experiência, é uma tarefa só 
para os ousados. Euclides, como “o homem 
dos números” conta que a primeira emissão 
de nota fiscal foi em 30 de junho de 1995, 
uma venda de seis cômodas. Foram seis me-
ses incansáveis para desenvolver um pro-
duto, para conseguir a primeira venda, e os 
desafios estavam só começando.  O trabalho 
tinha que continuar e era necessário abrir 
mais mercado, desta forma com a cômoda 
sendo comercializada em alguns pontos de 
venda, se tornou necessário ter mais opções 
de produtos, foi então que surgiu a sapateira, 
segundo produto da Boa Vista.

Homenagem 
à terra natal

José Euclides Lorenz

HISTÓRIA
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A Boa Vista por volta do ano de 2005 já co-
meçava a vender seus móveis para outros 
estados do Brasil através de Representan-
tes Comerciais. Um passo importante para 
o crescimento da empresa e divulgação da 
marca aos mais diversos cantos do país. 
O “próprio negócio” que surgiu da neces-
sidade para manter a sobrevivência de três 
famílias, tornava-se uma sólida empresa 
que empregava cada vez mais pessoas. O 
que não mudava com o passar dos anos era 
o trabalho e a união dos sócios que frente à 
empresa sempre decidiram tudo juntos. Isso 
não quer dizer que não há opiniões diver-
gentes, mas sim que sempre chegam a um 
denominador comum.

Empresa crescia

Com foco voltado sempre às necessidades 
dos clientes, produzindo móveis com medi-
das especiais, a Boa Vista entrou num ritmo 
de crescimento constante e sua demanda de 
fabricação se tornava cada vez maior. Em pro-
cessos tradicionais de produção havia um li-
mite que a indústria poderia atender, portan-
to para suprir essa demanda era necessária 
a automação do processo produtivo. Assim 
começava 2012. O setor moveleiro precisava 
de uma novidade. Observador atento e au-

Novo processo 
produtivo

dacioso, Tarcísio sabia que era hora de inovar 
e continuar investindo no crescimento da 
empresa. Durante suas viagens de trabalho 
pelo Brasil, foi possível, como diretor comer-
cial, adquirir experiência e sensibilidade para 
perceber que o setor moveleiro precisa cons-
tantemente ser alimentado com novidades. 
Atender pedidos especiais de clientes pro-
duzindo móveis em medidas personaliza-
das dentro de uma indústria constituída para 
produção em série, foi um desafio, porém fa-
tor determinante para um salto ainda maior, 
automatizar completamente os processos de 
fabricação da Boa Vista para melhorar a qua-
lidade do produto, prazo de entrega e funda-
mentalmente a ampliação da fabricação de 
móveis sob medida.
A Boa Vista reestruturou completamente seu 
parque fabril de 7 mil m² com máquinas ale-
mãs de alta precisão conectadas a um siste-
ma de automação que integra todo processo 
de produção com o software de projeto e 
permite a fabricação de móveis em medidas 
especiais e totalmente personalizados con-
forme projeto desenvolvido para o cliente. 
Tecnologia inovadora que as máquinas na-
cionais não poderiam absorver. 
Segundo Tarcísio, com a nova tecnologia, a 
Boa Vista deu um grande passo em direção à 
inovação e exclusividade em todo Brasil, ten-
do a possibilidade de fazer o que nenhuma 
outra empresa do segmento faz: móveis per-
sonalizados, sob medida com o preço calcu-
lado por m² de material utilizado no projeto.

Tarcísio Luiz Liell

“A ousadia falou 
mais alto ao 
entrarmos no ramo 
de móveis 
sem nenhuma 
experiência.”

HISTÓRIA
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para o nosso cliente!

levamos para o Brasil nosso
Hoje

diferencial
de inovação e tecnologia,
aliado a um trabalho sério, pensado

exclusivamente

Dessa forma, a linha de móveis que já era 
fl exível em medidas fi cou 100% editável, de 
forma prática, rápida e com um grande dife-
rencial, a redução no valor com a redução da 
medida do móvel, pois o sistema de produ-
ção integrado planeja e otimiza o plano de 
corte sem perda de matéria-prima. Assim a 
Boa Vista se tornava a pioneira no mercado 
com esse diferencial de produção, um marco 
tecnológico que revolucionou a forma de fa-
zer móveis da empresa. A Boa Vista também 
passou a oferecer a todos os lojistas-par-
ceiros a possibilidade de criar novas modu-
lações e recortes personalizados feitos no 
Centro de Usinagem de Alta Precisão. Cada 
cliente pode criar o seu móvel sob medida e 
com os painéis de recorte pode dar um deta-
lhe especial e exclusivo em seu projeto.

A Boa Vista comemora 25 anos de existên-
cia, levando para todo o Brasil sua marca de 
inovação e exclusividade, impactando a vida 
de milhares de pessoas, com móveis de qua-
lidade que transformam o dia a dia dos seus 
consumidores. Transformar vidas é o que 
a empresa sempre fez, desde o seu surgi-
mento no ano de 1995, quando três pais de 
família viram suas vidas mudarem completa-
mente. Hoje a empresa atenta ao mercado, 
busca tendências e se atualiza constante-
mente participando de feiras internacionais, 
e mostra seu exclusivo produto em feiras 
nacionais. 
A Boa Vista cada dia crescendo mais, já pla-
neja uma fábrica bem maior e leva seu pro-
duto de excelente qualidade e repleto de 
inovação pelo Brasil e já emprega a segunda 
geração.

100% editável

Revendedores 
espalhados pelo país

Primeira cômoda 
produzida pela Boa Vista 
Planejados, um marco 
na história da empresa
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Mais liberdade e criatividade
aos projetos

O estilo americano de móveis é bastante re-
ferenciado no projeto de interiores, principal-
mente pelas cozinhas integradas ao ambiente 
da sala de estar e jantar. O mobiliário america-
no também tem poder e influência pelas suas 
linhas clássicas, o entalhe na madeira é bas-
tante utilizado e da mesma forma é referência 
para diferenciar esse estilo no projeto de inte-
riores.
Com esta base de referências, a Boa Vista Pla-
nejados apresenta na sua linha de produtos 
as Frentes Americanas, uma releitura das tra-
dicionais cozinhas americanas com o objetivo 
de proporcionar a todos os clientes ainda mais 
exclusividade e diversidade nos projetos de 
mobiliário.
O Design desta linha se caracteriza pelas fren-
tes do móvel em forma de moldura, onde o 
centro das portas ou gavetas possui rebaixo. 
Esse modelo de frentes possibilita atender pro-
jetos num estilo tradicional, porém incorporado 
ao estilo moderno.
As frentes Americanas possuem espessura de 
21mm (base de 6mm + moldura de 15mm) e 
podem ser utilizadas em projetos de cozinha, 
dormitório, escritório, banheiro, entre outros, 
conferindo muita personalidade e elegância ao 
projeto.
As frentes Americanas são um lançamento 
exclusivo da Boa Vista Planejados. Produzidas 
inteiramente na fábrica, estas frentes possuem 
ótimo custo benefício e alta resistência pois 
são produzidas com chapas de revestimento 
melamínico BP como o restante da modulação.
As cores de lançamento são: Arenas, Branco, 
Millenial, Azulão, Brita e Frassino.

São estruturas tubulares na cor preta com 
cinco opções de alturas que podem ser com-
postas entre si, criando diferentes níveis de 
montagem. Seus cantos possuem corte em 
45º e solda especial com acabamento dife-
renciado, acabamento em pintura eletrostá-
tica de alta resistência.
As estruturas já possuem furações pré-de-
finidas para fixação na parede. A localização 
dessa furação é ocultada com a colocação 
das prateleiras, permitindo ao resultado final 
da montagem melhor acabamento e sofisti-
cação.

O espelho camarim é ideal para lavabos, ba-
nheiros, quartos e closets - fica um charme 
em cristaleiras. A iluminação dá um toque 
sofisticado e decorativo, sendo complemen-
tar à iluminação do ambiente ou do mobiliá-
rio. Pode ter luz amarela ou branca e ainda 
ser integral ou apenas localizada nas laterais. 
O espelho está disponível na cor prata, bron-
ze ou fumê. Tem como opcional o sensor de 
toque liga/desliga.

A prateleira iluminada é muito utilizada em 
dormitórios, cozinhas, home ou cristaleiras. 
Seu perfil é exclusivo e as medidas totalmen-
te editáveis. Sua iluminação indireta é branca 
ou amarela. O acionamento é feito por sen-
sor de toque na parte inferior da prateleira 
e fica invisível no acabamento. A prateleira 
tem 39 mm de espessura e possui apenas 
um vidro de 6 mm, suportando até 40 kg por 
metro quadrado. É infinita a possibilidade de 
cores do perfil. O vidro pode ser incolor, fumê 
ou pintado de qualquer cor, uma vez que são 
utilizados vidros acidatos ou com pintura 
acrysoft. Inclui sensor, fontes e circuito de 
LED. A fixação fica oculta para modulações 
de qualquer tamanho.

Frentes 
Americanas

Linha Start

Espelho 
Camarim

Prateleiras 
Iluminadas

16 DIFERENCIAIS

A Boa Vista vem se destacando no ce-
nário de móveis pelas diferenças sig-
nificativas que apresenta. Os constan-

tes investimentos em soluções tecnológicas, 
melhoraram seus processos, e ajudaram 
a criar um produto inovador que atende às 
exigências dos clientes. Os diferenciais com-
petitivos têm contribuído para consolidar a 
marca que representa qualidade e exclusi-
vidade.

Prateleira Iluminada
Projeto Braccini + Lima Arquitetura
Foto Marcelo Donadussi
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Os Painéis de Recorte da Boa Vista permitem 
inúmeras possibilidades de personalização, 
oferecendo aos clientes a liberdade de criar 
formas especiais ou mesmo reproduzir de-
senhos para usinagem em painel e sua apli-
cação nos projetos.
A usinagem dos painéis de recorte é realiza-
da em Centro de Usinagem de alta perfor-
mance, tecnologia alemã de ponta com alta 
precisão e perfeito acabamento. Todo painel 
usinado pode receber fita de borda direto da 
máquina que na sequência do corte já faz a 
aplicação respeitando os detalhes específi-
cos do desenho. Quando o desenho possui 
recortes muito minuciosos que impeça a 
aplicação da borda pela máquina, profissio-
nais da Boa Vista fazem a aplicação manual 
da borda no painel para garantir a qualidade 
e perfeito acabamento.

O painel ripado na Boa Vista é um dos painéis 
que mais facilitam sua instalação na casa do 
cliente, pois já é enviado pronto de fábrica na 
medida que o cliente deseja. A estrutura base 
deste painel é de 15mm e o ripado aplicado 
pode ser de 15mm ou 25mm. Este painel é 
editável na largura e altura.

O painel Movie é composto por estrutura 
de chapa necessária para fixação do painel 
frontal de alumínio e vidro e será o afasta-
mento entre o mesmo e a parede. Além de 
sustentar o painel de vidro, por ele passam 
todos os cabos e este mesmo afastamento 
permite a passagem do som do televisor.
O painel de vidro possui em sua borda per-
fil alumínio nas opções prata, champanhe e 
preto.
A cor do vidro é determinada por uma pelícu-
la, antes de fixar o painel na frente do televi-
sor, a área da tela da TV deve ser destacada 
da película do vidro para que a imagem do 
televisor fique visível.
O painel Movie é editável na largura e altu-
ra para que sua medida possa ser ajustada 
exatamente de acordo com a necessidade 
do projeto. Toda sua estrutura de montagem 
possui espuma adesiva de proteção e isola-
mento para que a área da tela da TV fique 
protegida do pó.
Em eventuais necessidades de manutenção 
do televisor, a estrutura frontal de vidro é 
facilmente retirada através da remoção dos 
suportes metálicos que a sustentam.
O painel Movie atende ambientes de sala de 
TV garantindo a sensação de maior amplitu-
de visual, como também pode ser utilizada 
em ambientes corporativos na opção do vi-
dro branco permitindo o uso de sua superfí-
cie como lousa.
Assim como o painel Movie pode ser utiliza-
do como lousa, todas as opções de frentes 
em alumínio e vidro branco da Boa Vista po-
dem ser utilizadas para a mesma função. O 
vidro além de permitir fácil limpeza também 
não mancha.

Painéis 
de recorte

Ripado

Painel Movie 
e/ou Lousa

DIFERENCIAIS

Cuidado e flexibilidade 
com o objetivo de 
personalizar os ambientes 
conforme as necessidades 
e desejos de cada usuário

As bases metálicas da linha corporativa pos-
suem estrutura completa de calhas para pas-
sagem de cabos e instalação de tomadas; as 
estruturas possuem pintura epóxi nas cores 
branca e preta.
A linha é composta de mesas angulares e 
retangulares e permite a composição de es-
tações de trabalho individuais ou coletivas 
através da união de laterais com substitui-
ção automática por divisórias e inserção de 
painéis divisores sobre os tampos de mesa, 
permitindo maior privacidade da área de tra-
balho.

Linha Corporativa
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Dia a dia de
quem faz a Boa Vista

O patrimônio de uma empresa não está 
somente em prédios e máquinas, 
mas também nos recursos humanos 

que ela dispõe para manejar estas máquinas, 
para realizar projetos e executar tarefas di-
árias. A Boa Vista é uma das empresas que 
mais gera empregos no município de Nova 
Boa Vista. Os sócios, que também já foram 
funcionários, sabem da necessidade de se 
ter um bom time, sabem avaliar o trabalho de 
uma equipe, o valor das mãos que executam 
tarefas. Assim como é importante investir em 
tecnologia, é também importante investir em 
pessoas, que gostam do que fazem e sen-
tem orgulho de pertencer a família Boa Vista.

Há 17 anos trabalhando na Boa Vista, Mauro 
José Schmitz, 39 anos, conhece bem o dia 
a dia da empresa. Ao entrar, com 22 anos, foi 
para a limpeza. Depois passou para a entre-
ga de móveis, no caminhão da empresa. Foi 
fácil verificar que ele gostava de aprender, 
assim passou para a produção. Como ele 
mesmo gosta de contar, nunca teve proble-
ma em trocar de setor, “pois buscava apren-
der sempre coisas novas”. Assim passou 
pelos setores da serra, da cola, da furadeira, 
do Centro de Usinagem, da embalagem e da 
montagem de móveis. Ele conta que ao sair 
da fábrica e manter contato com os clientes, 
na hora de montar, foi um grande aprendi-
zado. Segundo Mauro, foi neste momento 
que o seu trabalho começou a se destacar, 
pois fazia a ponte entre a empresa e o con-
sumidor. Assim foi convidado para ser líder 
de setor e ajudar no andamento da produ-
ção. Função que vem desenvolvendo há seis 
anos, com muito orgulho e responsabilidade. 
“Assim como a Boa Vista sempre gostei de 
inovar e passar pelos mais variados setores, 
isto me proporcionou o conhecimento ne-
cessário de todo o trabalho, assim como dos 
colegas, o que gerou a oportunidade que es-
tou hoje”.

Orgulho 
de ser líder

Mauro José Schmitz

O técnico agrícola Lucas Schu, de 23 anos, 
cuidava de hortas, quando conheceu um 
dos sócios da empresa. Trabalhando em um 
ramo completamente diferente, ele não ima-
ginava que seu destino já estava traçado. Há 
pouco mais de quatro anos, quando surgiu 
uma vaga na empresa, o jovem se candida-
tou. Como já o conheciam, ele foi contratado. 
Com pouca experiência, pois sabia apenas 
fazer bancos rústicos, Lucas teve um desa-
fio: aprender a operar uma máquina. A chan-
ce de uma nova profissão abriu os horizontes 
para Lucas, que conseguiu assim seu pri-
meiro emprego de carteira assinada. Apesar 
da diferença entre o que ele fazia e a função 
que ele hoje desempenha no parque fabril, 
a mudança que ocorreu em sua vida só lhe 
fez bem, pois está muito satisfeito com o que 
faz. Atualmente ele opera duas máquinas: a 
furadeira e o Centro de Usinagem: recorte e 
desenho. É Lucas trabalhando diariamente 
com a alta tecnologia e precisão que inte-
gram o processo produtivo com sistema de 
criação de projetos.

Há seis anos quando entrou para trabalhar 
como auxiliar de escritório na parte de fatu-
ramento da fábrica da Boa Vista, Greisy Dia-
ne Wuttke Zwirtes, de 32 anos, viu sua vida 
profissional se transformar. Formada em 
Assistência Social, deixou as pessoas para 
dedicar-se aos números, e hoje sente-se re-
alizada no que faz, se questionada se tomou 
a decisão certa, ela declara: “não penso mais 
em exercer a profissão a qual me formei”. 
Tanto está determinada que foi estudar Téc-
nico em Administração, para estar qualifica-
da para a função a qual foi confiada a ela a 
responsabilidade. Greisy destaca o ambiente 
de trabalho, a cooperação da equipe no seu 
setor, onde são oito pessoas. “Trabalhamos 
todos em uma sala, e todos se ajudam, gosto 
muito do que faço, estou realizada”, enfatiza 
a colaboradora que tem no ambiente de tra-
balho uma segunda família. A colaboradora 
sente-se gratificada por fazer parte de uma 
empresa que valoriza o profissional e busca 
o coleguismo ao invés da competição, fa-
zendo que todos tenham um único objetivo: 
atender o cliente da melhor forma.

Da horta para 
a usinagem

Mudança 
profissional

Greisy Diane Wuttke Zwirtes

Lucas Schu
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Parque
fabril

Odesafi o de fabricar móveis, primeiro 
foi realizado no porão da casa de um 
dos sócios, quando tudo começou, 

em fevereiro de 1995. Com o crescimento da 
empresa, após três anos, o espaço tornou-
-se insufi ciente sendo necessário um novo 
local, assim foi alugado um pavilhão. Am-
pliando a cartela de produtos e conquistan-
do novos mercados devido à qualidade de 
seus móveis, o problema surgia novamente: 
a falta de espaço para produzir. Era hora de 
dar um salto em direção ao futuro. A fábrica 
precisava de local próprio. Com o novo sécu-
lo, a ousadia voltou e começaram a planejar 
a construção de um prédio próprio. Terreno 
comprado em local privilegiado, no centro da 
cidade de Nova Boa Vista. Com isso a faci-
lidade na logística do envio dos móveis e o 
deslocamento dos funcionários até a nova 
unidade. Em 2004, concretiza-se mais um 
sonho, a construção do prédio próprio com 
1.400 metros quadrados.

Sistema de produção
O novo espaço foi servindo para cada passo 
que a empresa dava em direção ao cresci-
mento e a busca de novos mercados. A Boa 
Vista sempre se adaptou bem as transfor-
mações do mercado, quando não esteve 
à frente, inovando tecnologicamente para 
brindar seus clientes com qualidade e ex-
clusividade. Foi ampliando seu prédio con-

forme a necessidade. A empresa apostando 
ainda mais na estrutura de produção in-
vestiu em quatro máquinas importadas da 
Alemanha. Foi a chegada da era tecnológi-
ca com a integração do processo produtivo 
com o sistema de criação dos projetos. Na 
máquina da produção já chega, através de 
um comando do computador do escritório, 
como deve ser os cortes e recortes de cada 
peça que compõem o móvel. O operador 
faz o ajuste quando necessário. A empresa 
também é referência no sentido de não ter 
perda de matéria-prima.

Atendimento de qualidade
Hoje com o investimento em tecnologia é 
possível para o consumidor acompanhar o 
seu pedido, desde a entrada na fábrica até 
a expedição do produto, todas as peças 
de cada pedido, são catalogadas e identi-
fi cadas através de código de barras, o que 
minimiza as chances de erros. A Boa Vista 
sempre atenta mantém um atendimento de 
qualidade para resolver qualquer dúvida de 
seu cliente. Os processos internos também 
foram reestruturados, fazendo da conferên-
cia do pedido, mais um dos diferenciais da 
Boa Vista. Atualmente o parque fabril tem 
área construída de 7 mil m². Ao completar 25 
anos, a empresa projeta novas instalações, 
no qual a área para construção da nova fá-
brica com 13 mil m², já foi adquirida.

Primeira fábrica foi no porão 
da residência de um dos sócios

Atual fábrica da 
Boa Vista, no 

centro da cidade, 
ocupa uma área 

de 7 mil m²

Futuras instalações da 
Boa Vista, com área de 13 mil m²
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A Boa Vistapor todo o Brasil

Com grandes investimentos em tecno-
logia e inovação, para levar cada vez 
mais soluções em móveis planejados 

para os ambientes, tanto comerciais como 
residenciais, a Boa Vista hoje está presente, 
através de lojas parceiras, em mais de 150 
pontos de vendas espalhados pelas regiões 
brasileiras.
Cada parceiro Boa Vista tem a sua disposição 
uma grande linha de padronagens em cha-
pas de MDF e MDP, assim como também 
vidros e películas. O que somado a facilida-
de dos projetos 100% editáveis, possibilita 
liberdade de criação nos projetos para o con-
sumidor fi nal. Ampliando os índices de satis-
fação e aceitação da marca.

• Inovação
• Perfeição
• Espírito de equipe
• Atendimento qualifi cado
• Pontualidade
• Respeito
• Transparência
• Ética
• Efi ciência
• Honestidade
• Intuição
• Autenticidade
• Amor
• Organização

Oferecer produtos diferenciados e soluções 
personalizadas em móveis planejados, para 
quem busca ambientes modernos e acon-
chegantes, com alta qualidade e design ino-
vador.

Ser reconhecida no mercado como a empre-
sa que oferece a melhor solução em móveis 
planejados.

Missão

Valores

Visão

por todo o Brasil
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Mais de 150 lojas 
parceiras levam a 
marca Boa Vista 
pelo Brasil
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Boa Vista
A marca

Ao longo dos anos, a Boa Vista mudou 
a sua forma de trabalhar, apresentou 
novos produtos, se adaptou às novas 

tecnologias e se transformou em uma gran-
de marca de móveis planejados 100% edi-
táveis. Para acompanhar as transformações 
nas linhas de produtos e métodos de pro-
dução, ela também modifi cou a sua marca 
reformulando as formas, cores e tipografi a, 
conforme surgiam os novos valores e o posi-
cionamento da marca no mercado.

1ª marca

2ª marca

3ª marca

DE GARANTIA

10
anos
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