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Cancun         como você nunca viu



EDITORIALSUMÁRIO

“Ainda bem que sempre existe outro dia.”
Tudo tem seu início e fim em algum momento da história. Nada permanece igual 
nem dura eternamente, as situações mudam e precisamos mudar também. As 
dificuldades e tropeços do caminho são o aprendizado e a preparação necessária 
para os próximos desafios.
“E outros sonhos.”
E nessas historias de vida, certa vez, uma empresa com dificuldades fechou suas 
portas, e muitas pessoas com sonhos tiveram que fazer escolhas. Três delas 
resolveram pegar uma folha em branco e recomeçar. Já se passaram 20 anos!
“E outros risos. E outras pessoas. E outras coisas.”
E outras oportunidades, desafios e dificuldades continuam acontecendo. 
A Boa Vista Planejados surgiu de um desafio, da tentativa do recomeço, da 
necessidade de sonhar e realizar. A empresa cresceu com muito trabalho, 
determinação e coragem dos seus idealizadores e colaboradores. A cada dia 
novas folhas em branco começam a ser preenchidas e se somam as milhares já 
escritas nesses 20 anos. 
“Ainda bem que sempre existe outro dia.”
Essa revista é uma forma de estar mais perto, dentro de cada loja, para contar 
as novidades, informar, dar dicas, compartilhar momentos, conquistas, falar de 
coisas!
Nesta primeira edição contaremos um pouco da história da empresa, a perspectiva 
dos parceiros lojistas sobre o mercado de móveis e sobre o trabalho com os 
Planejados da Boa Vista. Também batemos um papo com arquitetos, projetistas 
e designers. Falamos sobre tendências, lançamentos para 2016, viagens e,... por 
falar nisso, apresentamos o grande ganhador da Viagem a Cancun no México, da 
campanha 20 anos - Boa Vista. 
Serão 3 edições anuais para colocarmos todos os assuntos em dia, vamos ter 
com certeza muita historia para contar! 
“Ainda bem...” 

Se acomode na poltrona. 
Boa leitura e até a próxima edição!
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A Fábrica de Móveis Boa Vista Ltda, foi funda-
da em fevereiro de 1995 por três sócios, ex-
-funcionários de uma cooperativa existente 
no município. O município de Nova Boa Vista / 
RS, tinha tradição no ramo de madeiras e mó-
veis, sendo estas as únicas indústrias exis-
tentes, desta forma, estes três sócios tam-
bém decidiram entrar no ramo de móveis. Na 
época, Nova Boa Vista possuía uma fábrica de 
móveis seriados e a mesma foi se destacando 
no município. Este foi um dos motivos que fez 
a empresa partir logo para a produção de mó-
veis seriados para lojas.
Os primeiros móveis produzidos pela Boa 
Vista, foram cômodas em chapas de aglome-
rado, que começaram a serem vendidas prin-
cipalmente na região de Porto Alegre / RS, 
mercado que continua sendo atendido. O iní-
cio das atividades foi no porão da casa de um 

dos sócios. Após três anos este espaço tor-
nou-se insuficiente em vista do crescimento 
da empresa, quando então, foi alugado outro 
pavilhão onde a empresa permaneceu até o 
início de 2004. Naquele ano a empresa con-
cretizou um importante projeto, a construção 
de um prédio próprio com 1.400 metros qua-
drados de área construída.
Inicialmente foram produzidas cozinhas, 
dormitórios, cômodas e sapateiras na linha 
popular, mas com o passar dos tempos, pro-
duzir móveis populares em série ficou cada 
vez mais difícil em vista da alta tecnologia 
empregada pelas grandes indústrias. A linha 
de produtos Boa Vista foi crescendo e hoje a 
empresa produz móveis planejados como Co-
zinhas, Dormitórios, Home Theaters, Home 
Offices, Banheiros e Lavanderias, produzidos 
100% MDF e sob medida.

Nossa 
História
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HISTÓRIA Construção do prédio próprio em 2004.

Sócios da Boa Vista: (Da esq. p/ a dir.) Luiz C. Dapper, José E. Lorenz 
e Tarcísio L. Liell.

Boa Vista Planejados. Fábrica 2015.



HISTÓRIA

No ano de 2013 a Boa Vista Móveis Planejados 
efetivou a implantação de um novo sistema de 
produção integrado ao Promob Studio. Esta 
tecnologia possibilitou o aumento da produti-
vidade, maior qualidade, precisão e maior ofer-
ta de cores de MDF no portfólio da empresa. 
A integração do software de projetos com a 
produção permitiu sobre tudo a ampliação do 
sob medida na biblioteca de módulos, assim o 

projetista adquiriu maior liberdade para o de-
senvolvimento de projetos conforme a neces-
sidade do cliente.
A Boa Vista Planejados realiza constantemen-
te investimentos, sempre com o objetivo de 
melhorar sua estrutura, qualidade do produto 
e oferecer diferenciais nos móveis Planejados. 
Hoje com 7.000m² de estrutura fabril atende 
mais de 150 lojas em 15 estados brasileiros.

Foco na Inovação

Seccionadora: todo plano de corte é serrado automaticamente.
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20 anos 
Boa Vista Planejados

Em fevereiro de 2015 a Boa Vista comple-
tou 20 anos de empresa, e para comemorar 
o aniversário, foi organizada uma semana 
de atividades para receber representantes e 
lojistas para conhecer a estrutura fabril bem 
como toda equipe de colaboradores da em-
presa. 
Nos dias 03 e 04 de fevereiro foi realizada 
a convenção com todos os representantes 
comerciais da Boa Vista, que atuam em di-
versas regiões do Brasil prospectando novos 
lojistas. Nestes dois dias foram discutidos 
assuntos referentes às perspectivas e avalia-
ções de mercado bem como sobre os lança-

mentos da empresa para o ano.
Na manhã do dia 06 fevereiro, a recepção aos 
lojistas foi feita em frente à fábrica com um 
belo café da manhã. Em seguida, foram feitas 
visitas a toda estrutura fabril, podendo assim 
os clientes entender todo o funcionamento 
da fábrica e como é possível fazer móveis 
100% editáveis sem acréscimos de custo. 
Após a visitação foi servido o almoço e apre-
sentada a nova campanha: Boa Vista Plane-
jados: Você em Cancún. Na qual concorreram 
todos os consumidores que compraram mó-
veis Boa Vista de 01  de janeiro a 20 de no-
vembro de 2015.

HISTÓRIA

Equipe de colaboradores da fábrica.
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A festa em comemoração aos 20 anos foi re-
alizada dentro da indústria, no chão da pró-
pria fábrica, na noite do dia 06 de fevereiro, 
onde o ambiente foi todo preparado e deco-
rado sem perder sua real identidade. Uma 
noite de muita emoção ao recordar todo o 
caminho percorrido, e perceber o quão reco-
nhecida a Boa Vista Planejados tem se tor-
nado ao longo destes 20 anos.
Com o show do Guri de Uruguaiana a noite se 
encerrou com muitas gargalhadas. Em meio 

a todas as piadas e brincadeiras, Jair Kobe 
(O Guri), parabenizou os sócios Tarcísio, José 
Euclides e Luiz cantando o parabéns Gaúcho.
A Boa Vista Planejados sente-se honrada em 
poder fazer parte da vida de tantas pessoas, 
e por tantas pessoas fazerem parte de sua 
história. Foi uma grande noite! Os parabéns 
destes 20 anos são para todos os colabo-
radores e clientes que, de uma maneira ou 
outra, ajudam a escrever essa história todos 
os dias.

HISTÓRIA

Clientes participando da festa. Diretores da Boa Vista com seus familiares.

Guri de Uruguaiana.
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DIVERSIDADE

Cancun
Separamos algumas dicas e informações para 
os ganhadores da promoção que irão desfru-
tar 8 dias nesse paraíso. E para quem ainda 
não sabe o destino das próximas férias, apro-
veite para saber um pouco mais das maravi-
lhas de Cancun. 
Há 50 anos Cancun era praticamente uma ilha 
deserta. Porém no final dos anos de 1960 o 
governo do México criou um fundo de fomen-
to ao turismo, tendo em vista o potencial de 
desenvolvimento desse fator.
Em 1970 se deu inicio as obras de infraestru-
tura, que deram à região as condições para a 
construção de uma área de hotéis, conhecida 
como zona hoteleira.

O verão chegou e nada melhor que planejar as férias, 
e um dos destinos preferidos dos brasileiros é a praia. 
Em comemoração aos 20 anos a Boa Vista Planejados 
sorteou uma viagem a Cancun no México, um paraíso 

com belas praias e muitos pontos turísticos para conhecer. 

O nome da ilha tem origem Maia e significa ni-
nho de serpentes. 
Ela está localizada no estado de Quitanda Roo 
no sudoeste do México. Por ser uma cidade 
turística o que não falta é entretenimento, cul-
tura e badalação. Sendo estes os ingredientes 
que fazem de Cancun um dos destinos mais 
famoso do México e mais completo do Caribe, 
sendo um ótimo destino de lazer e descanso 
para todas as idades.
A cidade vive do turismo e se destaca pelo mar 
incrivelmente azul e areias brancas.
Além de poder curtir ao máximo tudo que o ho-
tel tem a oferecer, ainda é possível fazer ótimos 
passeios e conhecer pontos turísticos e praias. 

Alguns lugares interessantes a serem visitados, 
segundo o site Quanto Custa Viajar, são:



 DIVERSIDADE

Isla Mujeres
À 15 minutos de barco, é possível chegar a um dos 
destinos mais populares de Cancún, a Isla Mujeres, 
que reúne praias tranquilas, lojas e restaurantes, ideais 
para as crianças. Como em vários outros lugares, dá 
para praticar mergulho e outros esportes aquáticos.

Cancún é um lugar encantador, perfeito para descansar 
e aproveitar a natureza. Para as próximas férias você

 já sabe para onde vai? Cancún é uma boa ideia.
Boa Viajem!

Museu Maia
No coração da zona hoteleira, o museu 
arqueológico reúne diversas peças e 
informações do legado maia deixado na 
ilha, expondo itens como ferramentas, joias, 
artefatos e caveiras humanas.

Tulum
A praia de Tulum reúne parte do sítio 
arqueológico maia. Ruínas e até mesmo uma 
pirâmide muito bem conservada mostram 
uma pequena, porém muito importante 
parte deste império. 

Isla Contoy
Em um passeio de um dia, dá para conhecer este 
paraíso, onde a natureza domina e as tartarugas 
depositam seus ovos durante o verão. Biólogos 
oferecem tours pelo local, explicando mais sobre 
a fauna e a flora. Ainda dá para praticar snorkel, 
comer peixe fresco na praia ou simplesmente 
relaxar curtindo o visual dessa praia inabitada.

Xel-Ha
O parque temático permite que os turistas deem mergulhos 
inesquecíveis em seu aquário natural. Dá para explorar a vida 
marinha em grutas e cenotes, explorar ruínas maias, andar de 
bicicleta e muitas outras atividades para toda a família.

Chichén Itzá
Um dos maiores e mais impressionantes sítios maias da região, 
o local foi até votado como uma das novas Sete Maravilhas do 
Mundo, em 2007. Vale a pena fazer o percurso de três horas de 
distância de Cancún para descobrir mais sobre esta civilização, 
além de observar de perto as enormes construções feitas 
somente com mãos humanas e ferramentas rudimentares.

1

2

4

5

Museu Submerso
O impressionante e surreal museu submerso é o maior do 
gênero no mundo, com mais de 500 estátuas debaixo d’água, 
divididas entre dois espaços, Salon Punta Nizuc e Salon 
Manchones. O local foi feito não só para atrair turistas, mas 
para reconstruir a vida marinha destruída por furacões e 
pela presença humana. Novos corais começam a surgir entre 
as estátuas desde 2012 e é possível mergulhar entre elas 
através de passeios com operadoras turísticas.

7
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3
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GANHADOR
PROMOÇÃO

CONVENÇÃO 2015

E o grande dia chegou! Lançada oficialmente dia 
06/02/2015, a Promoção Boa Vista 20 anos – Você 
em Cancun foi um grande sucesso! 
Durante o ano clientes de todo Brasil, na compra 
de planejados da Boa Vista, puderam concorrer a 
viagem de 8 dias a esse paraíso do México. A Pro-
moção premiou Cliente e Vendedor cadastrados 
no cupom, ambos com direito a acompanhante, e 
o melhor, all inclusive! Sim! Tudo incluído!
O Sorteio aconteceu no dia 09 de Dezembro de 
2015, dentro das atividades da Convenção Anual 
da Boa Vista onde se fizeram presentes os Repre-
sentantes de todos os estados de atuação da Boa 
Vista Planejados. 
Durante o período da Promoção foram cadastra-
dos 4.628 cupons.
A cidade contemplada foi São José dos Pinhais no 
estado do Paraná, através da loja exclusiva Boa 
Vista Lunna Planejados. O cliente, grande ganha-
dor da promoção foi: Claudiney Soares Cordeiro. 
A vendedora/projetista da Lunna Planejados con-
templada foi: Nádia Marcondes.

O ano de 2015 foi sem dúvida de grandes desa-
fios. O mercado se mostrou extremamente sele-
tivo e, portanto, manteve-se competitivo aquele 
que buscou inovação, apresentou diferenciais e 
principalmente, conferiu ainda mais  qualidade e 
excelência ao seu produto.  
A cada ano que se encerra, é importante avaliar 
o trabalho desenvolvido e assim, numa análise 
completa dos acertos e erros, traçar as metas 
para o ano seguinte.
A Boa Vista realizou sua Convenção Anual nos 
dias 08 e 09 de Dezembro/2015, onde estive-
ram presentes os Representantes Comerciais 
de todos os 18 estados de atuação: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, 
Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernam-
buco, Piauí, Tocantins e Rondônia.
A Convenção da Boa Vista é uma grande opor-
tunidade para construir, rever ou desenvolver a 
leitura da realidade da empresa principalmente 
quanto ao papel que a mesma quer assumir no 
mercado. Busca definir e organizar as metas para 

Após o sorteio, os Diretores da Boa Vista Planejados, 
Tarcisio Luiz Liell, Luiz Dapper e José Euclides Lorenz, 
fizeram a entrega simbólica do prêmio ao Sr. Aldemir 
e Rose, Representantes Comerciais da região.
A entrega oficial aos ganhadores aconteceu na loja 
Lunna Planejados, na cidade de São José dos Pi-
nhais-PR.
A Boa Vista Planejados parabeniza os ganhadores 
da promoção e deseja uma ótima viagem a Cancun! 
A todos os lojistas e clientes participantes, agrade-
cemos o empenho na divulgação da promoção!

2016, corrigir deficiências e proporcionar eficiên-
cia em todas as ações a serem implantadas.
A Boa Vista encerra 2015 com crescimento e 
boas expectativas para 2016. Tendo em vista as 
dificuldades da economia, foi pontuado ações 
mais incisivas frente ao mercado de planejados e 
a certeza que o trabalho para o próximo ano de-
verá ser ainda maior. 
A recepção dos Representantes aconteceu no jar-
dim da empresa com um belo café da manhã. Foi 
um ótimo momento de descontração e acolhida.  

Tarcisio Luiz Liell, Aldemir Macedo, Rose Macedo, Luiz Carlos Dapper, 
José Euclides Lorenz – da esquerda para a direita

Nádia Marcondes, Claudiney Cordeiro, Irene Zangalli, Rosana 
Borges dos Santos –  da esquerda para a direita 

Sorteio da 
Promoção Você em Cancún

Momento do sorteio na fábrica da Boa Vista.

Representantes da Boa Vista.
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DECORAÇÃO

Sala de Estar
A sala de estar é o cômodo onde as pessoas 
passam a maior parte do tempo, a luz deve 
ser confortável aos olhos e, ao mesmo tempo, 
possibilitar uma conversa entre amigos ou o 
entretenimento com a televisão. Uma luz su-
ave, amarela, instalada em um ponto central 
gera aconchego, deixando o morador e convi-
dados à vontade para relaxar.
Outra dica importante é que a luz não seja di-
recionada para sofás, poltronas ou demais as-
sentos, pois o foco da luz dessa forma acaba 
atrapalhando a visão de quem está sentado.

Sala de Jantar
Para a sala de jantar pode se criar um ambien-
te bem diversificado, dependendo da atmosfe-
ra que o morador quiser criar. O foco principal 
da sala de jantar é a mesa, assim, a iluminação 
deve ser amarela e estar focada sobre ela para 
destacar a comida.
É importante que se mantenha a luz no mínimo 
a 90 cm da mesa, evitando assim que incomo-
de as pessoas.

Cozinha
Como a cozinha requer uma preocupação 
maior com a higiene e por se tratar de um am-
biente de intensa atividade, recomenda-se que 
os tons de cores sejam claros com iluminação 
direcional nas áreas de trabalho. Iluminação 
neutra entre 3.000 a 4.000 K é a temperatura 
de cor mais indicada para espaços de trabalho. 

Home-Office
Em muitas casas e apartamentos o home-
-office já conquistou seu espaço. Este ambien-
te por exigir maior concentração por ser um 
espaço de trabalho, necessita de uma ilumina-
ção branca neutra de até 4.000K. Mas nestes 
espaços também podem ser usados spots ou 
luminárias para dar destaques em objetos.

Aproveite 
o melhor da iluminação
A iluminação para apartamentos e casas é um dos temas 
que devem ser cuidadosamente pensados no momento 
de montar a decoração.  Muitas vezes as pessoas 
acabam esquecendo-se da importância da iluminação, 
que é justamente o que valoriza e dá vida a toda a decoração.
No planejamento da iluminação alguns cuidados devem 
ser levados em conta para não deixar o ambiente frio e sem graça.
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DECORAÇÃO

Dormitório
O quarto por ser um ambiente de descanso e rela-
xamento requer uma iluminação que crie um clima 
intimista, sendo assim a iluminação deve ser central, 
de cor quente e com alguns pontos fixo em lugares 
estratégicos, como em frente ao guarda roupa e nas 
laterais da cama.

Banheiro
Para o banheiro a iluminação deve ser suave e 
agradável, porém com luminosidade suficiente 
para facilitar a maquiagem, barbear, depilação e 
pentear os cabelos. A iluminação nunca deve vir 
de cima, em frente ao espelho, pois cria uma som-
bra no rosto, atrapalhando na hora de fazer a ma-
quiagem ou barbear. O ideal são lâmpadas dicroi-
cas nas laterais ou fitas de led, que economizam 
mais energia.

Cuidados, dicas e economia

Para tornar o ambiente mais harmonioso 
e economizar energia, pinte as paredes e o 
teto de cores claras, pois os tons escuros 
exigem mais luz para compensar, podendo 
causar aumento do uso de energia e aque-
cimento do ambiente.
 Outra dica para economizar energia elé-
trica, é aproveitar a luz natural, através de 
janelas maiores, ou utilizando cortinas de 

tecidos naturais como algodão e linho, que 
deixam a luminosidade passar. 
A limpeza das luminárias também é im-
portante, para que não haja perda de lumi-
nosidade.
A iluminação incorreta pode causar o 
ofuscamento, ou seja, causar desconforto 
e redução da capacidade de distinguir de-
talhes e objetos, isso ocorre quando a luz 
é mal distribuída e apresenta contrastes 
excessivos.
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No uso de paineis de vidro com TV 
embutida, não direcione a iluminação 
para a o televisor, nem mesmo pontos 
focias sobre ele, pois irá gerar ofusca-
mento. Dimerizadores são uma ótima 
opção para reduzir a intensidade ao 
assistir TV.



ESPAÇO
DO PROJETISTA/
ARQUITETO

Henrique Nascimento, proprietário da loja conta 
que conheceu a Boa vista, pesquisando as in-
dústrias que tinham uma linha de produtos com 
as modulações com maior flexibilidade de tama-
nhos, para compor os ambientes de uma forma 
que pudesse atender seus clientes aproveitando 
o máximo dos espaços; e claro buscando qua-
lidade com tecnologia de fabrica, e nesta pes-
quisa a Boa Vista foi a fabrica que proporcionou 
tudo o que buscava.
“Sempre trabalhei com duas marcas, relata 
Henrique, no início a Boa Vista era a segunda 
opção de produto aos consumidores que preci-
savam de custo menor. Mas com o passar dos 
anos e com uma evolução muito rápida, de no-
vos produtos, novos padrões de cores, acessó-
rios, prazo de entrega com 15 dias, foram dife-
renciais para definirmos em montar a primeira 
loja exclusiva do grupo INNOVAFATTO com a 
Boa Vista. Em 2010 a loja foi inaugurada na Av. 
Portugal 1095 – Jardim Bela Vista – Santo An-
dré. E de lá para cá temos consolidado ano a ano 
a parceria com a Boa Vista. Hoje a Innovafatto 
trabalha com duas lojas exclusivas Boa Vista, a 
1º em Santo André e a 2º em São Paulo- capital, 
no bairro do Ipiranga.
Ao analisar o mercado de móveis em sua região, 
Henrique diz que São Paulo por ser a maior ci-
dade do País e ter praticamente todas as mar-
cas das principais indústrias, o mercado é muito 
competitivo e as brigas muito acirradas. O dife-
rencial competitivo da Innovafatto são as lojas 
em pontos estratégicos, show room sempre 
atualizado, e principalmente pontualidade da 
entrega, com uma prestação de serviço impecá-
vel de montagem e pós venda.
Henrique ainda observa que com o passar dos 
anos os cliente tem se tornado cada vez mais 

exigentes, recorrendo a ferramenta como o Re-
clame aqui, na busca de informação para avaliar 
as empresas e seu comprometimento na pres-
tação de serviços perante os consumidores. O 
que também vem mudando, segundo Henrique, 
são os espaços dos imóveis, com apartamen-
tos cada vez menores, assim os consumidores 
procuram por móveis sob medida, o que para 
Henrique é facilmente atendido com as peças 
de elaboração da Boa Vista que permitem a per-
sonalização do projeto, na altura x largura x pro-
fundidade e composição interna, sem aumentar 
o custo do projeto.

“Trabalhar com a Boa Vista é uma 
grande satisfação, é uma indústria que é 
parceira dos lojistas, está sempre aberta 

para receber sugestões, sempre apoia 
os trabalhos de marketing local, e toda 
equipe da indústria são muito unidos 

com os lojistas, sem contar do apoio que 
temos do Representante José Carlos”.

A loja Innovafatto está há 17 anos no mercado 
de móveis planejados, dos quais trabalha 

há sete anos com Boa Vista.

Cozinha da loja Innovafatto de São Paulo/SP.
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Silvana nos conta que buscavam por uma marca 
com flexibilidade para trabalhar e com qualida-
de, então em 2010, na Casa Brasil, em Bento 
Gonçalves, encontraram a Boa Vista, que apre-
sentou todos os diferenciais que eles estavam 
buscando em uma marca.
A loja Detalhes trabalhava com outra marca 
de móveis planejados antes de conhecer a Boa 
Vista, “a necessidade de mudança em relação à 
qualidade de produtos, com tecnologias inova-
doras para o crescimento perante o mercado”, 
segundo Rogério foi o que os fez buscar e mu-
dar de marca.
Silvana e Rogério veem o mercado de móveis 
planejados em sua região, como um mercado 
de grande concorrência, porém é um mercado 
que vem crescendo a cada ano, e com trabalho 

Silvana e Rogério Cecchin são sócios da loja Detalhe’s 
Planejados de Concórdia/SC, que tem 14 anos 

de história, e há 6 anos trabalha com Boa Vista.

“Trabalhar com a Boa Vista e ter o 
diferencial de estar sempre a frente com 
novas ideias e projetos podendo assim 

tornar o nosso trabalho diferenciado em 
relação à concorrência, trazendo garantia 
do produto vendido e consecutivamente 

a satisfação dos clientes.”

“Quando adquiri a loja, fiz pesquisa
 de mercado com várias marcas, 

mas nenhuma oferece a praticidade
 de ser 100% Editável com qualidade,

 prazo e principalmente preço.”

bem feito é possível ganhar espaço e conquistar 
cada vez mais clientes.
“Com o passar dos anos os moveis planejados 
se tornaram a melhor opção para deixar os es-
paços conforme o cliente precisa aliado ao con-
forto e a durabilidade, trazendo ao ambiente 
mais aconchego e organização. Os clientes se 
tornaram muito mais exigentes e os moveis 
planejados atendem isso perfeitamente”, com-
pleta Rogério.
Ao se falar das peças de elaboração da Boa Vis-
ta, Rogério e Silvana falam que é um dos maio-
res diferenciais, pois “quando se tem a possibi-
lidade de desenvolvimento do projeto sem ter 
que se preocupar com o tamanho do ambiente 
ou com o que o cliente ira pedir para você de-
senvolver, o trabalho se torna muito mais fácil”.

Marcel Rossi, proprietário da loja Projetar  de Jundiaí/SP, trabalha 
a dois anos com móveis planejados em sua loja que tem quinze 

anos de história, nesses dois anos trabalha apenas com Boa Vista.

“Quando a oportunidade de trabalhar com Boa 
Vista apareceu me identifiquei com a flexibili-
dade para realizar projetos”, diz Marcel, que ao 
receber propostas de trocar de marca não acei-
tou nenhuma, pois segundo ele, foi a flexibilida-
de para realização de projetos, a qualidade dos 
móveis e a rapidez na produção e entrega que o 
fez escolher a Boa Vista.
Os clientes buscam praticidade aliada ao de-
sign, que é traduzido através de cores e proje-
tos exclusivos, conforme relata Marcel Rossi, 
que vê o mercado de móveis planejados em sua 
região como um mercado de alta competitivi-
dade entre marcas e lojas, porém a Boa Vista se 
destaca pelas inovações tecnológicas, pela pra-
ticidade de ser 100% editável, qualidade, prazo 
de entrega e pelo preço de seus móveis.
Marcel também percebeu que com espaços 
cada vez menores os clientes buscam soluções 
que atendam todas as suas necessidades, e 
com as peças de elaboração da Boa Vista é pos-
sível uma maior flexibilidade e opções para exe-
cução de projetos diferenciados, com um ótimo 
acabamento e facilidade de montagem, pois as 

peças especiais vem furadas de fábrica, evitando 
que se tenha de cortar e furar na hora de montar.

ESPAÇO
DO PROJETISTA/
ARQUITETO
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ESPECIAL

A mostra contou com um cenário privilegiado 
dos cartões postais mais lindos da cidade, e 
buscou inspiração no aniversário de 450 anos 
do Rio, para criar projetos econômicos, sus-

tentáveis e cheios de charme, que têm como 
conceito central a multifuncionalidade e a in-
tegração. 
A área total da mostra foi de três mil m² em 3 
pavimentos, dos quais 2 eram cobertos e um 
terraço aberto de 500m² na cobertura. Os 72 
ambientes contaram com espaços reduzidos, 
para mostrar como podem ser bem aproveita-
dos.
A Boa Vista esteve presente na Morar Mais, com 
o projeto criado pelas Arquitetas Fernanda Dor-
ta e Nívea Tavares, formadas pela Universidade 
Estácio de Sá em 2008. Fernanda nos conta que 
vinha a frente do escritório Dorta Arquitetura, tra-
balhando sozinha, quando em 2014 as duas se 
reencontraram e estão desde então trabalhando 
juntas. “Nós duas temos um estilo muito pare-
cido e várias outras afinidades. Adoramos peças 
clássicas e atemporais ao moderno e contempo-
râneo, nossos projetos são sempre nesta base”, 
cometa Fernanda. 
Segundo Fernanda, a Morar Mais é uma mostra Fernanda e Nivea

mais consciente em alguns sentidos, como a 
sustentabilidade, inclusão social, customiza-
ção, conceito e custo beneficio mais próximos 
da nossa realidade, além de ser uma mostra 
para um público jovem.
Ao falar do espaço criado por elas, Fernanda 
comenta que o apartamento da mostra foi 
criado pensando num casal festeiro em torno 
dos seus 30 anos. “Queríamos algo moderno, 
fashion e despojado. A nossa inspiração veio 
dos apartamentos de Nova York com estilo 
industrial, o acabamento concreto metropo-
litan foi o nosso ponto de partida para toda a 
criação do espaço”, declarou Fernanda. “Nos-
sas referências, geralmente, são coisas que 
já estão em nossas mentes há muito tempo, 
ou seja, coisas que os clientes vão boicotan-
do no projeto, que não deixam a gente fazer e 
na mostra a gente coloca tudo pra fora. Mas 
as referências sempre vêm de algum lugar 
é claro, no nosso caso são de livros, filmes, 
viagens, é constante a busca do nosso olhar”, 
complementa Fernanda.
Fernanda e Nívea foram apresentadas a Boa 

A 12ª Morar Mais por Menos Rio de Janeiro 
aconteceu de 18 de setembro a 2 de novembro 

de 2015, no clube de  Regatas do Flamengo.

Vista em 2014 enquanto participavam de uma 
mostra. “A partir deste contato fomos conhecendo 
melhor o produto, e nos chamou muito a atenção 
o acabamento dos móveis, qualidade, e por ser re-
almente 100% MDF e editável.”
Ao questionarmos Fernanda sobre seus proje-
tos, os desafios de projetar e as tendências do 
momento, ela nos conta que para se criar um 
projeto de interiores bem elaborado é preciso 
interpretar o perfil do morador. “Ao criar uma at-
mosfera para cada ambiente sempre buscamos 
inovar, acolher e satisfazer o cliente em todos os 
sentidos. Os maiores desafios de projetar é con-
vencer os clientes a inovarem, seja em material 
novo, mobiliário ou até mesmo no layout em si 
do ambiente.” Já sobre tendências, Fernanda co-
menta que ela e Nívea não são muito influen-
ciadas por tendências, pois às vezes pode ser 
uma coisa pouco funcional ou de momento. Mas 
acredita que a tendência do momento que veio 
muito forte e ainda vai ficar por algum tempo 
são os materiais ou acabamentos que imitam 
ou tenham características de cimento, que par-
ticularmente elas gostam muito.

Apartamento Carioca – 45m² | Boa Vista | Morar Mais RJ.
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GALERIA
DE PROJETOS

A3 Home Design - Ubá | MG

BH Móveis - Carazinho | RS

Boa Vista Planejados - Sorocaba - SP Casa Bem Mais - Piracicaba | SP

Originnale Móveis - Palmeira das Missões | RS

A3 Home Design - Ubá | MG

Modularte MóveisMuitos Projetos Realizados... Citrino Laca: cor destaque de 2015.
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 DIVERSIDADEGALERIA
DE PROJETOS

D’ Casa Planejados - Chapecó | SC

Loja Jodin - Pelotas | RS Lunna Ambientes Planejados - São José dos Pinhais | PR

Originnale Móveis - Palmeira das Missões | RS

Eximius - Catalão | GOEximius - Catalão | GO

Vidal Interiores - Patrocinio | MG
Bancada no padrão demolição Cool da Masisa.
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INAUGURAÇÕES
2015

Novo Conceito Planejamento de Ambientes
Rua 7 de setembro, nº 975, Morumbi 
CEP 18680-005 | Lençóis Paulista-SP
Fone (14) 3263 7451

Alcides Bueno Barrios
Av. José Paulino, nº 3151 
CEP 13140-818 | Paulínia-SP
Fone (19) 3874 3096

Combinatto Móveis Planejados 
Exclusiva Boa Vista
Av. Dr. Plínio de Castro. nº 981, sala 04 
CEP 14060-445 | Ribeirão Preto-SP
Fone (16) 3446 7601 / 99348 9883

Requinty Móveis e Decorações
Rua Lara Campos, nº 703, Centro 
CEP 18530-000 | Tietê-SP
Fone (15) 3285 2200

Della Móveis Planejados
Av. Francisco José de Camargo Andrade, nº 777, 
Bairro JD. Chapadão 
CEP 13070-051 | Campinas-SP
Fone (19) 3305 8702

Dfaria Planejados
Rua Bandeirantes, nº 1306, Jardim Sumaré 
CEP 16015-250 | Araçatuba-SP
Fone (16) 3304 4339

E Show Ambientes Planejados
Av. Pedro Ometo - Barra Bonita Shopping 
CEP 17340-000 | Barra Bonita-SP
Fone (14) 3642 3563 / 99794 1510

Inovatta Móveis Planejados
Rua 14, nº 13, Esquina com Av. 17, 
Bairro Consolação 
CEP 13500-130 | Rio Claro-SP
Fone (19) 3532 2344 / 3524 1563

São Jorge Móveis e Decorações
Av. Antonio Frederico Ozanan, nº 4600, 
Bairro Ponte São João 
CEP 13214-205 | Jundiaí-SP
Fone (11) 2448 5232

Boa Vista Planejados
Av. Santos Dumond, nº 4487, 
Shopping Passeio Norte, loja 59
CEP 42700-000 | Lauro de Freitas - BA
Fone (71) 4113-0221

Kozinas Móveis Planejados
Avenida estrada do côco, nº 2775, 
Shopping Ponto Verde, loja 17 
CEP 42700-000 | Lauro de Freitas-BA
Fone (71) 3508-0941

Renovare
Rua das Rosas, nº 18, Bairro Pituba 
CEP 41810-070 | Salvador-BA
Fone (71) 3037-7559

Lunna Móveis Planejados
Avenida Rui Barbosa, nº 8718, Centro, 
CEP 83005-340 | São José dos Pinhais-PR
Fone (41) 35862818

Lunna Ambientes planejados
Rua João Battega, nº 513, Loja 01 e 02, Bairro Portão
CEP 81070-000 | Curitiba-PR
Fone (41) 31550041

Bellani Móveis e decorações
Avenida Paraná, nº 793, zona 01
CEP 87013-070 | Maringá-PR
Fone (44) 3020 1220

Aurora Comércio de Móveis
Rua Padre Leopoldo Mertens, nº 565, 
Bairro São Francisco 
CEP 31.255-200 | Belo Horizonte-MG
Fone (31) 3492 4433

Stylum Interiores
Av. Tereza Cristina, nº 35, Bairro Carlos Prestes 
CEP 30.710-640 | Belo Horizonte-MG
Fone (31) 3295 6006 / 3295 5919

Empório In
Av. Imbiara, nº 1670, Centro 
CEP 38.183-244 | Araxá-MG
Fone (34) 3612 7377
 
Casa Modelo e decoração
Rua Geraldo Francisco Azevedo, nº 469, 
Bairro Carreiras 
CEP 36420-000 | Ouro Branco-MG
Fone (31) 3742 4810

Clesio C e K
Rua Direita, nº 238, Centro 
CEP 39644-000 | Francisco Badaró-MG
Fone (33) 3738 1255

RJ. Móveis Planejados
Rua Bálsamo, nº 100, Jardim Serrano 
CEP 38600-000 | Paracatu - MG
Fone (38) 3671 0565 

Móveis Lewy
Av. Presidente Vargas, nº 760, Centro, 
CEP 93260-490 | Esteio-RS
Fone (51) 3459 2278

Nova Casa Móveis
Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 512, 
Bairro Americano
CEP 95900-000 | Lajeado-RS
Fone (51) 3748 1899

NDL Móveis
Rua dos Alexandrini, nº334, Bairro Esplanada
CEP 95095-203 | Caxias do Sul-RS
Fone (54) 3217 9273

Móveis Jodin
Rua Almirante Landim, nº 477, Bairro Fragata
CEP 96045-460 | Pelotas-RS
Fone (53) 3221 2552

Destake
Rua Sete de Setembro , nº 83, Centro
CEP 98280-000 | Panambi-RS
Fone (55) 3375 4433

Erico Luiz Dalcin
Vila Itauba, Distrito Industrial
CEP 96990-000 | Estrela Velha – RS
Fone (51) 3616 7311

Nossa Casa
Av. Willibaldo Koening, nº 1073, Centro
CEP 99315 000 | Mormaço-RS
Fone (54) 3393 1058

Projetart Ambientes
Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 310, Centro
CEP 98910-000 | Três de Maio-RS
Fone (55) 9963 3435

Redsul Design
Av. Imperatir Leopoldina, nº 2262, 
Bairro São José
CEP 98910-000 | São Leopoldo-RS
Fone (55) 9963 3535

Bella Casa
Av. Cel. Amaral Ferrador, 909, centro
Amaral Ferrador-RS
Fone (51) 3670-1019

Grupo Apha Door
Rua Benedito Dias,  nº 414, Nova Aldeinha
CEP 06440-145
Barueri-SP
Fone (11) 4195-7559

Grupo Homa
Al. Itu, nº 1098, Conj 12 Sala 02, 
Bairro Jd Paulista
CEP 01421-001
Sao Paulo-SP
Fone (11) 3061 3215

Boa Vista Prime Tatuapé
R Do Tatuape, n° 196, Bairro Maranhao
CEP 03089-030
Sao Paulo-SP
Fone (11) 97323-3331



PRODUTO

Closets bem projetados personalizam o am-
biente e ajudam a organizar melhor roupas, cal-
çados e acessórios. Sabemos o quanto é impor-
tante aproveitar cada espaço da sua casa, seja 
ela ampla ou com espaços reduzidos, os desa-
fios são sempre os mesmos: otimizar o projeto 
de maneira que tudo fique prático, funcional e 
no seu devido lugar. Até aqui estamos entendi-
dos! Mas e o design? Ah, ele é fundamental! To-
dos querem móveis práticos e funcionais, mas 
que também sejam lindos, cheios de estilo e de-
sign inovador! A Boa Vista, melhor do que nin-
guém entende desse assunto e está trazendo 
a linha Closet, inspirada nas ultimas tendências 
de closets italianos, mas com um design bem 
brasileiro! Confira o que está vindo por aí...

Cozinhar é definitivamente uma arte, e como 
tal, precisa de INSPIRAÇÃO! Sabemos que tudo 
é importante: bom humor, ingredientes de qua-
lidade, temperos fresquinhos e por fim, uma 
bela cozinha, bem projetada e funcional! 
Pensando bem...a inspiração vem DE DENTRO, 
por isso nossa cozinha é bela por fora e tam-
bém bela por dentro, recheada de acessórios in-
críveis, detalhes que fazem toda a diferença na 
hora de cozinhar. Com certeza é a INSPIRAÇÃO 
que faltava para o sucesso da sua receita!! 
Confira os novos modelos de organizadores de 
talheres com porta temperos! Você não vai mais 
querer sair da cozinha!

“As colunas sustentam todos os agregados de gavetas, aramados, nichos, calceiros, etc. e garantem a fixação no Piso/Teto ou 
no Piso/Parede.”

 “A composição é livre! Projete seu closet conforme sua neces-
sidade de espaço!”

 “Os organizadores Inside são de madeira tratada com acabamento impermeabilizante. Sua montagem é através de encaixe, 
muito fácil e prático de instalar.”

Confira! 
Novidades quentinhas...

Para sua cozinha... 
uma inspiração a mais!
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PRODUTO

 DEDICAÇÃO E TECNOLOGIA
PARA OS MELHORES PROJETOS

Fitas de borda e puxadores 
que garantem o compromisso 

com a qualidade dos móveis, 
combinando inovação, design 

e funcionalidade.

Funcionalidade
é a palavra de ordem!
Na Boa Vista nada se planeja sem pensar nes-
sa palavrinha: FUNCIONALIDADE. Não é só uma 
palavra bonita que agrega valor, o produto preci-
sa transmitir essa característica. Esse é o desa-
fio, e nós levamos muito a sério! Por isso sempre 
estamos melhorando nossas linhas de produtos 
e lançando novidades, pois as necessidades do 
cliente são nossa maior prioridade.  
Em todo projeto, um dos maiores desafios é o 
planejamento dos cantos. Ele é parte obrigató-

ria em cada ambiente e não pode ficar de fora, 
é preciso aproveita-lo da melhor forma inclusi-
ve quanto ao acesso. Ninguém quer um projeto 
onde a porta do canto é aquela que ninguém quer 
abrir, pois possui difícil acesso ao seu interior. 
Muito bem...a Boa Vista tem a solução certa para 
esse desafio: o canto L com 4 portas deslizantes 
possui acesso integral ao seu interior pois as 2 
portas centrais podem ser deslocadas para as 
laterais. 

“O canto L 4 portas também é editável! Você dimensiona cada milímetro para ajustar a medida do seu espaço.” 
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PRODUTO

“Magnifica”! Essa palavra sintetiza perfeitamen-
te a importância do Painel para Recorte da Boa 
Vista, enquanto ferramenta operacional. O Pro-
mob da Boa Vista, como um todo, é totalmente 
diferenciado e superior a qualquer outro sof-
tware existente no mercado. Nesse sentido, a 
ferramenta Painel para Recortes permite a nós 
lojistas uma gama de possibilidades de dese-
nhos e recortes, para customizar projetos únicos 

Hoje utilizamos os Painéis para Recortes em 
praticamente todos os projetos concebidos pela 
Eximius, buscando sempre desenhos arrojados e 
exclusivos para cada cliente que atendemos, seja 
a demanda para um recorte simples para embu-
tir eletros ou algo mais elaborado.
No consultório pediátrico, desenvolvido para 
uma cliente nos padrões Linho e Acqua, com 
detalhes no Citrino, é importante atentar para 
os detalhes da divisória feita com painéis para 
recortes já com nichos embutidos, que dividem 
os ambientes de maneira tal que haja a parte di-
recionada à consulta e outra para a realização de 
exames.
Para a bicicletaria, recentemente inaugurada na 
cidade de Catalão –GO,  temos um balcão de 
atendimento nas cores preto ônix e cobre com 
projeto da Eximius. Chamamos a atenção para 
o detalhe pensado para as bases do balcão, que 
receberam um chanfro de 45°, culminando em 
um design mais atrativo e diferenciado.
Na divisória de um consultório médico na qual foi 
vazada a própria logomarca do cliente no Painel 
divisor de cor linho, salienta-se a excelência des-
sa ferramenta. O resultado, como pode ser ob-
servado, é simplesmente fabuloso.
Acredito que essa ferramenta nos proporcio-
na um cenário ilimitado de possibilidades para 

e personalizados às aspirações de cada cliente, 
tais como: o nome de uma criança vazado em 
sua cabeceira de cama, desenhos geométricos, 
acabamentos abaulados e chanfros em cantos. 
Em projetos comerciais ele se faz ainda mais pre-
sente, pois a busca pelo diferencial competitivo, 
tão almejado pelas organizações, também passa 
pela identidade visual de seus ambientes, em que 
originalidade e personalidade são fundamentais.

Projetos Exclusivos
conheça os Paineis para Recortes Especiais!

Todo projeto da Boa Vista é único, cada detalhe é minuciosamente 
planejado para que o projeto dos seus sonhos se torne realidade.
Personalização é a palavra que define uma das ferramentas 
exclusivas de criação do software da Boa Vista, os Painéis para 
recorte. Com essa ferramenta não há limites para a criatividade, 
cada projeto pode ter a forma que o cliente quiser! 
Conversamos com o Thales, grande parceiro da Eximius, 
exclusiva Boa Vista de Catalão-Goias e olhem só quanta
 ideia bacana ele tem para compartilhar!

inovarmos e dar asas a nossa imaginação. Isso 
é fruto de um trabalho conjunto, em que a Boa 
Vista sempre busca sua reinvenção e oferece 
diferenciais únicos para seus clientes internos e 
externos.

Queremos conhecer seu trabalho! Você tem al-
gum projeto especifico que queira compartilhar 
colocando um pouco do conceito de desenvolvi-
mento, execução e resultado final?  Encaminhe 
para o email Karine@moveisboavista.com

Consultório Pediátrico: Linho, Aqua e Citrino

Bicicletaria: Preto Onix e Cobre

38 | REVISTA BOA VISTA



 DIVERSIDADE

 P
ro

pa
ga

n
d

a

EU-046-15-ANUNCIO_REVISTA_BOA_VISTA.pdf   1   11/11/15   10:03 AM


