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EDITORIAL

Neste ano onde todos vivemos algo totalmente inesperado, 
a Boa Vista não parou de se inventar e reinventar, seguimos 
firmes e fortes, com a parceria de nossos lojistas, parceiros e 
clientes. E queremos agradecer a todos que se mantiveram 
conosco, lutando pelos mesmo ideais, produzir e entregar so-
nhos, sejam eles do tamanho que forem!

Nesta edição da revista Boa Vista, vamos conferir o dia come-
morativos dos 25 anos da fábrica da Boa Vista! Onde estiveram 
presentes lojistas de todas as partes do Brasil. Foram momen-
tos encantadores e marcantes.

Você verá também a casa do cantor Lucas Lucco e sua esposa 
Lorena, a Boa Vista agora faz parte da vida e do dia a dia deles, 
onde produzimos um Home espetacular e uma cozinha gour-
met tornando os momentos em família ainda mais funcionais e 
aconchegantes, e vem muito mais por aí!! Aguardem...

Trouxemos nesta edição muitas ideias e projetos espetaculares 
para que todos possam sonhar e se inspirar, além das inaugu-
rações, projetos residenciais e corporativo, e a nossa galeria 
sempre linda!

Aproveite a leitura!
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CASA DO 
LUCAS LUCCO E LORENA
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LANÇAMENTOS

Lançamentos 
padrões

A palavra de ordem da Boa Vista é inovação, e mais uma vez 
ficamos encantados com os lançamentos de padrões, que vão de 

cores modernas e arrojadas a tons neutros e atemporais!
Cores que funcionam muito bem sozinhas ou se completam em 

um projeto! Confira!
PROJETO | ROBERTA BORTOLUZZI EXECUÇÃO | KASULO AMBIENTES - CHAPECÓ/SC



6 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 7

LANÇAMENTOS



8 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 9

Amma Design
Confira os diferenciais que a Boa Vista 
e a Amma Design disponibilizam para o seu projeto!

As prateleiras iluminadas da Amma Design 
possuem infinitas possibilidades de cores, de-
sign exclusivo, medidas editáveis, além de sen-
sor touch liga e desliga.

A iluminação em LED interna cria um efeito di-
fuso, perfeito para evidenciar detalhes na deco-
ração, dando um toque de design e glamour ao 
ambiente.

PROJETO: Stello Interiores
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quitetura brasileira. Sua textura oferece grande 
luminosidade e transparência.
Por apresentar um desenho simples, permite 
passagem de luz e protege a privacidade dos 
ambientes. Os vidros canelados filtram a luz 
e distorcem as imagens. Seu uso é uma ótima 
opção para substituir o uso de paredes de ma-
teriais mais pesado que bloqueiam a iluminação 
natural.

Vidro canelado

PROJETO: Stello Interiores

LANÇAMENTOS
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Cobertura tem projeto 
exclusivo assinado pela 

GW Premium
Um espaço que é cenário de encontro e 

convívio com familiares e amigos.

A cobertura do Edifício Majestic, em Indaiatuba, 
São Paulo, reflete a personalidade e o estilo re-
finado dos seus moradores. O projeto contem-
pla os sonhos e as ideias da família, que com-
binados aos diferenciais da linha da Boa Vista 
Planejados e somados a expertise da equipe da 
GW Premium, só poderia gerar um resultado 
único, elegante e inconfundível. A sócia-pro-
prietária da GW Premium, Márcia Scarparo afir-
ma que a tradição de 40anos nesse ramo, além 
de inspirar, traz a experiência necessária para 
se fazer de cada trabalho, uma obra ímpar, com 
um bom design, com tecnologia e sofisticação.

Projeto conjunto
O projeto da família Salce, casal e filha, foi reali-
zado com muito carinho através das referências 
e desenhos trazidos pela proprietária Evelyn. 
Segundo Márcia, o trabalho foi desenvolvido 
em conjunto, em cada detalhe do apartamen-
to, seguindo o que queriam seus moradores. A 
GW Premium é especializada em móveis sob 
medida de alta qualidade, com isso conseguiu 
apresentar a cada ambiente solicitado: cozinha, 
adega, cantinho Décor na sala de estar, banhei-
ros, dormitórios, Home Office e Espaço Gour-
met, um toque elegante e diferenciado.

Quarto de Princesa
Em todos os ambientes impera o estilo moder-
no e despojado, uma solicitação da Evelyn. As-
sim como a base são os tons neutros, a versão 
brilho está no padrão marcante, personalizando 
cada espaço. O quarto da filha é como o de uma 
princesa moderna, pois é rosa mas laqueado, o 
que confere leveza e brilho. Com ótimo apro-
veitamento, até os acessórios tem uma gaveta 
especial para serem acomodados. Além disso, 
uma bancada de vidro resguarda o lugar do es-
tudo, onde o computador já está a postos. O 
que encanta também é o espelho com ilumina-
ção de led, formando um camarim.

FOTOS | FOTO CRIATIVA

ESPECIAL
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Portas espelhadas
Os detalhes também chamam a atenção. No 
dormitório do casal, o painel de recorte, per-
sonalizado, assim como as portas de correr 
dos armários espelhados dão exclusividade ao 
ambiente. Já na sala de jantar, um aparador 
amadeirado une as mesas, que precisavam 
comportar 12 lugares. Apreciadores de vinho, 
os proprietários do ambiente tem uma adega 
laqueada, com vidro incolor e iluminação de led, 
evidenciando os vinhos.
A proposta da Boa Vista Planejados e da GW 
Premium é atender as necessidades dos seus 
clientes, transformar os seus espaços que fa-
zem parte da vida das pessoas, os adequando 
ao que foi sonhado, sempre unindo funcionali-
dade e um padrão estético arrojado e persona-
lizado.

“Os ambientes ficaram exatamente como sonhávamos”.

Duas cozinhas
Como a família gosta de receber amigos e fa-
miliares, nada melhor, do que a cobertura ter 
duas cozinhas. Ambas têm a praticidade como 
palavra de ordem. E como revela a dona da 
casa: “Ficaram exatamente como sonhávamos”. 
A cozinha que está integrada a sala de jantar, 
tem o requinte da cor champanhe alto brilho e 
iluminação. Além de ser o diferencial deste pro-
jeto que começa no design: o acabamento das 
portas laqueadas está fazendo muito sucesso, 
pois, segue o conceito built-in, ou seja, total-
mente embutido, que garante a integração total 
do refrigerador com todo o ambiente. A outra é 
chamada de Cozinha Gourmet. Um amplo espa-
ço para receber os convidados. GW Premium | Av. dos Trabalhadores, 116 – Edifício The Diplomat - Loja 18 – Vila Castelo Branco - Indaiatuba/SP – Fone (19) 3800-5242 / (19) 97411-8463

ESPECIAL
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BOA VISTA
25 ANOS

Uma história deinovação
Ao completar 25 anos de existência, a Boa Vista Planejados destaca-se 

como uma das principais empresas do Rio Grande do Sul, produzindo 
móveis sob medida 100% editáveis, para todo o Brasil

A história da Boa Vista Planejados reúne ingre-
dientes de superação, inovação e muita deter-
minação. Começa em uma pequena cidade do 
interior do Rio Grande do Sul, ainda nos anos 
90, quando três ex-funcionários de uma coope-
rativa necessitaram reinventar suas vidas, pois 
precisavam sustentar suas famílias. Perder o 
emprego numa pequena cidade era preocupan-
te. Com muita coragem, José Euclides Lorenz, 
Luis Carlos Dapper e Tarcísio Luiz Liell mudaram 
não só os seus destinos, como também do re-
cém-criado município de Nova Boa Vista. Assim 
nascia a Fábrica de Móveis Boa Vista Ltda.

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

Primeiro móvel: uma cômoda
Para tentar superar o momento de dificuldade, 
a primeira ideia foi abrir “um negócio próprio”. A 
pequena cidade de Nova Boa Vista tinha uma 
tradição: produção de móveis. Os três ex-cole-
gas resolveram juntar suas rescisões e consti-
tuir uma empresa para também fabricar móveis 
para vender. Mas como? Se nenhum deles não 
tinha conhecimento algum sobre o assunto? 

Não foi nada fácil, e em seis de fevereiro de 
1995, nascia a Móveis Boa Vista. Foi uma aven-
tura ousada e a primeira ideia foi fazer uma cô-
moda. Com poucas ferramentas e duas chapas 
de MDF, fabricaram o primeiro modelo. 

Sempre investindo em exclusividade
A Boa Vista, em 2005, começava a vender seus 
móveis para outros estados brasileiros, atra-
vés de Representantes Comerciais. Um passo 
importante para o crescimento da empresa e 
divulgação da marca, que hoje através de lojas 
parceiras está presente em mais de 150 pontos 
de vendas espalhados pelo Brasil.  Atenta às 
necessidades dos clientes, a empresa produzia 
móveis com medidas especiais. Em 2012, co-
meça a automação do processo produtivo. Um 
grande passo em direção à inovação e a exclu-
sividade: móveis personalizados, sob medida 
com preço calculado em metros quadrados de 
material utilizado no projeto. 

“A ousadia falou mais alto ao entrarmos no 
ramo de móveis sem nenhuma experiência!” 
Tarcísio Luiz Liell

Móveis do tamanho que o cliente deseja 
Ao longo dos anos, a Boa Vista mudou a sua 
forma de trabalhar, apresentou novos produtos, 
se adaptou as novas tecnologias e se transfor-
mou em uma grande marca de móveis planeja-
dos 100% editáveis. De forma prática, rápida, e 
com um grande diferencial, a redução no valor 
com a redução da medida do móvel, pois o sis-
tema de produção integrado planeja e otimiza o 
plano de corte sem perda de matéria-prima. A 
empresa passou também a oferecer a todos os 

lojistas-parceiros a possibilidade de criar novas 
modulações e recortes personalizados feitos no 
Centro de Usinagem de Alta Precisão.

“Sempre primamos pela honestidade, humildade 
e trabalho” José Euclides Lorenz

Parque fabril
Foi o porão da casa de um dos sócios, onde tudo 
começou em fevereiro de 1995. Após três anos, 
foi alugado um pavilhão. Com o crescimento da 
empresa, era preciso um espaço maior e o so-
nho pelo prédio próprio começou. Em 2004, o 
sonho foi concretizado, com um prédio de 1.400 
metros quadrados. A cada inovação, a cada 
agregação de tecnologia, quatro novas máqui-
nas importadas da Alemanha, novos espaços 
foram abertos. Hoje, o Parque Fabril tem área 
construída de 7 mil metros quadrados e, por 
não ter mais espaço para crescer, a empresa 
dá um grande passo para o futuro. A Boa Vis-
ta iniciou, em setembro, a construção do novo 
parque fabril. Será a quarta casa, onde surgirão 
novidades, tanto em ideias quanto em produ-
tos, em mais de 13 mil m² de fábrica.

Destaque no cenário de móveis
Com grandes investimentos em tecnologia, 
a Boa Vista leva cada vez mais soluções em 
móveis planejados para os ambientes, tanto 
comerciais como residenciais. Ela vem se des-
tacando no cenário de móveis pelas diferenças 
significativas que apresenta, criando um produ-
to inovador que atende os sonhos do cliente. Os 
diferenciais competitivos têm contribuído para 
consolidar a marca que representa qualidade, 
muito trabalho e competência.
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Visita guiada abre 
dia de comemoração na 
Fábrica da Boa Vista

A data de 6 de fevereiro, sempre é marcada 
por muita emoção para a Boa Vista Planejados, 
mas neste ano de 2020, ano de comemoração 
dos 25 anos do início desta história vitoriosa, 
tudo ficou ainda mais evidenciado, marcante e 
festivo.
Como de costume o dia começou cedo na fábri-
ca, mas por um motivo muito especial, receber 
para uma visita técnica guiada os lojistas e re-
presentantes da marca. Visitantes estes vindos 
dos mais diversos locais do Brasil, onde a mar-
ca está presente.

Durante a visita foi apresentado o processo 
produtivo aos visitantes, que puderam visuali-
zar desde a chegada do pedido. Processo este 
que inicia com a conferência do pedido, onde os 
projetos são transformados em peças, as quais 
são identificadas uma a uma. Após inicia a pro-
dução das peças com o gerenciador (robô au-
tomatizado) levando a chapa selecionada para 
a serra, depois vem a colagem da fita de borda, 
usinagem, se necessário, furadeira e embala-
gem. Após rigorosa conferência as peças estão 
prontas para serem entregues aos lojistas que 
assumem a responsabilidade de levar as peças 
que se tornarão ambientes, nas residências e 
empresas dos clientes.
Todo este processo foi detalhadamente apre-
sentado durante a visita técnica, a qual surpre-
endeu os participantes. “Foi uma manhã bem 
produtiva, conhecemos os processos internos 
dos departamentos como o marketing e o fi-
nanceiro, tudo como acontece no dia a dia da 
Boa Vista”, declarou Thiago Zanelato, da loja 
Salete Casa Bonita, de Santana do Livramento/
RS.
Já a Luana Muntanelli Rodrigues, da Casa Con-
cetto, de Santo André/SP acredita que a Boa 
Vista vai alcançar o mercado principalmente 
o de São Paulo, abrindo muitas lojas porque o 
produto é muito diferente. “A fábrica está com-
pletando 25 anos de existência e ela tem evo-
luído muito, a cada mês temos novidades mui-
to legais, a fábrica traz tendências muito boas 
para o mercado”, conluia lojista.

Treinamento para o Sucesso
Dentro da programação dos 25 anos, após a vi-
sitação guiada pela Fábrica da Boa Vista Plane-
jados, chegou a vez dos lojistas se conectarem 
com o sucesso, através de um treinamento com 
Felipe Borba.
Durante duas horas, os lojistas e representan-
tes que levam e trabalham o nome da Boa Vista 
pelo Brasil, puderam através de conteúdos e di-
nâmicas se prepararem para o crescimento das 
suas empresas, que tem sucesso atrelado ao 
sucesso da marca Boa Vista.

Felipe Borba
Felipe Borba é treinador e palestrante, referên-
cia nacional em Desenvolvimento de Inteligên-
cia, já esteve mais de 1.400 vezes em diferentes 
palcos. Com uma longa trajetória acadêmica na 
área de Gestão de Pessoas e Recursos Huma-
nos, ele é reverenciado por seu profissionalis-
mo, autenticidade, comunicação clara, simples, 
objetiva e de alto impacto. Todos os métodos 
são desenvolvidos com base científica através 
de diversos estudos.

Impacto
Os resultados com o treinamento são atingidos 
quando os lojistas e representantes alinham os 
seus objetivos com a fábrica. Objetivos estes 
que são atender as necessidades dos consu-
midores com projetos e produtos bem executa-
dos, que satisfaçam as necessidades dos con-
sumidores, levando a eles a melhor experiência 
juntos aos móveis da Boa Vista.
“A palestra foi muito instrutiva e direcionada 
para a gente poder crescer, melhorar, inovar e 
alcançar nossos objetivos”, declarou Sérgio Ro-
drigues, do Grupo Ritmo/SP. Já Vinícius Ferrei-
ra, da loja Planneje, de Fortaleza/CE, enfatizou: 
“A palestra com o Felipe foi maravilhosa, bem 
motivacional. Trazendo toda essa coisa do amor 
mesmo pelo que a gente faz, e deixando você 
cada vez mais motivado para buscar o cresci-
mento, tanto emocional como financeiro.”
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Uma noite para 
comemorar o 

empreendedorismo
Encontros homenagens e muita emoção marcaram a 
comemoração dos 25 anos da Boa Vista Planejados

A data de 6 de fevereiro é a data que marca o 
início de uma caminhada vitoriosa, o que co-
meçou com um sonho, hoje é uma realidade e 
25 anos depois, foi dia de comemorar ao lado 
de quem faz a Boa Vista ser o que é, hoje fa-
zendo parte do sonho de milhares de pessoas 
por todo o Brasil.
A expedição da Fábrica da Boa Vista, na cida-
de de Nova Boa Vista/RS, se transformou para 

receber mais de 500 convidados que fizeram 
parte da comemoração dos 25 anos da em-
presa. Entre convidados especiais, lojistas e 
funcionários os sócios-proprietários recebe-
ram um a um dos convidados, agradecendo a 
dedicação e a presença no evento que foi car-
regado de emoção. 
Confira alguns momentos desta noite ines-
quecível:

Os sócios proprietários 
da Boa Vista, Luis Carlos 

Dapper, José Euclides 
Lorenz e Tarcísio Luiz Liell, 

ao lado da cômoda que foi 
o primeiro móvel criado pela 

Boa Vista, há 25 anos

Família Boa Vista Planejados, sócios-proprietários com suas esposas, filhos, netos, noras, genros que hoje muitos já trabalham na empresa

Homenagem para as três damas da Boa Vista Planejados, as esposas dos sócios-fundadores, 
que foram incansáveis ao lado dos esposos: Veranice Dapper, Leocádia Lorenz e Clair Liell

Acesse e confira a cobertura completa da 
Festa de 25 anos da Boa Vista Planejados
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LOJISTA
BOA VISTA

A cidade de Olimpia/ SP agora conta com uma 
loja revendedora Boa Vista Planejados.
A loja inaugurou no final do ano de 2019 e está 
sob direção de Rogério dos sócios Rogério Car-
valho especialista em Design de interiores e Gil-
berto Miessa Engenheiro Civil.
A Projettare home design, além de possuir um 

Projettare home design,
um espaço que vai lhe encantar!

atendimento personalizado, conta também 
com uma equipe totalmente especializada em 
móveis planejados para atender seus clien-
tes de acordo com suas necessidades, e, no 
showroom da Projettare home design os clien-
tes e parceiros podem conferir belíssimos am-
bientes da Boa Vista.

Lojistas Destaques 
são conhecidos na grande noite dos 25 anos

Durante a comemoração dos 25 anos da Boa 
Vista Planejados, foram conhecidos os Lojistas 
Destaque do segundo semestre de 2019. En-
tre os mais de 150 pontos de venda da marca 
espalhados pelo Brasil, quatro se destacaram 
por preencherem uma série de quesitos regula-
mentados pela fábrica. 
A Boa Vista reconhece que se hoje é conhecida 
por clientes de todas as partes do Brasil, rea-
lizando sonhos e levando bem-estar através 
de móveis, é porque tem pessoas que como os 
fundadores Luis Carlos Dapper, José Euclides 

Lorenz e Tarcísio Luiz Liell acreditam, traba-
lham e fazem acontecer. Empreendedores que 
vão além, que buscam todos os dias superar as 
suas metas, os seus limites e impactam o públi-
co consumidor de uma forma positiva, inovado-
ra e comprometida com a satisfação.
O primeiro lugar ficou com a GW Móveis, que 
tem mais de 40 anos de tradição no ramo de 
móveis, e hoje leva através das suas lojas GW 
Premium e GW One, os móveis repletos de tec-
nologia da Boa Vista para a cidade de Indaiatu-
ba e região.

A sócia-proprietária da GW Móveis, Márcia Scarparo recebeu das mãos dos sócios da Boa Vista Planejados 
a condecoração de Lojista Destaque – 1º Lugar.

Lojistas Destaque ano 2019/2
1º Lugar – GW Móveis – Indaiatuba/SP
2º Lugar – Loja Carmo Mendes – Apucarana/PR
3º Lugar – BV Móveis Sob Medida – Campo Belo/MG
4º Lugar – Ápice Móveis Planejados – Itajubá/MG
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Uma parceria consolidada de muito sucesso.
Escolhemos a BOA VISTA, por ter um diferencial único 
no mercado, 10 anos de garantia e ter seus móveis 
planejados 100% sob medida!

Rogério Carvalho, Tarcísio Luis Liell, Ademilton de Oliveira e Gilberto Miessa

“Trabalhar com a BOA VISTA, é simplesmente, 
não ter obstáculos na imaginação de criar, 
projetar e reproduzir projetos em móveis 
planejados. Uma fábrica muito flexível na sua 
produção, já que a mesma possui uma linha de 
produção totalmente sob medida, atendendo a 
necessidade de cada projeto, de acordo com o 
perfil de cada cliente, tornando-o exclusivo
O cliente cada vez mais quer um produto dife-
renciado, não somente, que possa atender suas 
necessidades, mais que sua personalidade fique 
estampada no acabamento desejado e com isso 
a BOA VISTA, sai na frente, com seus móveis pla-
nejados.” Palavras de Rogério Carvalho

LOJISTA
BOA VISTA
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Uma loja moderna e 
aconchegante!

Inaugurou na cidade Erechim/ RS o novo showroom Boa Vista da loja 
Idealliza Móveis planejados.

Para a criação do projeto do showroom foi 
pensado um espaço que remetesse ao lar, ca-
racterística conquistada pela a harmonia de 
cores e iluminação. Um ambiente totalmente 
inovador e assim tornando a loja um espaço 
aconchegante. Um dos toques de modernida-
de conferidos ao projeto se deve ao ambiente 
“Instagramável”, onde os clientes e parceiros da 
loja podem tirar suas fotos e divulgar a loja ao 
mesmo tempo!

“Ao trabalhar com a boa vista é possível ter 
liberdade de criação pelo fato de ser 100% 
editável, alcançando assim, um projeto 
personalizado e novo de acordo com cada 
cliente e sua personalidade.
Mesmo com as condicionantes de cada local 
é possível fazer um projeto adequado ao 
espaço, um produto com excelência representa 
a tranquilidade de entregar um produto 
impecável.
É importante também ressaltar o diferencial da 
tecnologia envolvida na produção.”

Ana Paula Dassoler - proprietária/projetista
Priscila Giarreton - arquiteta, Vilmar Vendrame - sócio/proprietário, 
Ana Paula Dassoler - proprietária/projetista

A Idealizza fica na Avenida 15 de novembro 862/ Sala 02- Erechim/RS
@idealizzaplanejados

Espaço Instagramável

FOTOS | JAQUELINE ANHAYA
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Boa Vista em 
Ritmo paulista

Empresa de planejados do interior do Rio Grande do 
Sul reforça presença em São Paulo através da bem 

sucedida parceria com o Grupo Ritmo

Os sócios Sérgio Rodrigo Fernandes, Rafael Ro-
berto Zampol, Diego Fernandes e o Américo Si-
mão Júnior buscavam uma empresa sólida que 
atendesse as suas necessidades e dos seus 
clientes, e foi na Boa Vista Planejados que eles 
encontraram a qualidade e comprometimen-
to que fizesse sentido ao seu negócio. Sempre 
trabalharam duro, e essa dedicação e empenho 
rendeu bons frutos, uma empresa consolidada 
no mercado paulista de planejados, e que vem 
conquistando cada vez mais os lares do Estado 
de São Paulo. Esta produtiva parceria foi ren-
dendo, rendendo... Atualmente são oito lojas na 
capital e interior. Com previsão de inaugurar três 
lojas ainda este ano, nas cidades de: Tatuapé, 
Várzea Paulista e Sorocaba.

Princípios
A Boa Vista Planejados chegou ao Estado mais 
rico do Brasil, e entre outros clientes fez parceria 
com o grupo Ritmo. Foram anos de muito tra-
balho, para alcançar objetivos que não eram pe-
quenos, sempre baseados nos princípios e valo-
res da Lealdade, Honestidade e Sinceridade, nas 
relações com os clientes, com os colaboradores, 
com os sócios e parceiros. Sempre buscando 
algo melhor, eles nunca se acomodaram, mes-
mo nos momentos mais difíceis, a constância e 
a intensidade do trabalho sempre foi e, continua 
sendo uma escolha. Assumindo os erros e mu-
dando o mais rápido possível de direção, quando 

a mesma não é favorável, eles têm conseguido 
se refazer de imprevistos.

Produtos exclusivos
Desde o início, o Grupo Ritmo destaca que a es-
colha da parceria já foi um primeiro passo cor-
reto. A Boa Vista Ritmo Planejados trouxe um 
novo conceito do jeito de viver, uma proposta 
que vai além da adequação de cada ambiente. 
O objetivo sempre foi desenvolver produtos ex-
clusivos, o que a empresa gaúcha de planejados 
ajuda e muito, com móveis 100% editáveis, isto 
é, se adapta as necessidades de cada pessoa, no 
seu espaço. A possibilidade de transformar um 
ambiente em “todos”. O ambiente da sala em 
conjunto com a TV, convivendo com o escritório. 
A cozinha que também pode ser apoio para a la-
vanderia e faz parte da sala.

Atendimento preferencial ao cliente
Para o grupo Ritmo, o bom atendimento ao 
cliente sempre foi o preferencial. É junto com ele 
que as ideias são criadas, com a possibilidade de 
novas adaptações, quando houver necessidade. 
Cada cliente traz sua inspiração, o seu jeito de 
morar e recebe da equipe, em qualquer uma das 
lojas que for, o melhor atendimento. A rotina que 
impera, em qualquer situação, é que os valores 
e princípios são sempre respeitados. Encontrar 
a solução para o problema que o cliente traz, é 
questão de honra.

Excelente posição no mercado
O sucesso e a excelente posição adquirida no 
mercado foi resultado do comprometimento de 
todos e de cada um dentro da empresa. A frag-
mentação de funções e o respeito mútuo entre 
sócios e gerentes sempre buscando se ajudar 
nas tarefas diárias se estende ao grupo de fun-
cionários que chega a 300. A rentabilidade fi-
nanceira, nunca foi a busca primeira, sempre foi 
consequência de atender sempre bem o cliente, 
com qualidade e excelência. Através do bom tra-
balho, da persistência em atender cada vez me-
lhor, os objetivos foram alcançados. A chama e o 
vigor, de toda a equipe, sempre fizeram a dife-
rença. O comprometimento de todos inclusive, 
faz com que passem por mais uma crise, sem 
abandonar o planejamento de 2020: novas lojas 
serão abertas!

Lojas Ritmo

São Paulo/SP
Rua Teodoro Sampaio, 1313 - Pinheiros - Fone (11) 2309-5327
Rua Monteiro de Melo, 71 - Lapa - Fone (11) 2361-4100

Jundiaí/SP
Avenida Nove de Julho, 2101 - Centro - Fone (11) 2816-5699

Campinas/SP
Rua Doutor Sampaio Ferraz, 500 - Cambuí - Fone (19) 3305 – 5792
Avenida Orozimbo Maia, 13 - Centro - Fone (19) 3305- 5792

Osasco/SP
Rua Pedro Fioretti, 337 - Centro - Fone (11) 2309-5327

Cajamar/SP
Rua Avenida Tenente Marques, 5276 - Vila Planalto - Fone (11) 4448- 9888

Vinhedo/SP
Rua João Corazzari, 734 - Santa Rosa - Fone (11) 4448-9888

Direção do Grupo Ritmo com diretores da Boa Vista

LOJISTA
BOA VISTA
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A CASA é sua. Venha!
Uma nova opção em loja de estilo

A Boa Vista Planejados chegou, este ano, a 
Sete Lagoas, Minas Gerais. A loja, que recebeu 
o nome de ‘A CASA’, inaugurou em fevereiro. O 
objetivo é proporcionar não só aos habitantes 
da sempre promissora cidade, já que é sede de 
grandes empresas nacionais como internacio-
nais, mas aos moradores de toda a região, uma 
opção de ótimos projetos, traduzindo a cada 
cliente, a concretização de decorar ou de ter a 
sua casa como sempre sonhou. Muitas pessoas 
esperam um longo tempo para realizá-lo, sen-
do assim é importante deixar o seu lar como 
sempre planejou: bonito, confortável e com o 
estilo desejado.

Realizando sonhos
A CASA - Mobiliário e Planejados, tem a fina-
lidade de fornecer a cada cliente o que há de 
melhor nos vários segmentos. Além dos pla-
nejados, único 100% editável, o que favorece o 
projeto, indiferente do tamanho do pedido, do 
sonho ou da ideia, também estão à disposição 
toda a gama de móveis soltos e objetos de de-
coração para compor um ambiente em sua to-
talidade. É uma loja de conceito, completa, que 
busca em primeiro lugar, a satisfação do cliente, 
pois a cada projeto além de atender às necessi-
dades expostas, procura imprimir a personali-
dade de cada um.

Escolhendo fornecedores
Em 23 de fevereiro de 2020, com a abertura de A CASA, Josina Pinheiro 
e Júnia Aiello, realizaram um sonho: ter a própria loja. Amigas de muito 
tempo, com experiência no setor mobiliário, se conheceram trabalhando 
no comércio. Foi, porém, ao trabalhar na mesma loja, que surgiu o sonho 
do próprio negócio. Desde 2018, que as horas que seriam de folga servi-
ram para esboçar o novo projeto, como realizar a busca de fornecedores 
e planejar como seria a nova loja. Através de um representante, ficaram 
conhecendo a Boa Vista Planejados. Não só os produtos as conquistaram, 
mas os 25 anos de história da empresa, também contaram para esta es-
colha decisiva e assertiva.
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 Mais aconchego 
e funcionalidade

sem perder beleza e modernidade
FOTOS | EUSÉBIO MENDONÇA

Um grande showroom
A loja impressiona pelo seu tamanho, são 840 
metros quadrados. Por enquanto só o primeiro 
andar, 440 metros quadrados está com o seu 
showroom, são vários e lindos ambientes mon-
tados, desde cozinhas, salas de TV e dormitó-
rios. Josina e Júnia apresentam um atendimento 
exclusivo e personalizado, juntamente com sua 
equipe. As sócias querem que as pessoas pen-
sem em seu lar como “A CASA” e não apenas 
uma casa, querem que cada um dê o seu toque 
especial na elaboração do seu projeto. Apesar 
da experiência, elas tiveram a sua prova de fogo 
logo no início. A loja abriu em 17 de fevereiro de 
2020 e fechou em 19 de março 2020, devido a 
pandemia do coronavírus. Até julho foram qua-
tro meses, trabalhando das 9 às 18 horas, de 
portas fechadas, mas não faltou vontade, en-
tusiasmo e muita fé, hoje com a loja já reaberta 
seguem dando o melhor aos seus clientes.

Josina Pinheiro e Jonia Aiello, 
sócias-proprietárias Loja A Casa de Sete Lagoas/MG

A CASA fica na Av. Renato Azeredo, 260 (1307.81 Km) – tel. (31) 9742-5512
Sete Lagoas – Minas Gerais
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ESPECIAL
CAPA

Improviso dá lugar a funcionalidade
Assim como o Lucas e Lorena, muitas pessoas 
que estavam adiando, pelos mais variados mo-
tivos, uma reforma, a troca de móveis, a amplia-
ção de uma sala, a construção de mais um local 
para a família se divertir, resolveram nestes últi-
mos meses, materializarem seus sonhos. Fican-
do em casa por mais tempo, muitos se deram 
conta que faltava comodidade, ou até mesmo 
praticidade, quando não, espaço. Como ficar em 
casa foi à única opção para muita gente, até o lu-
gar improvisado para trabalhar ou estudar, teve 
que ganhar uma estrutura mais apropriada.

Palavra de ordem é conforto
Lucas Lucco e Lorena moram juntos há cinco 
anos e resolveram reformar a sala de estar e a 
área gourmet. Com o olhar totalmente voltado 
para a melhoria destes espaços, eles procura-
ram Lillian Vidal e contaram com projeto assi-
nado pela equipe da Vidal Móveis Sob Medida, 
pois sabiam do trabalho que realizavam, além 
do acompanhamento do arquiteto Leo Soares. 
O casal quis imprimir em dois ambientes, a per-
sonalidade de ambos, mas fez questão que os 
espaços tivessem modernidade, porém o con-
forto não poderia ser esquecido.

Simplesmente amamos! A expressão foi usa-
da por Lorena para definir a admiração do ca-
sal ao ver pela primeira vez o resultado da re-
forma que fez em casa, em Uberlândia, Minas 
Gerais. A vontade de executar essas alterações 
em alguns ambientes, já vinha de algum tempo, 
e com o agendamento da celebração do casa-
mento na própria casa, o cantor Lucas Lucco e 
a modelo Lorena resolveram realizar a renova-
ção. Depois de muito pesquisarem, chegaram à 
conclusão de que os móveis da Boa Vista Pla-
nejados junto à loja Vidal Móveis Sob Medida, 
na cidade mineira, seria a solução perfeita para 
as modificações que gostariam de realizar.
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Modernidade na sala de estar
A sala de estar é um dos ambientes mais utili-
zados e o pedido do casal foi fielmente seguido, 
o espaço ficou super aconchegante. O home é o 
diferencial marcante que traduz a exclusividade 
do ambiente, onde a modernidade se sobressai, 
mas o rústico garante presença. As cores utili-
zadas, Frassino e Freijó, deram requinte ao mó-
vel, sendo que a cor mais escura também con-
templa às frentes americanas. É uma releitura 
do mobiliário americano, produzido pela Boa 
Vista Planejados, onde a influência são as linhas 
clássicas e o entalhe na madeira. Os nichos com 
duplo revestimento são valorizados também 
por uma suave e adequada iluminação. Além 
dos painéis ripados instalados em uma parede 
de pé direito de 8 metros de altura.

Área Gourmet ficou acolhedora
Com mais tempo para ficar em casa, o violão faz 
companhia para Lucas Lucco. Porém, por gostar 
muito de cozinhar, o cantor sentiu a necessi-
dade de um local apropriado para fazer o que 
adora. Lorena conta que eles gostam de reunir 
a família. Quando o trabalho permite, bons mo-
mentos são vividos junto às pessoas queridas. 
Agora, eles esperam estes tempos de quaren-
tena passar, para matarem as saudades, mas o 
cenário está pronto. A área gourmet ficou aco-
lhedora, como queria o casal, além de funcional, 
tudo que é preciso para o bom andamento do 
ato de cozinhar tem o seu devido lugar.

Estilo arrojado e jovial
O mobiliário, nas cores espresso e freijó tem a 
beleza a seu favor, tanto quanto a praticidade. 
Os nichos e ripados, ganham destaque na de-
coração, devido a iluminação de led, que além 
de cumprir com seu papel funcional, agrega va-
lor estético à composição. Quanto as pratelei-
ras na linha Star, desenvolvida em aço carbono 
com acabamento preto criaram uma atmosfera 
arrojada, pois a sua estrutura garante espaços 
nas mais diferentes alturas. O lugar, cuja fina-
lidade é unir sabores e carinho, transmite um 
estilo jovial, além disso, está integrada a parte 
externa da casa e segundo Lorena, ela e Lucas 
adoram este contato que têm com a natureza.

Ressignificar nosso lar
É hora de ressignificar também a nossa casa. 
Pela correria do dia a dia, pouco ficávamos 
nela. Mas com os novos tempos, ela realmente 
teve o sentido de “porto seguro”, onde ficamos 
abrigados, guardados com nossos familiares. 
Olhando-a com mais calma, percebemos que 
existem cantinhos que precisam de uma pe-
quena modificação. A casa nunca recebeu tanta 
atenção como nos últimos tempos.
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ARQUITETO
PROJETISTA

A arquiteta Daniella da Silva Baldin, da Squa-
dra da cidade de Chapada, no Rio Grande do 
Sul, planejou este ambiente de estar e jantar 
integrados para que os moradores pudessem 
relaxar e receber seus familiares e amigos em 
um espaço amplo e aconchegante ao mesmo 
tempo!
Uma sala de estar com um imponente pé direi-
to duplo onde um bem pensado painel para a 
Tv é o grande protagonista ocupando todo esta 
altura!
O restante do mobiliário harmoniza-se perfei-
tamente no ambiente! Para esta composição a 
paleta escolhida foi o Gianduia que conferiu so-
fisticação extra para a sala, a arquiteta trouxe 
ainda o branco, madeirado e azul, contemplan-
do assim um ambiente claro, iluminado e leve.
No jantar, a mesa quadrada de 8 lugares com-
pletam a composição de extremo bom gosto !
Sobre a inspiração para os projetos, Daniela nos 
responde: “a primeira coisa que faço em meus 

projetos é identificar o estilo de cada morador, 
assim como seus costumes, gostos e frequên-
cia de uso de cada ambiente”. Após o primeiro 
contato, existe uma série de inspirações que 
vão mudando com o tempo e se adaptando a 
cada projeto, de acordo com o cliente e com o 
orçamento, mas sempre seguindo o padrão de 
qualidade e estética agradável, características 
marcantes do trabalho da profissional.
Aí que entra o planejado, pois ele tem este po-
der, de ser funcional, esteticamente agradável 
e ao mesmo tempo capaz de transformar qual-
quer ambiente em algo sofisticado, declara Da-
niela.
A arquiteta acredita que oferecer opções atuais, 
com designer inovador, que saia um pouco da-
quilo que se vê no dia a dia seja um diferencial 
para tornar os móveis sempre interessantes 
e atuais, além disso é preciso muito cuidado e 
atenção no processo de criação e na escolha da 
empresa.

“Na minha visão a empresa deve oferecer várias 
opções tanto de cores e texturas das madeiras 
assim como puxadores, vidros e demais 
acessórios bem diferenciados. Dessa forma, o 
arquiteto pode criar mais livremente para assim 
chegar em um ideal para cada cliente.”

“Trabalhar com a Loja Decora e com a Boa Vista 
foi uma experiência muito interessante, uma 
equipe boa, fácil de se comunicar e a equipe de 
montagem trabalhou muito bem”.

Projeto: Daniella da Silva 
Baldin - Arquiteta e Urbanista, 
graduada pela Universidade de 
Passo Fundo, atua na cidade de 
Chapada/RS desde 2018

Execução: Decora - Chapada/RS 
e Boa Vista Planejados

A sofisticação do 
planejado em um pé 

direito duplo
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Apartamento atemporal 
100% funcional

Neste Apartamento de 68m² na orla marítima 
de Fortaleza, no Ceará o designer Vinícius Fer-
reira, teve a missão de criar um projeto total-
mente funcional onde cada cantinho teria que 
ser bem aproveitado. O apartamento habitado 
pelo casal, Sandra Elaine Moura da Silva Nó-
brega e José Garibaldi da Nóbrega Júnior, muito 
conectados com as tendências atuais, mas ao 
mesmo tempo conservador, solicitou ao desig-
ner a missão de criar algo moderno, clean e ao 
mesmo tempo com uma releitura clássica, onde 

explorasse bem as alternativas que a Boa Vista 
disponibiliza em seus produtos. 
O uso dos revestimentos mais claros deixou 
com uma boa opção para variar nas cores com 
a decoração.
“Com o mobiliário 100% editável da Boa Vista 
tudo se tornou muito mais fácil, deixando cada 
canto bem funcional”, explica o Vinícius Ferreira, 
responsável pelo projeto. Conversamos com ele 
para saber mais deste apartamento que ficou 
completamente funcional.

Qual a importância do móvel 
planejado em um projeto de interiores?
Hoje com as moradias cada vez mais compactas 
o uso do planejado sob medida fez da mobília 
uma alternativa 100% viável na elaboração de 
um projeto, onde cada espaço precisa ser muito 
bem explorado.

Qual o seu conceito para 
o futuro do móvel planejado?
Cada vez mais as pessoas estão à procura da 
comodidade, isso faz com que queiram conviver 
próximo de tudo que possa proporcionar isso 
a elas, transformando pequenas cidades em 
grandes metrópoles, e em consequência obri-
gando a construção civil a elaborar casas com 
cômodos cada vez menores e em contrapartida 
a maior valorização e aproveitamento de cada 
m², criando então a necessidade de espaços in-
teligentes e móveis com modalidades flexíveis e 
de acordo com a necessidade de cada morador.

Na BOA VISTA encontrei a ferramenta que 
faltava para meus projetos. A flexibilidade 
em cada modulação, somando tecnologia em 
produtos e acabamentos de ponta, tornando 
realidade cada detalhe do projeto sem a 
necessidade de ajustes ou mudanças para um 
plano B, me poupando tempo para conquistar 
novos clientes, declara Vinícius.

Projeto: Vinícius Ferreira - Designer de Interiores
Execução: Planneje Boa Vista Fortaleza

Cliente Sandra Elaine Moura da Silva Nóbrega 
e o designer Vinícius Ferreira

ARQUITETO
PROJETISTA
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MOSTRA KASULO 2020

Novas tendências em 
quatro ambientes

A Mostra Kasulo 2020 já é um sucesso de visitas 
e de elogios. Essa primeira edição é composta 
por quatro ambientes: Suíte Core (dormitório 
feminino), Felicitá (sala de Tv), Recanto do Chef 
(copa/cozinha) e Estar do Vinho. Os móveis pla-
nejados da Boa Vista estão presentes e mos-
tram as novas tendências em cores e padrões, 
para a década que está iniciando. A iniciativa das 

Arquitetas Parceiras
A arquiteta e sócia-proprietária da Kasulo Ambientes, Keleen Regina Zeni 
Müller explica que para comemorar os quatro anos da loja de interiores, 
o showroom foi projetado por arquitetas parceiras, por isso foi dado o 
nome de Mostra. A inovação tem gerado bons resultados e nos próximos 
anos, outros parceiros serão convidados. Em anos anteriores, o trabalho 
foi realizado pela própria equipe de arquitetos da loja. Essa primeira edição 
da Mostra conta com a participação da arquiteta Mariana Maran (@ma-
rianammaran), que ficou responsável pelo dormitório e denominou Suíte 
Core; o escritório DEA (@deadesignarquitetura), da arquiteta Cristina Ma-
ria Giusti e a designer de interiores Cátia Von Dentz, criou o Estar do Vinho; 
a arquiteta Camila Picollo (@camilapicolloarquiteta) projetou o Recanto do 
Chef – Copa/Cozinha e a arquiteta Andréia Vallar (@andreiavalar.arq), ela-
borou o espaço Felicità – Sala de Estar.

sócias-proprietárias e arquitetas Keleen Müller 
e Morgana Zanotti, da Kasulo Ambientes, de São 
Miguel do Oeste, Santa Catarina é inovadora. Os 
quatro espaços montados no interior da loja, 
desde abril, foram projetados por escritórios ar-
quitetônicos parceiros. Cada um dos escolhidos 
teve um tema para desenvolver, já que a ideia 
era dar à loja, um “ar” de casa ou apartamento.

Sócias proprietárias Morgana Zanotti e Keleen Müller Cristina Maria Giusti e Cátia Von Dentz

Mariana Maran

Camila PicolloAndréia Vallar

ARQUITETO
PROJETISTA
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Recanto do Chef – Copa/Cozinha
A praticidade é a palavra de ordem na Copa/
Cozinha, mas a beleza e modernidade imperam. 
A versatilidade dos móveis sob medida da Boa 
Vista permitiu grandes e bons espaços para 
guardar tudo que é necessário no “coração” de 
qualquer casa. O Recanto do Chef, como tam-
bém foi denominado, tem nas cores claras e 
muito bem combinadas, o seu ponto forte. A re-
ferência está na cobertura dos balcões, cuja cor 
Thassos, que imita uma pedra, tem chamado 
muito a atenção. A elegância se sobressai com 
a combinação da cor Marmo, que imita uma pe-
dra preta. A Copa/Cozinha tem desempenhado 
seu papel na loja, tanto para preparar o café 
para os clientes, como para o lanche da tarde.

Estar do Vinho
A novidade é o Estar do Vinho. Apesar do uni-
verso da bebida ainda ser na sua maioria, 
masculino, a ousadia é ter em casa, já que per-
manecemos mais tempo nela, um espaço es-
pecialmente preparado para as mulheres. Elas 
irão se reunir, se encontrarem para conversar, 
para dar boas risadas e principalmente, degus-
tarem o vinho. O ambiente é aconchegante e 
transmite a sensação de aquecido, para isto foi 
utilizada a cor que imita a madeira de cinamo-
mo, nos painéis, nas prateleiras e nichos. Este 
tom avermelhado, representando o carvalho 
das pipas de vinho, resgata a essência do bem 
viver. Um bar e lindas poltronas resgatam a co-
modidade do recinto.

Suíte Core – Dormitório Feminino
A mulher moderna necessita de um espaço 
confortável para o seu descanso. O dormitório 
feminino chamado de Suíte Core, repassa esta 
ideia para a cama com cabeceira estofada e lu-
minária embutida. A cor capuccino, que domina, 
aliada a serralheria em dourado, dão requinte 
ao ambiente. As duas gavetas, tanto no criado 

mudo quanto na penteadeira, estão compondo 
com um espelho com iluminação especial para a 
maquiagem, trazem o toque de suavidade. Uma 
escolha arrojada é o armário aberto possibili-
tando a melhor visualização de todos os itens. 
A jovialidade é dada pelas bolsas expostas nas 
prateleiras. Já o painel vazado separa a área de 
dormir e a área do trabalho.

Kasulo Ambientes
Rua Santos Dumond, 770 – Edifício Anthurium
São Miguel do Oeste/SC
Fone: (49) 3622-2625  |  @kasuloambientes

Ambiente Felicità – Sala de TV
Toda casa tem que ter um Ambiente Felicità, 
isto é, uma Sala de TV. Não importa o tamanho 
da protagonista, o que chama a atenção mesmo 
nesta sala é o home, composto por painel e ni-
chos. Um móvel robusto e de presença, que pela 
flexibilidade de medidas da Boa Vista pode ser 
montado em qualquer lugar, dando personali-
dade a sala. O grande painel de cor mint, onde 
a televisão está instalada, é o grande destaque. 
A composição porém, é perfeita com nichos dos 
mais variados tamanhos e formatos, na cor 
castanho. Nos nichos, objetos preferidos, plan-
tas e até mesmo, porta-retratos que contam 
a história do morador. Arrematando o móvel e 
fazendo a diferença, a cor Thassos (imitação de 
uma pedra).

Espaço Kasulinho
Um Painel com Recorte de Castelo é o cenário 
perfeito para as crianças brincarem enquanto 
suas mães visitam a Kasulo Ambientes. Uma 
mesa, banquinhos, papel e muitos lápis de cor 
aguardam a criançada.

ARQUITETO
PROJETISTA
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O Dib Studio Arquitetura e Interiores, nasceu 
do encontro de dois apaixonados por designer, 
arquitetura e marketing e da forte conexão des-
sas paixões. Por trás do Studio estão os sócios 
Renan Dib, Arquiteto e Designer de Interiores e 
Vinicius Lima Designer, Especialista em Marke-
ting e Gestão de Projetos, com expertises va-
riadas e objetivos semelhantes, enxergaram no 
Dib Studio, a possibilidade de desenvolverem 
projetos arquitetônicos residenciais e comer-
ciais.
Para a sede de 160 m², do Centro de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação da DELL/LEAD em 
Fortaleza/CE, Renan Dib e Vinícius Lima contam 
que tomaram como ponto de partida a paleta 
de cores da DELL e a necessidade de conceber 
um ambiente com uma atmosfera fluída que 
inspire criatividade, experimentação e pensa-
mento inovador.

“Nesse projeto pensamos de forma holística 
todos os ambientes, pontuando desde 
acessibilidade, conforto, tratamento acústico, 
funcionalidade, estética e respeitando a rotina 
diária de todos que fazem parte do espaço. 
Trabalhamos espaços para reuniões fechadas, 
abertas, rápidas e demoradas, para executivos 
passantes e que precisam de estações para 
utilização rápida. Foi um projeto desafiador e 
prazeroso pois fugimos do convencional, cheio 
de particularidades e novos conceitos! E o 
resultado superou as expectativas de todos.”

Para este projeto, quais 
foras as referências que seguiu?
Para este projeto buscamos várias referências 
de grandes escritórios que trabalham com o 
conceito de open space que em tradução direta, 
significa espaço aberto.
Dessa forma, os escritórios open space propor-
cionam um local de trabalho mais igualitário para 
todos os integrantes, traduzinho assim um pou-
co do DNA da empresa e proporcionando uma 
boa experiência para todos os colaboradores.
Algumas referências regionais também foram 
incluídas de maneira a fortalecer a identidade do 
projeto e valorizar a ambientação final, como as 
formas orgânicas que fazendo alusão ao movi-
mento das ondas no mar são trabalhadas tantos 
nos nichos dos móveis quanto nos revestimen-
tos acústicos. O desenho da trama de renda no 
formato dos cobogós logo na entrada, tecidos de 
linho impressos em alguns papéis de parede, os 
mandacarus estampados (com as paletas de co-
res da Dell) em papel de parede personalizado e 
muita vegetação proporcionando um bem estar 
na área de convivência.

Como foi trabalhar em um projeto com a Boa 
Vista Planejados?
Tivemos uma experiência extremamente positi-
va, pois quando se trata de um projeto corpora-
tivo, prazo, diferenciação e qualidade são impor-
tantíssimos para o sucesso do projeto. Além de 
satisfazer o cliente, o nosso projeto foi executa-
do ponto a ponto, conforme o detalhamento do 
nosso escritório.

Um breve histórico sobre o Dib
Somos um escritório de arquitetura em essên-
cia, mas os caminhos que nos levam a ela per-
correm antes a inspiração na arte, os processos 
do design e o interesse pelo novo aliados a um 
processo de trabalho multidisciplinar, nos per-
mitindo apresentar soluções práticas que pro-
duzam resultados.
Trabalhamos no intuito de oferecer a nossos 
clientes soluções práticas, criativas, elegantes, 
eficientes e principalmente diferenciadas, con-
tribuindo na melhoria da qualidade de vida em 
sua casa e no seu trabalho.
Para o Dib Studio, cada cliente é único e dono de 
um universo particular que gostamos de conhe-
cer. Só assim, é possível desenvolver projetos 
com personalidade e cheios de atitude, flexível 
e cosmopolita.

Open Space tendência em 
ambientes corporativos

Ambiente Desenvolvido
SEDE do Centro de 
Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação da DELL/LEAD, 
em Fortaleza/CE

Renan Dib (Arquiteto) e Vinícius Lima(Marketing)

ARQUITETO
PROJETISTA
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Uma cozinha atemporal!

Um ambiente feito para unir e integrar no co-
ração da casa , este foi o ponto de partida para 
este projeto executado em Lacca azul, os deta-
lhes do chão em ladrilhos deram um charme a 
mais para a composição do ambiente.

“Sabe aquela sensação boa de família e amigos 
reunidos?! Esse projeto foi elaboradora para 
esses momentos!! O ponto de partida foi a cor 
azul e um estilo retrô sem parecer antigo, algo 
muito desejado pela cliente.”

Arquiteta projetista Romi Scholtenn
@romiarquitetura
Execução @casaluizari
Panambi- RS

ARQUITETO
PROJETISTA
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DECORAÇÃO

Áreas de convivência 
em condomínios com 
destaque especial

Os espaços dedicados ao descanso e ao entretenimento nos condomínios 
se tornam cada vez mais itens obrigatórios, devido a sua funcionalidade 

e importância dentro de uma nova realidade que colocou as pessoas para 
dentro de casa, limitando a circulação.

A Construtora Congesa, no empreendimento 
Life, Indaiatuba/SP, tem um espaço diferencia-
do, que recebeu projeto arrojado do arquiteto 
Anderson Leite e execução impecável da GW 
Premium. As áreas comuns do edifício, como: 
academia, espaço Kids e gourmet, foram execu-
tadas com a excelência dos planejados Boa Vis-
ta e o bom gosto assertivo da equipe coman-
dada por Márcia Scarparo, sócia proprietária da 
GW Premium.

Área Gourmet
A área Gourmet que geralmente é utilizada para 
realizar eventos, como aniversários e reuniões 
familiares, está aconchegante. Os detalhes fi-
cam por conta da tendência do ripado no ama-
deirado Freijó Âmbar com detalhes na cor Fras-
sino. Outro destaque que chama atenção são as 
frentes americanas nos armários.

FOTOS | FOTO CRIATIVA
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Academia: movimento e saúde
Não é só a localização privilegiada e a seguran-
ça que chama a atenção no empreendimento 
Life-Congesa. A beleza, a funcionalidade e o 
conforto das áreas comuns têm gerado grande 
interesse para os moradores e futuros morado-
res do local. Como cada vez mais, a indicação é 
não ficar parado, a academia é muito procura-
da. O local ficou muito atrativo, para o projeto 
foi utilizado o padrão amadeirado Freijó Âmbar, 
inclusive na coluna, com o Azulão, cor de 2020, 
utilizada nos nichos.

Espaço Kids
Como entreter as crianças? O espaço Kids foi 
criado para acolher crianças das mais diferen-
tes idades. Prático, moderno e colorido, o local 
possibilita as mais diversas brincadeiras. Um 
sofá macio chama para uma boa leitura ou para 
ver desenhos ou filmes na TV que está afixa-
da em um bonito painel com textura linho. Uma 
bancada com armários com frentes americanas 
na cor Mint chamam a atenção do cantinho re-
servado para fazer o lanche da criançada ou até 
mesmo esquentar a mamadeira do bebê.
Investir em móveis e decoração através de es-
paços bem pensados e elaborados é uma reali-
dade dos novos empreendimentos, que visam o 
maior conforto dos seus morados, sem sair de 
dentro do condomínio.
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VARIEDADES

Organização em Alta
É natural que o ser humano seja desorganiza-
do, uma vez que para sermos organizado existe 
gasto de energia, tempo, esforço e disciplina. 
Mas a organização está cada dia mais em evi-
dência e é muito importante na rotina em nossa 
casa e é sinônimo de produtividade, praticidade 
e bem estar.
Qualquer pessoa pode começar a se organizar, 
e para que você se anime a colocar em prática, 
vou listar alguns dos benefícios que ela nos pro-
porciona:

Aproveitar melhor os espaços dos ambientes
A organização nos permite aproveitar melhor os 
espaços tanto de móveis como nos ambientes.
Se a sua desculpa para a sua bagunça for por-
que você tem pouco espaço, saiba que esta não 
cola mais. A sua bagunça é resultado da sua de-
sorganização.
Um exemplo prático e simples está em dobrar 
as suas roupas de formas diferentes, isso já 
permite que você ganhe o dobro de espaço no 
seu armário.
Essa e outras técnicas de organização profis-
sional podem otimizar os espaços e acabar com 
a bagunça, não só no guarda-roupas, mas em 
todos os ambientes da casa.

Aumento da produtividade
Com a falta de organização tarefas simples do 
dia a dia podem se tornar mais difíceis para se-
rem realizadas. 
Um exemplo é quando você vai e vestir para um 
compromisso, e pensa em se vestir com uma 
peça que quando vai procurar você não acha 
de jeito nenhum em sua bagunça ou quando 
necessita de um documento importante e não 
acha de jeito nenhum.
Tudo isso faz com que percamos agilidade e 
produtividade, fazendo com que nos atrase-
mos a compromissos importantes e nos causa 
retrabalho. Por outro lado, com o armário or-
ganizado, as roupas setorizadas por tipo, tudo 
guardado em seu devido lugar fica muito mais 
fácil de se encontrar o que procura, e se arrumar 
muito mais rápido.

Facilidade na limpeza dos ambientes
Você vai ter mais espaço livre para limpar sem 
precisar ficar tirando as coisas do lugar. Além 
disso a sua casa ficará muito mais fácil de ser 
decorada.

Diminui o estresse
O Caos do ambiente em que você vive, a falta 
de controle sobre a sua rotina diária decorren-
tes da desorganização, podem causar estresse.
Uma vez que a desorganização acaba deixando 
o seu dia a dia mais cansativo. Tarefas acumula-
das que parece que nunca vão acabar, com isso 
elas são deixadas cada vez mais para depois 
causando um ciclo vicioso.
Economia financeira
Você sabia que a organização te faz economizar 
em média 30% do seu orçamento doméstico? 
Isso mesmo. Você não precisará comprar coisas 
a mais.
Com tudo organizado em seu devido lugar você 
vai saber claramente o que possui e onde pro-
curar, evitando comprar itens repetidos.

Tempo livre
Este é com certeza um dos maiores benefícios 
da organização.
O tempo, que também está ligado à produtivi-
dade e é o único bem que não pode ser recu-
perado, ou seja, ele não volta uma vez que foi 
gastado.
Quando você faz as tarefas com maior produ-
tividade e praticidade você acaba terminando 
antes do tempo ou no tempo certo não preci-
sando investir mais tempo naquilo, assim você 
terá mais tempo para dedicar à sua família, para 
viajar, passear, enfim e fazer o que gosta.

Você percebeu como com organização você ga-
nha mais tempo, se torna mais produtivo, eco-
nomiza dinheiro, reduz o stress, deixa o dia de 
faxina mais fácil, você vai ter mais tempo para 
fazer o que realmente lhe importa. Isso tudo irá 
te proporcionar mais qualidade de vida.
Se organize e seja mais feliz!

Rochelli Conzatti, Personal Organizer
@rochelliconzatti
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Propósito enraizado!
Nosso legado, nosso jeito de ser: o propósito Boa Vista que é 

transmitido e reconhecido por todos com quem nos relacionamos.

Propósitos são um conjunto de princípios, cren-
ças e legados transmitidos pelos fundadores 
da empresa aos seus colaboradores e possíveis 
substitutos. Propósitos balizam suas ações com 
o passar das gerações a fim de preservar a per-
cepção de valor da empresa por todo o seu ecos-
sistema com o passar dos anos. 
A busca do propósito é realizada de dentro para 
fora, entendendo a história da organização, as 
paixões e crenças dos seus fundadores, entre-
vistando funcionários e realizando imersões para 
desvendar, à medida em que ela cresce, qual é a 
sua essência permanente. Quais os motivos que 
a fizeram nascer, qual é o legado que a organiza-
ção quer deixar para o mundo e para quem faz e 
quer fazer a diferença. E importante, se tudo isso 
é percebido/reconhecido pelo mercado.
 “Por que fazemos o que fazemos”, “como fa-

O que fazemos, porque fazemos, 
como fazemos:

Há 25 anos...

“Tudo o que fazemos é pensando na sua 
tranquilidade e segurança, porque acreditamos 
que o conforto e a praticidade do lar são 
fundamentais.

A forma como fazemos é dando atenção aos 
mínimos detalhes, para assim produzir móveis 
de qualidade e personalizados.”

Adaptamos para permanecer a essência de 
cada família, afinal seu lar é o melhor lugar. 
BOA VISTA “na medida dos seus sonhos”

As palavras destacadas representam a essên-
cia e atributos defendidos por nós e confirma-
dos pelas pessoas entrevistadas. Estas, quando 
unidas, respondem os porquês do propósito.
Nós temos enraizado os nossos propósitos e 
compartilhamos com todos, há todo momen-
to e em tudo que fazemos. São os cuidados ao 
embalar a mercadoria, conferir todas as peças 
dos pedidos para que cheguem completos na 
casa dos nossos clientes, rapidez de fabricação 
e entrega, atendimento com agilidade em troca 
ou avaria, uso da tecnologia para uma produção 
mais ágil e eficaz. 
É nosso comprometimento, transparência, 
garantia, segurança e a busca pela excelência 
constante que fazem de nós da Boa Vista a em-
presa que vocês conhecem e confiam.

São estes os porquês que nos movem todos os dias para atender a todos 
“na medida dos seus sonhos”, porque queremos estar dentro dos seus lares 
e fazer partes dos seus dias.

Marlova Minozzo
Consultora de Marketing

zemos” e “o que fazemos”, são os porquês que 
respondem os propósitos de uma empresa. E, 
maior que isso, todos os envolvidos com a marca 
devem reconhecê-la pelo que faz.
Voltando-se para a Boa Vista, nós realizamos um 
grande estudo no segundo semestre de 2019 
pois queríamos confirmar se os nossos porquês 
estão sendo percebidos pelos nossos lojistas, 
consumidores, representantes e parceiros. O 
resultado desta pesquisa comprovou o quão es-
tamos sendo verdadeiros e transparentes com 
nosso mercado.
A primeira edição da Revista de 2020 foi marca-
da com a narração da nossa história, os 25 anos 
da Boa Vista, e para completar, nesta segunda 
Revista de 2020, com muita admiração e orgu-
lho, compartilharmos os nossos porquês com 
todos vocês que fazem parte dos nossos dias.

VARIEDADES
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MONTADOR

A loja Mobili Arte foi fundada em 2007, e já 
tem em seu portifólio mais de 19.000 projetos 
executados, em Julho de 2018 após uma visi-
ta do Representante Boa Vista, conheceram a 
Boa Vista e ao identificarem-se com o produtos 
e a marca passaram imediatamente a ser Boa 
Vista, hoje vamos conhecer um pouco sobre o 
montador da loja Alberto Pereira.
Alberto Pereira trabalha como montador a mais 
de 20 anos. Hoje ele trabalha na loja Mobili 
Arte- Exclusiva Boa Vista em São Carlos/SP.

Ele fala que que tudo começou por acaso. 
“Eu fiquei sabendo de que uma loja precisava 
de um boy pra fazer os trabalhos de banco, po-
rém quando não tinha nada pra fazer eu ficava 
olhando o montador de móveis da loja fazendo 
as montagens de berços e cômodas.  Às vezes 
ele me pedia pra que eu ajudasse em algumas 
peças mais pesadas na hora de montar os pla-
nejados porque a loja tinha vários móveis e 
utensílios de cozinha. Foi aí que fui pegando o 
gosto em montar móveis planejados.”

Perguntamos ao Alberto quais 
as vantagens de montar Boa Vista?
“As principais vantagens de montar Boa Vista: 
tudo bem certinho, as medidas batem tudo e 
é bem prático de efetuar a montagem dos ar-
mários. Todos os moveis vem com furação de 
fábrica e as gavetas possuem corrediças largas 
proporcionando uma maior durabilidade. Fun-
dos de MDF 6mm 2 faces e que não empenam; 
utilização de minifix e Girofix que agilizam e dei-
xam a montagem mais limpa; peças com aca-
bamento nos 4 lados, algo que é inédito em ou-
tras marcas que trabalhei. E falando de ganhos, 
para mim foi muito vantajoso poque consigo ter 
mais produtividade e menos ajustes.”

Sempre muito cuidadoso e caprichoso ele utili-
za tapetes de proteção no piso onde irá traba-
lhar, bem como as ferramentas utilizadas.
Ao finalizar cada montagem faz a limpeza dos 
móveis deixando-os prontos para o uso!
Esses cuidados na casa do cliente são perce-
bidos e costumam resultar em elogios, conta o 
montador com orgulho, e finaliza “Acredito na 
frase: A primeira impressão é a que fica.”

Montagem de 
Planejados Boa Vista

Mais produtividade e menos ajustes!

Agilidade e excelência na montagem!
Rafael e Alexandre formam uma equipe de montagem, trabalham 

sempre juntos,  e fazem parte da equipe da Boa Vista Home Design 
na cidade de Sarandi/ RS, e contaram para nós um pouquinho sobre 

sua visão em trabalhar com a Boa Vista.

Rafael Amorim Ramos, trabalha como monta-
dor a 16 anos.
Começou cedo no ramo da a marcenaria, mas 
acabou saindo do ramo. Após alguns anos, re-
cebe a proposta de um amigo, para retornar ao 
ramo, desta vez como montador de móveis com 
a promessa de que seria uma ótima e promis-
sora escolha, e assim foi e vem sendo confirma-
da nesses 16 anos de trabalho.
Para ele uma das principais vantagens de mon-
tar Boa Vista é a praticidade! Por serem móveis 
100% editáveis, facilitam a criação e consequen-
temente a montagem dos móveis, não tendo 
espaço para erros. “Outra grande facilidade que 
a Boa Vista nos oferece são os móveis cavilha-
dos e as peças prontas de fábrica, nos dando 
agilidade e excelência na hora da montagem.”

Já Alexandre Gheller trabalha como montador a 
6 anos.
Alexandre vem da indústria de móveis, no setor 
de embalagem e furação, e começou a aprender 
o sistema de montagem, onde teve grande fa-
cilidade e assim seguiu!
“A principal vantagem de montar Boa Vista, é 
que os móveis já vêm 90% finalizados de fábrica, 
não necessitando de muitos ajustes como cortes 
e furações.”
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GALERIA

Projetos realizados

Boa Vista Home Design - Sarandi/RS

Boa Vista Home Design - Sarandi/RS

Projeto: @inspiraa.arq
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+projetosHV Planejados - Teresópolis/RJ

Stello Interiores - Bento Gonçalves/RS | Foto - Ezequiele Panizzi Loja Alchieri - Constantina/RS

GALERIA




