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SUMÁRIO

Um lar é muito mais do que uma casa, como diria Henrik Ibsen “O lar é onde o 
coração cria raízes”. Nele sonhamos e damos forma a estes sonhos, é nele 
que se aprende o que é o amor e a mais sincera amizade, sempre buscando 
o bem estar do outro. Assim como a decoração que é feita pensando em 
quem mora no local, pois tudo tem um significado e um porque de estar ali.

Assim preparamos a segunda edição da revista Boa Vista, buscando 
assuntos que remetam ao aconchego de nosso lar. Nesta edição você vai 
aprender a criar um quarto Montessoriano para seus filhos, tudo sobre a 
técnica e os ensinamentos da criadora deste método. Plantas são ótimas 
para criar um ambiente mais leve e com vida, por isso separamos algumas 
dicas de plantas que se adaptam facilmente em apartamentos.

Para você que sempre quer saber das tendências e do que está acontecendo 
no mundo da decoração, trouxemos tudo sobre o Salão Internacional de 
Milão, no qual a Boa Vista se fez presente. No caderno fábrica falamos 
sobre o setor de conferência de pedidos, como funciona, sua finalidade e 
importância, também iremos falar sobre a nova promoção, entrevistas com 
arquitetos e lojistas, e apresentar lindos projetos feitos por lojas Boa Vista.

Desejamos a você boa leitura e até a próxima.
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VOCÊ PELO BRASIL

E para valorizar as belezas da nossa terra cria-
mos a promoção: Você pelo Brasil. Que irá sor-
tear três clientes Boa Vista, para desfrutar oito 
dias, com direito a acompanhante, em Grama-
do na Serra Gaúcha, ou Porto de Galinhas em 
Pernambuco ou Copacabana no Rio de Janeiro, 
ficando a critério do ganhador escolher um dos 
destinos para passar suas férias.

O Brasil é um país rico em belezas naturais. De Norte a Sul,
cada região possui características específicas, como clima,

bioma, costumes e cultura, que proporcionam
aos apaixonados por viagens, desbravar locais lindos.

Para participar é super fácil, ao comprar planeja-
dos Boa Vista o cliente ganha um cupom, e mais 
um cupom a cada quatro mil reais em compras.
A promoção é válida em todo território nacional, 
para compras efetuadas em lojas franquiadas 
Boa Vista, de primeiro de janeiro a trinta de no-
vembro de 2016. O sorteio será realizado no dia 
07 de dezembro de 2016.

Confira o regulamento completo e mais informações sobre a promoção no site:

boavistaplanejados.com/vcpelobrasil

Serra Gaúcha
Gramado

Gramado tem a melhor estrutura turística 
do Rio Grande do Sul, sendo hoje o principal 

destino do Estado e o quarto do Brasil. Com 
uma economia voltada ao turismo, o município 

de pouco mais de 33 mil habitantes recebe 
anualmente cerca de 2,5 milhões de visitantes.
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1
É um lago de águas profundas e de um 
verde escuro carregado, refletindo o 
alto dos pinheiros que se alternam com 
o colorido das azaléias no inverno e o 
azul das hortênsias no verão. Por toda 
sua margem existe um passeio florido, 
podendo-se andar a pé ou de bicicleta. 
Porém a maior atração fica por conta dos 
pedalinhos, que dão ao lago um alegre e 
movimentado colorido.

Lago Negro

2
É um parque de lavandas, que tem uma 
área ao ar livre muito bonita e bem 
cuidada. O lugar tem como prioridade a 
plantação de espécies de lavandas e a 
divulgação das propriedades e benefícios 
dessa planta. Você encontrará no parque 
uma lojinha com vários produtos feitos 
com lavanda e uma cafeteria.

Le Jardin

3
1º Parque de Neve das Américas. Um lugar 
incrível, onde todas as pessoas podem 
experimentar a sensação única de estar em 
contato com a neve. Aonde você transporta 
sua imaginação para um charmoso Vilarejo 
Alpino ao sopé de uma Montanha Nevada. 

Snowland

4
Criado pela família Höppner em 1981, 
nele funciona a fantasia de uma cidade 
em miniatura ao estilo Legoland, 
na Dinamarca. Mostra réplicas de 
castelos, ferrovias, moinhos, praças, 
igrejas, estaleiros, teleféricos, torres, 
lagos, cascatas e casas típicas, num 
mundo imaginário e criativo.

Mini Mundo

5
Rua Coberta é o cenário de 
eventos e apresentações, que 
liga a Av. Borges de Medeiros 
e a Rua Garibaldi, sendo uma 
ótima alternativa em compras 
e gastronomia para o turista, 
principalmente em dias de chuva.

Rua Coberta



Localizada no município de Ipojuca, a 70 quilômetros 
de Recife, Porto de Galinhas é emoldurada por 
piscinas naturais com águas mornas e transparentes 
repletas de peixes coloridos e jangadas deslizando de 
um lado para o outro na maré baixa.

Porto de Galinhas
Nordeste

Copacabana é um bairro situado na Zona Sul da cidade 
do Rio de Janeiro. É um dos bairros mais famosos do 

Brasil. Tem o apelido de Princesinha do Mar. Faz divisa 
com os bairros da Lagoa, Ipanema, Botafogo e Leme. 

Copacabana
Rio de Janeiro

1
Com apenas 5 minutos de travessia 
em jangada chega-se as suas piscinas 
naturais que oferecem além de um 
delicioso banho de mar o encanto de 
poder apreciar seus peixes coloridos. 
Pelo seu mar calmo, é perfeita para 
banhistas de todas as idades. Estando 
aí aproveite também para um passeio 
de jangada pelos mangues ou uma 
aventura em buggy.

Praia da Orla de Porto de Galinhas

1
Situada na Floresta da Tijuca, a Vista 
Chinesa é o point de ciclistas e fica no 
alto do morro. De lá, dá para contemplar 
a Lagoa Rodrigo de Freitas, Cristo 
Redentor e Pão de Açúcar.

Vista Chinesa

4
Uma praia de beleza natural incrível 
onde se encontram cajueiros e 
coqueirais espalhados pelas suas faixas 
de areia branca. Esta é a praia oficial do 
agito e ponto de encontro dos surfistas.

Maracaípe

4
Ponto turístico conhecido mundialmente, 
tem vista deslumbrante da cidade. 
O bondinho sai da Praia Vermelha para 
o Morro da Urca e, de lá, para o Pão de 
Açúcar, aos quase 400 metros de altura.

Pão de Açúcar

3
Localizada ao norte da Vila de Porto de 
Galinhas, é outra das opções de lazer 
para os seus visitantes. É uma praia 
tranquila onde existem arrecifes que 
formam boas piscinas naturais para um 
gostoso banho de mar. Nos trechos da 
praia onde não há arrecife, predominam 
as ondas fortes o que a torna procurada 
pelos surfistas. 

Praia do Cupe

3
Point de quem adora pedalar ou correr, a 
Lagoa Rodrigo de Freitas é uma grande 
área de lazer do carioca, ou de quem 
está de visita. Próximo ao Natal, todos 
os olhares se voltam para a imensa 
árvore que é montada por lá.

Lagoa

2
A origem do nome desta praia se deve 
à presença de um paredão de areia 
com coqueiros existente nesta região. 
A formação de arrecife cria uma piscina 
natural imensa com 3 quilômetros 
de extensão, sem ondas e de águas 
transparentes. 

Praia de Muro Alto

2
Uma das mais belas e bem 
preservadas áreas verdes da cidade, 
o Jardim Botânico é um exemplo 
da diversidade da flora brasileira 
e estrangeira. Nele podem ser 
observadas cerca de 6 mil espécies.

Jardim Botânico 

5
Na praia de Pontal as águas são tranquilas e ótimas para 
um delicioso banho de mar. Onde você encontra bancos 
de areia e de corais. Dentre as inúmeras atividades que 
podem ser praticadas aqui, estas são algumas: passeios 
de lancha ou caiaque, passeios de jangada pelos 
manguezais, caminhadas por trilhas, almoço na beira do 
rio e a visita ao projeto Hippocampus, que se dedica ao 
cultivo e preservação dos cavalos-marinhos brasileiros.

Pontal de Maracaípe

5
No alto do Morro do Corcovado está o monumento 
brasileiro mais conhecido em todo o mundo: o Cristo 
Redentor, de braços abertos. O morro do Corcovado 
possui 710 metros de altura e encontra-se no 
Parque Nacional da Tijuca, podendo ser observado 
a longas distâncias.

Corcovado
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DECORAÇÃO Decoração 
com plantas

Nos dias de hoje, principalmente em grandes cidades, 
morar em apartamento é algo muito comum. Com a vida 

corrida das pessoas, morar em apartamento é prático  e 
seguro, facilitando esse estilo de vida. Apesar de facilitar a 

vida agitada, os apartamentos nem sempre oferecem todo 
o aconchego de uma casa, como por exemplo, uma varanda 

repleta de plantas dos mais variados tipos. Muitas pessoas 
gostam de ter em casa algumas plantas, não só para ocupar 

o espaço, mas principalmente para deixar o ambiente com 
mais vida. Além de decorar, elas purificam o ambiente e 

trazem um pouco de sustentabilidade para os ambientes 
mais urbanos, porém não são todas as plantas que se 

adaptam em apartamentos.  Para inspirar e trazer mais 
vida para seu lar, preparamos algumas dicas de plantas que 

se adaptam com facilidade em apartamentos observando 
principalmente os cuidados para as que precisam de pouca 

luz direta e as que gostam de pegar sol:

Lança de São Jorge
Essa planta tem folhas longas e 

pontiagudas que saem do solo. Ela 
precisa de pouca luz e de pouca água, 
ideal para os cômodos internos e cantos.

Rosa de pedra
Essa planta até parece flor, mas não é. Muito 
atrativa aos olhos é uma planta versátil e que 
quase não precisa de água. Regue a cada 15 
dias e ela irá ficar linda. Porém é interessante 
não direcionar a água diretamente sobre 
suas folhas, o ideal é deixar a terra úmida.

Cactus
Eles são plantas de deserto, muito resistentes. 

Variam muito em tamanho, cores, espinhos e 
alguns possuem flores. Eles precisam de muito 

sol, mas quase não exigem rega.

Antúrio
Os antúrios podem ser encontrados durante 

todo o ano aqui no Brasil, pois são plantas 
tropicais. Muito clássicos, podem ser usados em 

vasos ou em pequenos jardins na sacada, sempre à 
meia sombra, nunca em luz solar direta. Para mantê-

las saudáveis, é bom deixar a terra do vaso sempre 
úmida e aerada, regando de 2 a 3 vezes por semana, 

sendo que uma delas pode ser feita por cima da planta.

Pata de Elefante
Com uma base mais grossa, ela tem folhas 
finas e longas no topo, que se espalham 
como as folhas de um coqueiro. Ela é ideal 
para locais com bastante incidência de sol 
e não precisa de muita água, por ser uma 
planta típica de regiões de deserto.

Palmeira Rafis
Tem o caule fino e mais longo, com muita 
folhagem. Ela fica perfeita em salas de 
estar e jantar, nas varandas e garagens.
É originária da china.

Violeta
Com suas flores variadas, pode enfeitar uma 

floreira ou ser distribuída em vasinhos de 
mesa. Adapta-se aos mais variados ambientes, 

gosta de luz indireta e só precisa de água uma ou 
duas vezes na semana, sem molhar as flores

e folhas, que são sensíveis a água.
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ESPAÇO
DO PROJETISTA/
ARQUITETO

Frederick Merten é arquiteto graduado pela 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
em 2009, cursou no período de 2007/2008 a 
Bauhaus Universität Weimar em Weimar – Ale-
manha. Entre 2005 e 2007 foi estagiário do 
L’Habitat (Laboratório de Habitação da PUCC). 
Durante o período de graduação, desenvolveu 
pesquisa acadêmica com a temática de preser-
vação e requalificação urbana, tendo com o títu-
lo: “Terrain Vague nos processos de formação e 
transformação da metrópole”. Teve seu trabalho 
de graduação indicado para representar a PUC-
Campinas no Concurso Nacional de Projetos de 
Graduação de Estudantes de Arquitetura “Ópera 
Prima”. Hoje é Pós Graduando em Administra-
ção de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas 
– FGV, Diretor de Assuntos Urbanos e implan-
tação de Novos Negócios na ACE Campo Limpo 
Paulista e Arquiteto Titular do escritório Centí-
metro Cúbico Arquitetura.
Frederick nos conta que o escritório não possui 
uma vertente definida, “gostamos de encarar 
arquitetura como um grande desafio. Temos afi-
nidade com todas as escalas e acreditamos que 
a boa arquitetura está nos detalhes, portanto o 
detalhamento final de interiores é sempre muito 
importante para um bom projeto”, comenta.
Durante nossa conversa, Frederick  contou que 
conheceu a Boa Vista através da loja Projetar. 
“Tivemos a sorte e o prazer de conhecer a Boa 
Vista através da Projetar Planejados no desen-
volvimento da nova loja. Estamos muito satis-
feitos com o resultado”.
“Adoramos a versatilidade e qualidade de aca-
bamento da Boa Vista”, comenta Frederick, que 

ficou maravilhado com as possibilidades de 
criação e edição de módulos, que facilitam mui-
to a criação e desenvolvimento dos projetos.
Ao questionarmos o arquiteto Frederick sobre 
o que ele considera um projeto bem elaborado, 
ele nos responde que “um projeto bem elabo-
rado é o que responde a todas as necessidades 
e vontades impostas pelo cliente e ao mesmo 
tempo o torna lindo e funcional”.
A suas inspirações estão no dia-a-dia, na rua, 
na feira, na praça. Segundo Frederick a “Arquite-
tura está em tudo que vemos e vivemos”.

“Tivemos a sorte e o prazer de conhecer a 
Boa Vista através da Projetar Planejados 
no desenvolvimento da nova loja. Estamos 
muito satisfeitos com o resultado”.

A Arquitetura pode ser definida conceitualmente como uma arte ou uma técnica 
de projetar uma edificação, espaços organizados e criativos para abrigar os 
mais diferentes tipos de atividades humanas. Podendo esta ser algo funcional 
e objetiva, ou conceitual e de pretensões estéticas, com características 
diversas conforme local e época. Com o intuito de conhecer um pouco mais dos 
profissionais que trabalham com a Boa Vista, entrevistamos alguns arquitetos 
para saber da sua história, estilo, modo de trabalho e pretensões profissionais. 

Ambiente da empresa Sinais Impressão Digital – projeto desenvolvido pela Centímetro Cúbico.
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Com escritório de arquitetura junto à loja To-
que Final, em São Luiz Gonzaga-RS, trabalha 
com acabamentos, móveis planejados e de-
coração. Roberta trabalha com Interiores a 
9 anos, desde a faculdade: “Sempre procuro 
inovar e alcançar o objetivo que é transformar 
o sonho do cliente em realidade, busco desen-
volver projetos atemporais, com propostas di-
ferenciadas e funcionais, aliando a história e o 
desejo das pessoas à arquitetura contemporâ-
nea”, complementa.
Ao questionarmos sobre o que é um projeto 
bem elaborado, Roberta é bem específica: “é 
aquele que alia funcionalidade, beleza e con-
forto, onde todos os detalhes são pensados 
e bem definidos. Acabamentos, iluminação e 
decoração sempre devem estar em harmonia”. 
Para ela um dos maiores desafios de projetar 
é chegar ao ápice de satisfazer os desejos dos 
clientes, personificando os projetos, tornando-
-os únicos e especiais. Sobre as tendências, 
Roberta diz que além dos materiais tecnológi-
cos e inovadores, o bem estar é o maior obje-
tivo a ser atingido ao se fazer um projeto de 
arquitetura de interiores.
Cada profissional encontra sua inspiração de 
forma particular, para alguns vem de um objeto 
que traz boas recordações, outros tem um lu-
gar especial, Roberta Flores nos conta que sua 

principal inspiração vem da paixão pela profis-
são, aliada a constantes pesquisas e aperfei-
çoamentos profissionais. Suas referências vão 
desde os grandes nomes da arquitetura e do 
design, aos hábitos e costumes regionais.
Roberta conheceu a Boa Vista em 2011, du-
rante a Casa Brasil, feira realizada em Bento 
Gonçalves /RS, aonde adorou o acabamento e 
a forma diferenciada de trabalhar. “Com certeza 
a qualidade do acabamento aliada as possibi-
lidades de elaboração e edições dos módulos 
me levaram a trabalhar com a marca. Trabalhar 
com a Boa Vista é muito bom, a possibilidade 
de 100% de edição nos permite projetar sem li-
mites, em busca dos melhores resultados”, co-
menta Roberta. “O bom atendimento e o apoio 
que a fábrica nos dá também são grandes dife-
renciais que tornam a Boa Vista uma marca de 
destaque entre as demais”, complementa.

Roberta Flores é Arquiteta/Urbanista e Pós-Graduada 
em Arquitetura de Interiores.

 “Com certeza a qualidade do acabamento 
aliada as possibilidades de elaboração 
e edições dos módulos me levaram a 
trabalhar com a marca. Trabalhar com a 
Boa Vista é muito bom, a possibilidade 
de 100% de edição nos permite projetar 
sem limites, em busca dos melhores 
resultados”.

ESPAÇO
DO PROJETISTA/
ARQUITETO
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DIVERSIDADE

Ao montar o quarto para seu filho/a muitas 
são as dúvidas que surgem. Que cores usar, 
tema da decoração, tipo de berço, quais os 
móveis adequados, enfim, o que não faltam 
são detalhes para pensar.

Em meio a tantas opções a se seguir, iremos 
apresentar o método Montessoriano, 
desenvolvido por volta de 1907, por Maria 
Montessori, primeira mulher da Itália 
diplomada em medicina. Além de médica, 
Maria Montessori era educadora e seu 
método propunha a criação de um ambiente 
de aprendizado mais criativo. Seu trabalho 
enfatiza a importância de se criar um ambiente 
adequado para o desenvolvimento da criança, 
capaz de permitir a livre expressão de suas 
próprias experiências, desenvolvendo-se de 
forma espontânea, criativa e saudável. 
Para ela o quarto dos pequenos deve ser 
estruturado de acordo com a ótica da criança 
e não do adulto, de forma que ela circule 
livremente no seu ambiente explorando as 
coisas que estão ao seu alcance.
Para a criação de um quarto Montessoriano 
algumas características devem ser seguidas:
- Em um quarto Montessoriano o berço é 
substituído por um colchão apenas, podendo 
este ser posto diretamente no chão, em cima eaivamosdecorar.com/tag/montessoriano

Como montar um quarto

Montessoriano 
de um estrado baixinho ou de um tatame de 
E.V.A. Para as crianças que costumam rolar a 
noite, pode ser feita uma proteção em torno 
do colchão com travesseiros ou almofadas. 
Depois de crescerem um pouco, as crianças 
conseguem ultrapassá-la facilmente, nesse 
momento é possível apostar nas camas 
baixas.
 - A proposta de decoração Montessoriana, 
defende que é preciso tentar fazer com que 
tudo esteja ao alcance da criança e no seu 
campo visual, para que ela tenha acesso livre 
a todos os objetos e desenvolva autonomia. 
Por isso, abuse de estantes baixas, para 
colocar livros e brinquedos, cadeiras e 
mesas proporcionais ao seu tamanho e 
camas baixas, além de quadrinhos na parede 
e enfeites em geral.
 - Outra característica do método é o uso 
de pouco objetos, quanto menos melhor. 
Os pais devem ter em mente que o quarto 
precisa ser organizado e poucos objetos 
devem ser oferecidos por vez. Uma dica 
para cumprir a meta é fazer um rodízio de 

brinquedos que ficam ao alcance da criança.
 - Para estimular visualmente o bebê, aposte em 
móbiles pendurados em cima da cama. No início, 
o recém-nascido não consegue focar coisas que 
estão muito longe, por isso, o móbile deve estar 
a 30 cm do bebê. Além disso, no primeiro mês, 
o ideal é que o objeto seja preto e branco, com 
diferentes formas e padrões. Mais tarde, podem 
ser introduzidas outras cores.
 - Uma característica marcante no quarto 
montessoriano é o espelho. Ele serve para que 
a criança possa se conhecer e entender que é 
uma pessoa distinta da mãe. Quando ela ainda 
não engatinha, esse espelho pode ser instalado 
na horizontal, ao lado da cama. Mais tarde, pode 
ficar na vertical, em outra parede. Para garantir 
a segurança dos pequenos, é importante que 
esse espelho seja de acrílico e fique bem fixado 
à parede. 
Agora com as principais características de um 
quarto Montessoriano em mãos, pode por em 
prática sua criatividade para deixar o quarto do 
seu pequeno ainda mais aconchegante, e com o 
seu toque pessoal de decoração.

Quarto infantil Montessoriano - Projeto Boa Vista
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INAUGURAÇÕES
2016

Inaugurou no dia 18 de março a loja Casa Design 
– Exclusiva Boa Vista, na cidade de Santo Antônio 
de Jesus/BA. A loja conta com profissionais 
qualificados e moderno show-room com os 
acabamentos da Boa Vista Planejados. A Casa 
Design, com a parceria da Boa Vista, oferece 
móveis 100% editáveis, com ótimo acabamento, 
qualidade certificada com 10 anos de garantia e 
projetos com design exclusivo para cada cliente.

‘’A Boa Vista realiza um trabalho sério e voltado 
para resultados o que faz com que tenhamos uma 
sólida parceria,nos dando satisfação que nos leva a 
mostrar o nosso diferencial em projetos, qualidades 
e assistências dos nossos clientes.’’

Adilson Gonçalves

Estillo Ambientes Planejados
Rua Jovino Dinoa, nº 2070
Centro | Macapá | AP
Fone (96) 3223 2988

Boa Vista Planejados 
Rua Benedito Franco de Camargo, nº 919
Vila São Judas Tadeu | Botucatu | SP
Fone (14) 3815 3803

Meira e Zanin Móveis
Rua Ângelo Ongaro, nº 871
Parque Versailles | Sumaré | SP
Fone (19) 3365 9100

G-Cell Móveis Sob Medida
Rua Graciosa, nº 1092
Bairro Guanabara | Joinville | SC
Fone (47) 3463 3437

Encontre a loja mais próxima em nosso site 
www.boavistaplanejados.com

Conheça as outras lojas exclusivas Boa Vista que abriram suas portas 
nos primeiros meses de 2016. Faça uma visita e confira todas as 
novidades, aproveite e faça seu orçamento sem compromisso:

Casamix Prime Comércio de Móveis
Rua Odair Rotela, nº 45
Bairro Jardim Planalto | Vinhedo | SP
Fone (19) 3836 3749

Bonnarte Planejados
Rua Recife, nº 240
Catanduva | SP
Fones (17) 3521 3271 | 3523 8114 | 3045 3991



REVENDEDOR

A cada projeto finalizado a Boa Vista conquista o co-
ração de diversos clientes que se encantam com o 
design, a qualidade e o acabamento dos móveis pla-
nejados. A Fecris, com lojas em Vista Gaúcha/RS e 
Tenente Portela/RS, parceira da Boa Vista há 4 anos, 
nos contou uma história muito bacana do trabalho 
que realizam, e claro, fazemos questão de compar-
tilhar com todos os leitores com muito orgulho e sa-
tisfação! 
Com lojas estabelecidas em 2 cidades gaúchas, em 
4 anos a Fecris desenvolveu muito seu trabalho com 
a Boa Vista Planejados atendendo também clientes 
das cidades de toda região. 
No ano de 2015, em viagem de férias a Canarana 
no estado do Mato Grosso, os proprietários da Fe-
cris, conheceram a Dayana, que estava começando a 
construção da sua casa. Ela comentou que não estava 
achando móveis como queria para sua casa, então foi 
lhe apresentado a Boa Vista. A partir de então, foram 
desenvolvidos os projetos para a casa da Dayana e, 
em dezembro do mesmo ano, já estavam montados 
em sua residência.
Segundo Felipe Manini, sócio da Fecris, após a mon-
tagem dos projetos da Dayana, primeira venda na 
cidade de Canarana, começaram a surgir várias pes-
soas solicitando projetos para suas residências. Tudo 
isso devido a qualidade e beleza dos móveis que a 
Boa Vista produz.
Ao analisar o mercado e ver a ótima aceitação do pro-
duto, Felipe nos conta que irão expandir e abrir uma 
loja ainda este ano na cidade de Canarana/MT. “É um 
mercado em crescimento, puxado pelo agronegócio. 
Nas vendas que já realizamos por lá, sentimos que os 
clientes querem produtos de alta qualidade, e é isso 

Loja Fecris 
Parceria consolidada

que vamos oferecer. O ótimo prazo de produção 
e entrega da Boa Vista, faz com que a distância 
não se torne problema para a entrega dos pro-
dutos no Mato Grosso”, complementa.

A cliente Dayana nos conta que não conhecia a Boa Vista e fi-
cou encantada com os produtos e resultado final: “Fiquei muito 
satisfeita com meus móveis, foram projetados superando nossas 
expectativas. Os móveis tem uma composição de requinte, quali-
dade e modernidade. Sou suspeita em falar, mas as pessoas que 
frequentam minha casa ficam encantadas, são móveis muito dife-
renciados ao que estávamos acostumados a ver. Estava com mui-
ta dificuldade em conseguir móveis como eu sonhava para minha 
casa. Mas graças ao contato com o pessoal das Lojas Fecris, en-
viamos a planta baixa e baseada nela, os projetos foram saindo 
do papel e virando realidade. Hoje os móveis da Boa Vista estão 
bem representados no Mato Grosso”, complementa Dayana.
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ESPECIAL
MILÃO

Salão de Milão
Referência mundial em móveis

O Salão do Móvel de Milão (Isaloni) é referência 
mundial para o setor de design, palco principal 
para apresentar ao mundo as últimas novidades 
em mobiliário. Nasceu em 1961 com a intenção 
de promover as exportações de mobiliário italia-
no e complementos, um compromisso que tem 
divulgado plenamente ao mundo a qualidade e 
tecnologia do mobiliário italiano e que continua 
a chamar estrangeiros de todas as partes do 
mundo, que hoje compreende mais da metade de 
seus visitantes. 
O Isaloni comemora 55 anos de inovação e inter-
nacionalidade, com um crescimento no número 
de expositores estrangeiros que representam 
quase 30% das empresas presentes na feira. 
São mais de 1.300 expositores distribuídos por 
150.000 metros quadrados, divididos em estilo 
Clássico e Design, Eurocucina/FTK (Tecnologia 
For the Kitchen), Salão Internacional do Banho, 
Salão do Complemento e Salão Satélite.
 

Não tem como percorrer os longos corredores 
do salão do móvel apenas observando as mara-
vilhas construídas e através do registro de fotos 
absorver tudo o que ali está sendo apresentado. 
Impossível. É necessário um certo ritual: parar, 
observar atentamente para compreender a di-
mensão do espaço, entrar no ambiente e obser-
var mais de perto, tocar o que for possível, inte-
ragir, dar atenção a cada detalhe pois é ali que 
se encontra todo encantamento, nos mínimos 
detalhes da forma seja ela simples ou complexa. 
Da pré análise visual ao contato direto com o am-
biente há uma dimensão gigante de sensações, 
reações, dúvidas e entendimentos capaz de tor-
nar essa experiência tão única que faltam senti-
dos para descrevê-la.

Atenção ao detalhes
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Eurocucina
FTK - Technology For the Kitchen

Fundada em 1974, a Eurocucina - Salão Inter-
nacional de Móveis de Cozinha – tornou-se um 
grande palco de apresentação de cozinhas de alta 
qualidade em resposta à crescente demanda do 
mercado por funcionalidade, design inovador e 
tecnologia. 
A cozinha tornou-se um lugar de socialização. O 
crescimento da demanda e o desejo das pessoas 
de criar e compartilhar experiências torna a cozi-
nha um “teatro” em que os “atos” da preparação 
dos alimentos e refeições se tornam espetáculos 
particulares para a família e para os amigos.

ESPECIAL
MILÃO

Perfeição e funcionalidade: estes são os dois ingredientes que caracterizam a Eurocucina. 
Os ambientes apresentam personalização extrema, muitos acabamentos e materiais para 
criar uma cozinha democrática, que represente os diversos gostos e estilos de vida. O vidro 
teve apresentação marcante, muita transparência e estampas criativas também estive-
ram presentes em composições bem ousadas.

Nessa edição da Eurocucina, a FTK (Tecnologia For 
the Kitchen) apresenta o universo da tecnologia apli-
cada às cozinhas com soluções tecnológicas viáveis 
e fácil de usar, e onde a inovação se torna cada vez 
mais conectada e integrada ao dia-dia das pessoas.
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As tendências marcantes do design da Eurocu-
cina se apresentam na mistura do tradicional 
com o moderno, linhas retas e curvas, geome-
trias limpas e detalhes refinados, cores neutras 
onde a madeira se apresenta em detalhes re-
sultando em arranjos sofisticados e elegantes. 
O metal, tecido, madeira, pedra e vidro se com-
plementam transformando cada ambiente em 
uma experiência de conforto, funcionalidade, 
praticidade e tecnologia na ponta dos dedos.

ESPECIAL
MILÃO

Salão Satélite

Primeiro evento a ter especial atenção aos jovens designers 
para apresentação de seu trabalho e que logo se tornou o 
encontro entre jovens talentos e designers promissores. A 
sua criação - em 1998 – foi com o propósito de acreditar 
no potencial criativo desses designers dando visibilida-
de, incentivo e sem dúvida esse objetivo foi alcançado, 
muitos dos protótipos apresentados nas 18 edições 
realizadas foram colocados em produção e muitos 
dos designers que participaram entre os 10.000 
participantes, juntamente com 270 escolas de 
design internacional, estão agora liderando no-
mes no mundo do design.

24 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 25



Salão Internacional
do banho

A Exposição Internacional de banho reflete a evolução do banho dentro de casa, a partir de espaços 
apresentados exclusivamente com o objetivo de promover sensações de lazer, conforto e relaxamen-
to através de novas funcionalidades e interação das pessoas com este espaço. Apresenta o melhor 
do mobiliário e acessórios, cabines de duchas e saunas, sanitários, aquecedores, telhas, torneiras, 
banheiras e hidromassagem.

ESPECIAL
MILÃO Salão Internacional

do complemento
Nos últimos tempos o acessório assumiu o papel principal, tanto 
no vestuário como no mobiliário. Se um sapato, um lenço, um 
colar são capazes de dar aquele toque extra para um vestido, 
da mesma forma um tapete e almofadas são capazes de dar 
um novo rosto à sala de estar; toalhas coloridas e roupões de 
banho personalizam o banheiro; vasos e flores renovam a cozi-
nha; lençóis e edredons complementam e determinam o estilo 
do quarto. O salão apresentou detalhes artísticos e uma mistura 
incrível de texturas e materiais que contribuem para uma apa-
rência personalizada da casa. Cada acessório é um complemen-
to da identidade e personalidade de quem escolhê-lo e portanto 
torna-se um elemento fundamental para caracterizar o espaço.
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SETORES DA EMPRESA

Conferência
de projetos Boa Vista.
A Boa Vista Planejados possui ampla biblioteca 
de produtos no Promob Studio, e uma ferramen-
ta específica para criação de novas modulações 
possibilitando que o projeto já saia da fábrica 
com todas as furações e ferragem para agilizar 
a montagem e garantir melhor acabamento no 
resultado final do projeto. 
Para que o sonho do ambiente planejado se tor-
ne realidade na casa dos clientes, uma corrente 
de profissionais precisa trabalhar em sintonia e 
profissionalismo desde o atendimento e briefing 

com o cliente, medição do espaço, desenvolvi-
mento do projeto, produção, expedição e monta-
gem. Nessa corrente não pode ocorrer falhas, por 
isso a Boa Vista Planejados possui uma equipe 
de profissionais que são responsáveis pela con-
ferência de todos os projetos recebidos na fábri-
ca.
O setor de Conferência de Pedidos desempenha 
papel fundamental antes do processo produtivo. 
Nessa etapa cada projeto passa por uma análise 
que objetiva corrigir possíveis erros de desenvol-

Da esquerda para  direita Marília, Henrique, Andressa, Giovane, Márcia, Clayton e Greisy.

Conheça toda equipe do setor:

vimento do projeto como o uso incorreto da mo-
dulação, cores trocadas, falta de ferragens, entre 
outros, que possam ser percebidos e corrigidos 
antes da produção. 
Na identificação dos possíveis erros, o conferen-
te da fábrica faz contato com a Loja que realizou 
a venda e faz a verificação junto ao responsável 
pelo desenvolvimento do projeto, realizando as 
devidas correções.
Após a conferência é gerado um arquivo XML 
de cada projeto (o XML lista todas as peças dos 

projetos) criando assim um número de pedido 
na fábrica. Os pedidos gerados são organizados 
em Lotes de Produção, ou seja, é feito o agru-
pamento de vários pedidos da mesma região e 
transportadora, então o mesmo é exportado di-
retamente para a produção onde o Sistema de 
Integração gera um plano de corte automático. 
O setor de conferência de pedidos é o principal 
canal dos lojistas no esclarecimento de dúvidas 
de projeto. Todo o processo de conferência traz 
maior segurança ao lojista e ao cliente final.
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Consultas
on line.
Todos os pedidos recebidos são cadastrados no sistema de consultas on line da Boa Vista. O sistema 
permite aos lojistas e consumidores ter acesso ao andamento do projeto dentro do processo produtivo 
da empresa, garantindo assim maior segurança quanto à implantação e entrega dos projetos.

O campo Empresa: deverá ser preenchido com o 
nome Boa Vista, em seguida informar seu CPF, e 
no outro campo selecionar CNPJ da loja e infor-
mar o mesmo. Após o preenchimento completo, 
o cliente poderá verificar sobre a posição do seu 
pedido dentro da fábrica, acompanhando em 
qual parte do processo produtivo ele se encon-
tra. É importante ressaltar, que só terão acesso 
ao campo de consultas ON LINE os clientes que 
informarem seu CPF junto ao pedido enviado a 
fábrica da Boa Vista.

O campo empresa: deverá ser preenchido com 
Boa Vista e após informar seu Nome de Usuário 
e Senha, os quais devem ser solicitados e ca-
dastrados junto à empresa Boa Vista. Assim, o 
lojista terá acesso às informações sobre os pedi-
dos e títulos abertos, notas fiscais já faturadas, 
e também poderá visualizar a listagem completa 
dos itens existentes em cada pedido.

O campo Portal Lojistas/Representantes locali-
zado no rodapé da página, é destinado as lojas 
e aos representantes comerciais. O campo Con-
sultas de pedidos ON-LINE, permite o acesso dos 
consumidores. Ao selecionar os campos abrirá 
nova janela na qual deverão ser preenchidos os 
dados solicitados conforme imagens abaixo.

SETORES DA EMPRESA VENHA NOS PRESTIGIAR

PRESENTE NA

Saiba mais no site www.highdesignexpo.com
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BH Móveis - Carazinho | RS

Boa Vista Planejados - Casa Cor | SC Boa Vista Planejados - Casa Cor | SC

Bellani - Maringá | PR

Bellani - Maringá | PR

GALERIA
DE PROJETOS Muitos Projetos Realizados...

Boa Vista Planejados - Casa Cor | SC

Dhejota Exclusiva Boa Vista
Passo Fundo | RS
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Dhejota Exclusiva Boa Vista - Passo Fundo | RS

Originnale - Palmeira das Missões | RS

Rossini Planejados - Anta Gorda | RS

Dhejota Exclusiva Boa Vista - Passo Fundo | RS

Casa Design | BA

Detalhes Planejados - Concórdia | SC

Originnale - Palmeira das Missões | RS

Dhejota Exclusiva Boa Vista - Passo Fundo | RS

Dilar - Aratiba | RS

Lojas Fecris - Tenente Portela | RS

Nova Casa Móveis Planejados - Lajeado | RS

Nova Casa Móveis Planejados - Lajeado | RS

Projetar - Jundiaí | SP

Projetar - Jundiaí | SP

Lojas Fecris - Tenente Portela | RS

Rossini Planejados- Anta Gorda | RS
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