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EDITORIALSUMÁRIO

E então já estamos em setembro. Mês em que o frio do inverno aos poucos 
vai se afastando e dando lugar as lindas flores da primavera. É um momento 
de transição na natureza e em nós mesmos. Nosso humor muda, o sorriso sai 
mais bonito e tudo parece ter mais cor.

E com toda a cor que a primavera nos presenteia, a Boa Vista inspirada nesta 
nova estação está lançando cores vibrantes, que vem para dar um toque de 
cor na sua casa e em sua vida.

Ao se falar de sorriso no rosto, nesta edição estaremos contando tudo sobre 
a High Design 2016, onde a Boa Vista esteve presente expondo tendências e 
lançamentos, deixando a todos que passaram por lá encantados e fascinados 
com o que viram. E para falar dos conceitos e desafios desse projeto 
entrevistamos a Arquiteta e Designer de Interiores Cristina Rocha Andrade.

Trouxemos várias dicas para mudar sua sala apenas trocando seu tapete, sem 
quebrar nada você pode dar nova cara ao seu ambiente. Nesta edição também 
estaremos apresentando os novos parceiros da Boa Vista, conversamos com 
lojistas e projetistas, e tem tudo sobre a Mostra Morar Mais Por Menos BH.

A nossa galeria de projetos está cheia de inspirações para você! Então sente-
se, fique à vontade e aproveite a leitura.
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Acesse
 boavistaplanejados.com/vcpelobrasil

e saiba mais.

Compre planejados Boa Vista 
e concorra a uma viagem de 8 dias 

com acompanhante para qualquer 
um dos 3 destinos disponíveis, que  inclui 

passagens, transfers  e hospedagem.

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.

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

Regulamento registrado sob número 0318.01.1500003.10724 no Cartório 
de Títulos e Documentos em Sarandi - RS, disponível para consulta 

de todos os participantes da promoção.



PRODUTOS

É lançamento! 
Novas cores de vidros

O vidro é uma opção contemporânea que traz 
elegância e praticidade em qualquer ambiente, 
além de permitir inúmeras combinações de co-
res, hoje na decoração de interiores ele ganhou 
uso bem democrático e “quase tudo pode”, 
sempre claro, fazendo uso do bom senso. 
As apostas da Boa Vista para os lançamentos 
de vidros são nas cores vermelho, laranja e 

Projetar a casa com móveis sob medida realmente deixa o ambiente mais 
organizado e bonito, e a possibilidade de aliar portas de vidro ao móvel 
com a mesma flexibilidade de edição, sem dúvida faz toda diferença. 

dourado. 
Cores quentes e vibrantes que muitas vezes 
podem gerar certa insegurança na hora de apli-
car no ambiente, mas que sem dúvida refletem 
muita personalidade e estilo.
Confira o que é tendência no projeto de interio-
res e que foi nossa inspiração na escolha des-
sas lindas cores de vidros.

Dourado

O vidro dourado faz perfeita compo-
sição com o cobre. Esta combinação é 

ideal para quem deseja ter um ambiente 
sofisticado e moderno. Explore o uso 
dessas cores na suíte do casal, home 

office, home theater e lavabo.
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PRODUTOS

O laranja é uma cor alegre, aconchegante e 
quente. Na decoração é muito versátil e com-
bina com vários estilos de ambientes, a cor 
fica muito bem em ambientes sofisticados 
com amadeirados escuros e cores neutras. Por 
ser vibrante é uma cor voltada para áreas de 
convívio, portanto muito utilizada em salas e 
cozinhas.

Laranja

Olha o charme dessa composição! O cinza 
Frassino evidencia o vidro laranja deixando 

uma composição harmônica e cheia de estilo. 
Esta combinação é ideal para ambientes des-
pojados e alegres. Explore o uso dessas cores 
na cozinha, dormitório infantil e jovem  e por 

que não no home office?!

O vermelho pode ser chic, inspirador, alegre e 
motivador, mas precisa ser bem empregado, 
preservando o estilo e o tema desejado para 
cada ambiente. Cores que realçam o verme-
lho são o branco, tons pasteis, cinza e o preto. 
A cor vermelha deixa o ambiente iluminado 
e alegre se combinado com móveis claros e 
modernos.

Vermelho

O vermelho sempre será o centro das 
atenções, não importa a composição! 

Sugerimos esta combinação super 
elegante com o amadeirado Bétula 

que além de trazer estilo, traz leveza 
e harmonia ao ambiente.
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PRODUTOS

Milão apresentou as tendências de estilos, 
cores e acabamentos para o mobiliário nes-
te ano, e o cinza esteve totalmente presente, 
mostrando toda sofisticação, estilo e contem-
poraneidade na composição com metais, vi-
dros, pedras e madeirados.   

Com inspiração em tudo o que o Isalone apresen-
tou, selecionamos o acabamento Frassino Stone 
da Berneck para compor com a linha da Boa Vista.
O Frassino Stone é da linha unicolors com aca-
bamento Synchro nas duas faces do painel, o 
poro da madeira em evidência trás muita per-
sonalidade a esta chapa, o que a diferencia dos 
demais padrões de unicolores.

50 tons de cinza

Na linha da Boa Vista este padrão estará dispo-
nível para caixas e frentes em toda modulação 
da biblioteca.
O Frassino Stone foi o destaque da Boa Vista na 
High Design Home & Office Expo no ambiente 
Cozinha Gourmet. A cor foi utilizada de forma in-
tensa, evidenciando todo estilo e personalidade 
do cinza no design de interiores. 
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Foi entre os anos 1950 e 1970 que o estilo in-
dustrial chegou à decoração graças à transfor-
mação de galpões e estúdios em lares. Esses 
espaços amplos, repletos de tijolos e tubula-
ções aparentes, madeira, metal e muito con-
creto, servem de referência para a criação de 
ambientes contemporâneos cheios de perso-
nalidade.  
Não somente a arquitetura na transformação 
dos espaços sofreu influência industrial, o mo-
biliário cada vez mais imprime esse estilo e o 
traz presente no projeto de interiores.
Em contraponto com os ambientes clean e mi-
nimalistas, os puxadores por sua vez ganharam 
forte destaque nesse cenário, além da funcionali-
dade, alças grandes de metal com parafusos apa-
rentes agora são os protagonistas do mobiliário. 
Um retorno de muito estilo!
O Puxador Allen da Zen Design, lançamento de 
setembro/16, apresenta muita personalidade e 
design exclusivo. A Boa Vista apresenta este pu-
xador na sua linha de produtos em uma composi-
ção ousada com os padrões Gianduia da Duratex 
e Cobre da Guararapes, uma mistura de estilos 
que reflete a perfeita composição do requinte da 
lacca com o toque rudimentar do metal.

Puxador Allen

Ambientes da Eurocuccina no Isaloni - abril/2016

PRODUTOS
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PRODUTOS

Moderno e sofisticado, o Perfil Cava 45 foi 
oficialmente lançado na High Design Home & 

O Perfil Cava é sobreposto em toda extensão 
das frentes do móvel dando um efeito de con-
tinuidade com discrição e muita funcionalidade. 
Na linha da Boa Vista estará disponível no aca-
bamento alumínio. 
Fornecedor: Alumiconte. 

Perfil Cava 45
Office Expo no ambiente da Cozinha, Vitrine da 
Boa Vista no evento.

Todo ambiente merece detalhes exclusivos que 
refletem personalidade e estilo, diferenciais que 

Porta sobreposta em ângulo
somente a Boa Vista tem a oferecer no seu pro-
jeto de interiores.  

Com design inovador, a linha Home Theaters 
da Boa Vista ganha novos módulos com portas 
deslizantes sobrepostas (Referências 6305, 
6306 e 6307 da biblioteca) com destaque para 
o console com portas em ângulo apresenta-
das com exclusividade na High Design Home 
& Office Expo.

O sistema deslizante do console sustenta as 
duas portas com corte em ângulo no mesmo 
trilho permitindo o alinhamento e encaixe per-
feito das duas partes. A facilidade de movimen-
tação das portas permite composições variadas 
para mostrar ou ocultar objetos dispostos no 
interior do console.
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High Design Home 
& Office Expo

Boa Vista na High Design

A High Design reuniu algumas das principais marcas 
de diferentes segmentos (mobiliário de alto padrão; 
móveis planejados e complementos; móveis e ob-
jetos autorais; soluções para cozinhas e banheiros; 
superfícies; light design e automação).
 “A HIGH DESIGN EXPO nasce em um dos momen-
tos mais complexos do Brasil nas últimas décadas, 
em meio a uma crise econômica, política e sobre-
tudo de consciência. Mas o resultado que tivemos 
este ano, de excelente visitação, tanto de compra-
dores, lojistas, como de profissionais de arquitetura 
e design de interiores - e uma exposição de marcas 
fantásticas de todo o Brasil - mostra que com mui-

São Paulo foi palco da primeira edição da feira High Design - Home & Office 
Expo, que aconteceu entre 9 e 11 de agosto deste ano no São Paulo Expo 

Center (antigo Imigrantes), maior centro de exposições do Brasil. Com a 
proposta de tornar-se o principal evento internacional de design em mobiliário 
da América Latina, a High Design surgiu a partir da experiência da Casa Brasil, 

realizada pelo Sindmóveis de Bento Gonçalves, e foi a feira âncora 
na quinta edição do DW! São Paulo Design Weekend.

Com um Stand de 209m², a Boa Vista apresentou 
seus principais lançamentos em um espaço am-
plo, com design moderno e imponente e que foi 
destaque nessa primeira edição do evento. O pro-
jeto do stand foi desenvolvido em conjunto com 
o escritório Rocha Andrade Arquitetura de São 
Paulo, parceria que foi fundamental para o exce-
lente resultado final, um stand convidativo que 
apresentou todas as possibilidades de projeto e 
diferenciais de produto da Boa Vista Planejados.
“O projeto foi elaborado de forma a permitir a livre 
circulação nos espaços e destacar os produtos da 
Boa Vista Planejados. Desenvolvemos um projeto 
integrando os elementos associados a qualidade 

HIGH DESIGN HOME 
& OFFICE EXPO

to trabalho, comprometimento e profissionalismo é 
possível fazer a diferença”, afirmou Lauro Andrade, 
diretor da HIGH DESIGN EXPO. 
A visitação da High Design e seus eventos simul-
tâneos, Greenbuilding Expo e o CONAD – Congres-
so Nacional de Designers de Interiores, chegou a 
14.120. “Todas as expectativas de lançamento da 
HIGH DESIGN EXPO foram superadas. A feira es-
teve linda, movimentada, os expositores felizes e o 
nosso objetivo foi alcançado. Nossa previsão para 
2017 é de aumento de 30% no tamanho da exposi-
ção”, comenta Marco Basso, presidente da Informa 
Exhibitions no Brasil.

e funcionalidade com um projeto contemporâneo. 
Para o stand optamos em uma arquitetura aberta, 
moderna com linhas retas, leve e atual, onde os 
visitantes da High Design pudessem conhecer os 
ambientes de forma convidativa e orgânica.”
(Cristina Rocha Andrade – Arquiteta Rocha Andra-
de Arquitetura)
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HIGH DESIGN HOME 
& OFFICE EXPO

Cozinha Gourmet
Inspirada nas tendências de Milão, apresentou 
como lançamento o padrão Frassino Stone da 
Berneck.  O projeto foi elaborado dentro de um 
conceito moderno priorizando a funcionalidade e 
interação com uma ilha central que permite rece-
ber amigos durante o preparo de alimentos. O pu-
xador cava traz mais elegância as frentes da cozi-
nha, seu design discreto e linear faz a composição 
perfeita com as linhas retas e contemporâneas do 
móvel. Os fornos e cooktop modernos e de design 
arrojado da Ud House complementaram e valori-
zaram ainda mais o móvel.

Veja os ambientes e lançamentos que foram 
apresentados na High Design pela Boa Vista:
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Home Theater
O padrão Chamois (Masisa) e Gianduia (Duratex) 
se complementam perfeitamente nessa compo-
sição de tom sobre tom evidenciando a tendên-
cia dos unicolors para o projeto de interiores. O 
destaque deste ambiente está no painel de vidro 
espelhado para TV, que além da estética diferen-

Living
Neste espaço o móvel ganha destaque especial 
na coluna de nichos hexagonais. O Gianduia (Du-
ratex) faz composição com o Cobre (Guararapes) 
que emoldura todo o móvel evidenciando as fren-
tes de alto brilho. O puxador Allen da Zen traz um 
toque ousado e de muita personalidade, mos-
trando que o toque rústico e industrial combinam 
com o requinte da lacca. 

Home office
Este ambiente se integra ao living, separa-
dos apenas pela porta passagem de espe-
lho, emoldurada por uma estrutura de pai-
néis vazados que permite a visibilidade para 

O Home Office apresentou com des-
taque o console deslizante com por-
tas em ângulo, design exclusivo da 
Boa Vista. 

Neste ambiente o Cobre (Guarara-
pes) emoldura o padrão  unicolor 
Chamois (Masisa), agora disponível 
para caixas e frentes, e que nesta 
composição é o plano de fundo do 
Puxador Allen da Zen.

ciada e a funcionalidade do uso da TV embutida, 
torna-se um amplo painel decorativo que valoriza 
e amplia o espaço. O estofado e aparador da Arte-
facto junto com o tapete da Santa Mônica, valori-
zaram ainda mais este ambiente dando o toque 
de conforto e sofisticação que faltava.

ambos os ambientes.  
A porta passagem permite o uso de vidro em 
ambos os lados da porta sendo possível di-
versas composições.

20 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 21



Bar
O Bar foi projetado com o amadeirado Larice  
(Eucatex). Destaque para  a composição de pai-
néis com recortes especiais aplicados na parede.

Closet e Banheiro Integrados
O conceito de closet aberto com estruturas me-
tálicas já é utilizado há muito tempo na Europa 
e a Boa Vista desenvolveu um sistema exclusivo 
totalmente editável para permitir maior funcio-
nalidade, praticidade e muita personalidade no 
ambiente.
O conceito aberto do closet e banheiro deixou o 
ambiente moderno e com muita personalidade, 
com destaque especial a maravilhosa bancada 
de corian, banheira da Interbagno e tapetes da 
Santa Mônica, peças de design exclusivo e con-
temporâneo que deixaram o ambiente muito so-
fisticado integradas perfeitamente ao ambiente 
sob medida da Boa Vista.

Dormitório da Menina
O dormitório infantil permite de forma muito 
lúdica explorar o universo da criança e trans-
ferir para este ambiente o máximo de detalhes 
que permitam essa interação com o mobiliá-
rio, um universo só dela que potencializa seu 
crescimento e sua criatividade.
Dentro de um conceito Montessoriano, o 
quarto da menina ganhou uma cama com for-
mato de cabana e piscina de bolinhas. Nuvens 

HIGH DESIGN HOME 
& OFFICE EXPO

sobre a cabana também complementam a com-
posição.
A bancada de estudos se integra aos painéis e 
nichos na parede que formam montanhas e uma 
árvore estilizada. Estes recursos de personaliza-
ção tornam a decoração uma grande brincadeira 
e além da estética são recursos funcionais para 
fugir do tradicional, do mobiliário padronizado e 
dar mais personalidade ao ambiente. 

O armário com portas deslizantes e Tv embu-
tida foi projetado com portas de vidro branco, 
recurso interessante para que a criança pos-
sa utilizá-las como lousa para desenvolver 
seu lado artístico. 

22 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 23



DECORAÇÃO

Decoração 
com tapetes

Dica 1
Compre seu tapete por último. Se a decoração 
está quase no fim, é a hora de escolher o tapete. 
Se a sala contém peças coloridas, como um sofá 
estampado ou listrado escolha um tapete liso e de 

Criar um ambiente aconchegante em nossa casa pode parecer difícil, 
mas com alguns detalhes é possível mudar a cara de um ambiente facilmente. 

Na sala de estar a peça chave é o tapete, pois arremata a decoração, 
delimita a área e dá aconchego e beleza ao espaço.

Ao seguir algumas dicas, acerte as proporções, misture cores e estampas 
de forma harmoniosa e defina o melhor formato para sua tapeçaria. 

Para te ajudar separamos algumas dicas, que poderão te inspirar 
na mudança ou ambientação da sua sala.

tons neutros. Se os móveis forem “clean”, use uma 
tapeçaria colorida, com estampas, desenhos ge-
ométricos, enfim, com mais informação para dar 
cor e deixar o espaço mais interessante.
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Dica 2
Você espera que o tapete seja destaque ou co-
adjuvante? Se pretende apenas complementar a 
decoração com o tapete, use cores neutras que 
conversem com a dos móveis. Para incrementar, 
escolha uma peça com texturas, como por exem-
plo, as de fibras naturais. Porém se deseja que o 
tapete seja o foco da sala, não será preciso criar 
uma combinação óbvia com o restante do espaço, 
mas tome cuidado e tenha sensibilidade na esco-
lha das cores e estampas, para que o resultado 
tenha harmonia. Procure por lojas que dispõem de 
amostras para testar em casa, antes da compra.

Dica 3
Outro aspecto importante para se levar em conta 
na hora de escolher um tapete é o material utili-
zado em sua confecção. Além de avaliar o estilo 
da decoração analise se algum morador é alérgi-
co e se o tapete é de fácil manutenção, para então 
escolher o tapete mais adequado. Com relação ao 
estilo, para salas mais sofisticadas, a lã ou a seda 
são boas opções, já em projetos mais despojados 
as tramas naturais de algodão, sisal e bambu caem 
bem. Agora, se você tem cachorro em casa, adqui-
ra uma peça de fibras sintéticas como o náilon, 
pois elas são mais resistentes e fáceis de limpar.

Dica 4
Para definir o tamanho adequado do tapete, leve 
em conta algumas regras básicas: as pontas do 
tapete devem ficar pelo menos 15 centímetros 
embaixo do sofá e poltronas. Essa forma de usar 
o tapete é muito útil se a sala não é tão grande e 
o sofá está colado a parede. Já em áreas grandes, 
com circulação por todos os lados, escolha uma 
tapeçaria que acomode sobre si todos os móveis. 
Para que o acabamento fique mais bonito, o ideal 
é que haja uma sobra de 30 cm para cada lado.

Não é
 o ideal

bom

melhor
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ESPECIAL 
MORAR MAIS

Morar Mais

Assim, a Morar Mais tem o intuito de facilitar 
o encontro de profissionais qualificados, solu-
ções criativas e ideias inovadoras, que possam 
ajudar a criar uma decoração chique e acessí-
vel.
Na Morar Mais, desde o início a transparência 
sempre esteve presente em seus ambientes. 

O Morar Mais nasceu em 2004, través da situação 
normalmente vivenciada por quem vai decorar a primeira 

casa: como ter um lar aconchegante e sofisticado sem 
gastar quantias exorbitantes?

Por Menos BH

Expondo preços e contatos dos fornecedores 
dos produtos de cada ambiente, o evento se 
tornou muito mais que uma exposição, e sim 
uma importante fonte de ideias e informações, 
onde o visitante pode realmente interagir com 
os espaços e participantes.
O desafio dos arquitetos, designers e paisagis-

tas, é elaborar ambientes sofisticados dentro 
de uma proposta acessível, onde o visitante 
possa encontrar o melhor custo x benefício em 
móveis, decoração, pisos, revestimentos, tudo 
através de criatividade, planejamento e pes-
quisa.
Neste ano de 2016, a Morar Mais por Menos 
BH completa 10 anos, e traz como slogan “o 
chique que cabe no bolso”.
A loja Euroline - Exclusiva Boa Vista, em par-
ceria com o escritório Andréa Medeiros – Ar-
quitetura e interiores, estarão participando da 
Morar Mais com um ambiente planejado da 
Boa Vista. Conversamos com o Paulo Flama-
rion Bernardes Ferreira, sócio da loja Euroline, 
e com a Andréa Medeiros, Designer de Interio-
res, que nos falaram um pouco sobre seu tra-
balho, estilo, o que esperam da mostra e sobre 
o conceito do espaço que desenvolveram.
Andréa Medeiros é Designer de Interiores, atua 
no mercado há mais de 10 anos, já participou 
em outras edições da mostra tendo a felicida-
de de ganhar 1º lugar em 2010. Andréa nos 
contou que seu “maior estilo é o compromisso 
e respeito com o cliente, tendo a individualida-

de de cada um respeitada em todos os detalhes, 
tornando cada projeto único.”
A participação na Mostra Morar Mais por Menos 
se consolidou, através de um convite dos pro-
motores do evento ao Sr. Paulo, que fez a par-
ceria com o escritório de Andréa. “Um convite 
muito bem aceito, pois é uma ótima oportuni-
dade de aparecer de uma maneira positiva e re-
afirmar a qualidade e o nome”, comenta Andréa.
O espaço criado por Andréa será a Cozinha da 
Casa. Segundo Andréa o conceito do projeto 
respeita as bases da Mostra, Sustentabilida-
de, Tecnologia e Inovação, Brasilidade, Custo-
mização e Mais por menos. “Tudo começou a 
partir da ideia de uma bancada completamente 
branca, transmitindo o conceito de uma cozinha 
limpa, um sonho realizado. Segui então com li-
nhas retas e materiais de base com personali-
dade e qualidade, que são os armários, painéis, 
estantes e revestimentos, que possibilitaram 
ambientar com simplicidade e sofisticação ao 
mesmo tempo. Depois da estrutura montada 
acrescentei de maneira descontraída uma ilu-
minação feita com tubos de PVC, banco feito 
de lenha, pé da mesa em sucata automotiva de 
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cobre e acessórios em tubos de PVC”, comple-
menta Andréa, ao contar os detalhes do proje-
to. Ela ainda comenta que o intuito é “mostrar 
o uso da cozinha de maneira funcional e social 
de uma casa, conceito que ganha cada dia mais 
força em todos os lares.”
A exposição do trabalho e da qualidade do 
produto, a oportunidade de vendas diretas e 
através de parcerias com profissionais do se-
tor, são algumas das expectativas citadas por 
Paulo na Morar Mais Por Menos. Para Paulo a 
Mostra é um evento de grande valia ao públi-
co consumidor que pode ver, sentir e experi-
mentar as sensações de estar em ambientes 
concebidos por profissionais competentes, e 
dadas às características conceituais do Morar 
Mais, se torna o mais próximo de uma casa ou 
apartamento. “Para o público de BH, é muito 
oportuno o momento da Mostra, pois perce-
bemos cada vez mais a busca pelo trabalho 
de profissionais de arquitetura e decoração”, 
complementa Paulo.

Andréa Medeiros 
Designer de Interiores

ESPECIAL 
MORAR MAIS

Planejados
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Cristina é nascida em SP e formada pelo Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo. Cristina 
falou sobre o trabalho que realizam e como foi 
participar da High Design 2016 em parceria com 
a Boa Vista Planejados. 
Ao ser questionada sobre o que seria um proje-
to de interiores bem elaborado, os desafios e a 
inspiração para desenvolver cada projeto, Cris-
tina explica que “um projeto bem elaborado in-
corpora diferentes elementos e requerimentos 
em uma forma harmônica e equilibrada com o 
espaço. O desafio consiste em conciliar neces-
sidades que inicialmente são divergentes, mas 
quando corretamente integradas pelo design 
valorizam e dão nova interpretação ao ambien-
te. Neste sentido, a integração de estética e 
funcionalidade é uma tendência irreversível. A 
inspiração nasce da observação e interação com 
nossos clientes, como vivem, o que gostam e o 
que sonham, o estilo de vida que levam e suas 
expectativas”. 
As referências pra elaboração de seus projetos, 
segundo Cristina, são inúmeras, mas há refe-
rências clássicas como Frank Lloyd Wright, Elsie 
de Wolfe e Frank Gehry que são as bases para o 
desenvolvimento de novas propostas que com-
binam novas tendências de estilo, design, tec-
nologia e sustentabilidade.
Ao se entrar no quesito High Design, buscamos 
conversar com Cristina sobre o processo de cria-
ção ao resultado final.
Cristina nos contou que o primeiro passo foi co-
nhecer as expectativas e objetivos da Boa Vis-
ta Planejados. “Com isso, desenvolvemos um 
projeto integrando os elementos associados 

Conversamos com a Cristina Rocha Andrade, proprietária com 
sua irmã Patrícia, designer de interiores, do Escritório Rocha 

Andrade Arquitetura fundado no ano de 2000 em SP. Ambas estão 
à frente de uma equipe de arquitetos e designers qualificados e 

especializados em integrar design e funcionalidade.

“Foi um privilégio poder trabalhar com a Boa 
Vista Planejados. Temos muito a agradecer 

pela confiança em nosso trabalho e pela 
experiência que nos proporcionou. Ficamos 
maravilhadas e muito bem impressionadas 
com a qualidade dos produtos. Flexibilidade 

de modulação, qualidade dos produtos 
e dedicação da montagem permitiram 
o desenvolvimento de um projeto que 

valorizasse os ambientes.”

a qualidade e funcionalidade com um projeto 
contemporâneo para destacar os produtos da 
Boa Vista. Para o stand optamos em uma ar-
quitetura aberta, moderna com linhas retas, 
leve e atual, onde os visitantes da High Design 

pudessem conhecer os ambientes de forma 
convidativa e orgânica. Ao pensar no concei-
to o projeto foi elaborado de forma a permitir 
a livre circulação nos espaços e destacar os 
produtos da Boa Vista Planejados”. 
Para Cristina os maiores desafios compreen-
dem traduzir as expectativas dos clientes em 
um projeto que surpreenda, aliando inova-
ção e uso inteligente dos espaços ao mesmo 
tempo em que respeita o estilo e as necessi-
dades dos produtos da Boa Vista Planejados.
Ao falar sobre o resultado final e a experiência 
de trabalhar com a Boa Vista, Cristina coloca 
que foi uma grande experiência e uma hon-
ra trabalhar com a Boa Vista Planejados, “o 
suporte da Boa Vista foi essencial para o su-
cesso de nosso trabalho. A equipe toda está 
de parabéns, foi inspirador ver como todos 
estavam trabalhando em harmonia, dedica-

ção e determinação para se chegar no resultado 
final. O Sr. Tarcísio, com grande maestria, condu-
ziu toda a equipe para que o resultado tenha sido 
um sucesso”. 
Quando questionada sobre o que a High Design 
representa para Arquitetura e Design de Interio-
res, dentro da proposta de tornar-se o principal 
evento internacional de design em mobiliário 
da América, Cristina vê como uma feira que tem 
muito potencial, que incorpora tendências no 
mercado e que está estrategicamente inserida 
na semana do DW (São Paulo Design Weekend) 
onde todos os olhos estão voltados para o de-
sign, arquitetura e mobiliário de alto padrão. “A 
High Design oferece uma plataforma importante 
para realizar negócios, onde formadores de opi-
nião e imprensa nacional e internacional criam 
uma excelente vitrine para expor um produto ou 
serviço”, finaliza.
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Lilian Vidal, sócia proprietária da loja, nos contou 
que procurou e pesquisou sobre diversas mar-
cas e encontrou a Boa Vista, “e felizmente era 
exatamente o que imaginava”, complementou.
Lilian trabalha há sete anos como decoradora e 
projetista de móveis, e ao conhecer as possibili-
dades da Boa Vista, não pensou duas vezes em 
começar a trabalhar com a marca. “A qualidade, 
prazo de entrega, motivação da fábrica e por ser 
maior a possibilidade de criação dos meus pro-
jetos, não tive dúvidas”, comentou Lilian.
Sobre o mercado de móveis na região de Patro-
cínio, Lilian comentou que está sempre em ex-
pansão e com grandes possibilidades de investi-
mento. Assim, ao conhecer bem o mercado e as 
possibilidades, ela e o sócio Nanderson abriram 
uma nova loja na cidade de Patos de Minas – 
MG. A inauguração ocorreu no dia 08 de julho, e 
foi um grande sucesso, com a presença de clien-
tes, designers, arquitetos, amigos e familiares.
Em relação aos seus clientes, Lilian afirma que 
houve uma mudança no consumo de móveis 
planejados, “pois a necessidade do cliente em 

“A Boa Vista tem primeiramente um 
grande diferencial que é o fato de ser 

100% editável, uma preocupação impar em 
relação a qualidade e agilidade na entrega, 

no atendimento, na forma de embalar e 
manter o nível prometido de cada item, 

sem contar com o acabamento e opções de 
vidros que fazem a diferença.”

Há dois anos a loja Vidal Interiores vem trabalhando 
com a Boa Vista Planejados na cidade de Patrocínio-MG.  

Essa parceria se consolidou, quando a loja estava à procura 
de algo inovador e maleável para criação de projetos editáveis. 

otimizar o espaço em que vive se tornou bem 
maior e com móveis planejados as possibilida-
des se multiplicam”. Uma das ferramentas do 
software de projetos da Boa Vista que permi-
te essa versatilidade são as Peças de Elabora-
ção, “elas dão novas possibilidades de criação e 
aproximação do perfil dos nossos clientes, ex-
clusividade na produção dos móveis de acordo 
com as necessidades apontadas e contribui na 
diminuição dos custos”, comentou Lilian.
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Conversamos com Marcelo Dapper, proprietário 
da loja Dhejota – Exclusiva Boa Vista, de Passo 
Fundo/RS, grande parceiro que acompanha a em-
presa desde sua fundação em fevereiro de 1995. 
“Na época mesmo empregado em outra fábrica 
de móveis auxiliava com a prestação de serviços 
fora de meu horário de expediente, vindo poste-
riormente a ser contratado pela Boa Vista no ano 
de 1998 para agregar ao setor de produção”.
No ano de 2000, a Boa Vista abriu sua filial e pri-
meira loja de móveis na cidade de Passo Fundo, 
onde Marcelo assumiu a gerência e recebeu a 
oportunidade de aprender inúmeras novas ativi-
dades, entre elas, administração e vendas.
Em 01 de julho de 2012 após 12 anos bem su-
cedidos de trabalho, Marcelo adquiriu a loja Boa 
Vista que passa a se chamar Dhejota Planejados. 
“A Dhejota, foi a concretização de um sonho, o 
qual nos acompanhava a bastante tempo, e com 
o apoio grande da Fábrica de Móveis Boa Vista 

Nesses 21 anos da Boa Vista Planejados, muitas 
são as histórias de trabalho e sucesso de parceiros e colaboradores. 

Histórias que a Boa Vista ajudou a construir e por isso tem
 grande satisfação em compartilhar.

que pudemos torná-lo realidade.” Assim, deram 
sequência a um trabalho desenvolvido desde 
Março do ano de 2000 em Passo Fundo – RS, 
“afirmando assim que não seremos a última, mas 
fomos a primeira Loja Exclusiva Boa Vista Plane-
jados”, completou Marcelo. 
Sobre os diferenciais da marca, Marcelo diz que 
poderia citar inúmeros, “destaco o seu sistema 
fabril dinâmico o qual permite criar um projeto 
completamente exclusivo para cada cliente em-
pregando varias linhas de materiais, acessórios, 
cores amadeiradas, alto brilho, vidros, fazendo 
com que o projetista consiga atender as necessi-
dades do cliente aliando o bom gosto e praticida-
de ao preço justo pelos produtos”, complementou.
 “Os móveis planejados, em nossa região, e acre-
dito que em todo o país, são vistos como uma 
ótima opção para mobiliar tanto casas quan-
to apartamentos, estabelecimentos comerciais 
entre outros, pela sua capacidade em permitir 

“Nós das lojas Dolce Peccato, ficamos 
plenamente satisfeitos com o incrível trabalho 
realizado pela Equipe da Dhejota, Exclusiva 
Boa Vista Planejados. Pontualidade na 
entrega, profissionais gabaritados e móveis 
de excelente qualidade, “mega” funcionais! 
Só temos a agradecer a todos envolvidos 
em nosso projeto, ao Marcelo e a Andréia, 
Sócios proprietários, pelo comprometimento 
e profissionalismo desta grande empresa.  
A Dhejota, Exclusiva Boa Vista Planejados, 
mais do que nunca, com seu trabalho fez 
com que nossas lojas fizessem jus a nossa 
proposta de sermos um novo conceito em 
moda íntima, e esta parceria será duradoura 
pois mais lojas virão. 
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que muitos espaços até então ociosos sejam 
completamente aproveitados, nos quais mó-
veis prontos, produzidos em série, não aten-
deriam de forma satisfatória, algo que até 
então apenas marceneiros conseguiam fazer. 
Com a Boa Vista, temos praticamente uma 
marcenaria, que emprega grande tecnologia 
na produção dos móveis, em nossas mãos”, 
concluiu. 
Com as possibilidades de personalização da 
Boa Vista, a satisfação do cliente é sem dú-
vida a maior recompensa pelo trabalho reali-
zado. Marcelo enfatiza que “o cliente busca a 
realização de seu sonho, a materialização de 
um projeto de móvel pelo qual ele se encante 
e que o mesmo atenda suas necessidades, 
aliando praticidade, beleza e um bom preço, 
para que sua satisfação seja por completa, e 
com os móveis da Boa Vista conseguimos”.
Angelina, proprietária da loja de moda íntima 
Dolce Peccato, de Passo Fundo, fez os mó-
veis da loja com a Dhejota Planejados, e nos 
contou sobre suas expectativas com o proje-
to, atendimento, e o resultado final.
“Muitas pessoas já haviam comentado sobre 
a ótima qualidade dos móveis da Boa Vis-
ta Planejados, porém ainda não conhecia o 
produto”, respondeu ao ser questionada se 
já conhecia a Boa Vista. “Meu primeiro con-
tato com a marca fora excelente, fomos mui-
to bem recepcionados na loja aqui de Passo 
Fundo, atendidos pela Projetista Andressa, a 
qual nos apresentou os produtos expostos na 
loja, e se colocou a disposição para realizar os 
nossos projetos”.
Quando as expectativas são superadas, to-
dos ficam satisfeitos com o resultado. E foi 
assim que Angelina ficou ao ver seus proje-
tos pela primeira vez, “quando foi realizado 
o projeto fiquei encantada com o design e a 
qualidade ficou incrível, atendeu nossas ex-
pectativas, pois lançamos um novo conceito 
em moda íntima em Passo Fundo e necessi-
távamos justamente o que nos fora proposto, 
e posteriormente muito bem agregado den-
tro de nossa loja”.
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A designer e proprietária da loja Márcia Scherer 
Giacomelli conta que trabalhava com móveis há 
muitos anos e com passar do tempo sentiu a 
necessidade de trabalhar com um produto di-
ferenciado, “os clientes vinham até nós pedindo 
por móveis planejados, foi então que decidimos 
ir a procura de uma empresa que fosse sólida e 
nos oferecesse suporte em termos de tecnologia 
em criação de projetos, qualidade nos produtos 
e prazo de entrega, foi então que decidimos co-
nhecer a fábrica da Boa Vista Planejados na nos-
sa cidade vizinha, Nova Boa Vista”, explica Márcia.
“Quando começamos a trabalhar com móveis 
planejados até tentamos trabalhar com duas 
marcas, mas logo optamos por trabalhar ape-
nas com a Boa Vista pelo grande crescimento 
da empresa e pela busca constante em moder-
nização e tecnologia de ponta em maquinários, 
assim, sendo a primeira empresa do Brasil ofe-
recendo produto 100% editáveis sem acréscimo 
de custo, um grande diferencial sobre outras fá-
bricas,” reforça Márcia ao falarmos sobre o pro-
cesso de escolha da marca. Ela também ressalta 
a garantia de 10 anos dos móveis como sendo 
um grande diferencial na hora da venda, e o su-

Há 14 anos no mercado, a Formato Planejados 
de Chapada-RS  trabalha há seis anos com Boa Vista. 

“Tenho imensa satisfação em trabalhar 
com a Boa Vista Planejados , pois é uma 
empresa que nos dá suporte para termos 

uma parceria sólida  além da possibilidade 
de produtos 100% editáveis possibilitando 
a criação de projetos contemporâneos com 

requinte e qualidade.”

porte da fábrica, afirmando a importância do ex-
celente relacionamento e atendimento de todos 
os setores da Boa Vista com a loja.
No relacionamento com o cliente afirma que ele 
está cada dia mais exigente, “a oferta de pro-
dutos e acesso a informação sobre qualidade e 
tecnologia é tão grande que o cliente chega para 
adquirir um produto com informação completa 
sobre ele, assim exigindo mais do projetista que 
irá criar os ambientes e o vendedor que irá con-
cretizar a venda, por este fato a importância em 
trabalhar com uma empresa que fornece produ-
tos com qualidade, acabamento e prazo de en-

trega é fundamental”, complementa.
No quesito mercado, Márcia vê sua região 
como um grande potencial, e acredita que o 
planejado tomará conta de grande parte da 
economia da indústria moveleira. “Um exem-
plo que costumo usar foi quando começamos 
a trabalhar com móveis planejados, pensa-
mos em fazer um complemento de produto 
para acrescentar nas vendas da loja e hoje é o 
carro chefe da empresa”, conta Márcia.
Segundo Márcia, o crescimento constante 
pela procura de móveis planejados, se deve 
pela versatilidade que este mobiliário permi-
te ao desenvolver projetos contemporâneos 
com requinte e qualidade, tanto em ambien-
tes grandes como pequenos, satisfazendo o 
que cada cliente procura.
Diante dessa necessidade, Márcia enfatiza a 
importância da ferramenta Peças de Elabora-
ção no desenvolvimento dos projetos, “eu as 
considero um dos itens mais importantes da 

fábrica, pois nos proporciona a liberdade de criar-
mos projetos diferenciados para cada ambiente 
com a versatilidade de modificarmos medidas, 
agilidade na montagem e melhor acabamento.”
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FÁBRICA

Processo Produtivo: 
Embalagem

A embalagem é fundamental no transporte 
do móvel, sua função é garantir que as peças 
cheguem ao destino sem nenhum dano que 
possa ser causado pelo transporte e eventu-
ais intempéries. 
Com a máquina embaladora, o sistema res-
ponsável pela embalagem das peças chama-
-se “fast changer”, um sistema de seladora 
com troca rápida de bobinas, sendo essas po-
sicionadas acima da esteira de passagem das 
peças. Este sistema irá detectar qual a dimen-

O sistema de embalagem da Boa Vista agora é mais ágil e moderno. 
Com o objetivo de melhorar o processo produtivo, prezando principalmente 

pela qualidade do móvel até a entrega na casa do cliente, a Boa Vista investiu 
em uma máquina embaladora da Máquina Pack.

são da peça que está chegando para ser em-
balada através do código de barras, e irá po-
sicionar o plástico mais adequado para fazer a 
embalagem e evitar o desperdício com plástico 
em excesso. Antes de colocar o plástico, ainda 
na esteira, o operador posiciona as cantoneiras 
de proteção dos cantos em cada chapa e em 
seguida o volume formado, será embalado e 
passará por um processo de soldagem lateral 
e traseiro, posteriormente pelo túnel de enco-
lhimento.

Entrada das peças na máquina, onde é detectada a 
dimensão da peça.

Colocação das cantoneiras de proteção dos cantos 
em cada chapa.

Embalagem automática da peça com o plástico bolha 
no tamanho ideal da chapa.

Peças saindo do processo de soldagem late-
ral, traseiro, e túnel de encolhimento.

Túnel de encolhimento 

Bobinas de plástico

Soldagem do volume 
Fast changer

Esteira
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SHOW ROOM/
INAUGURAÇÕES

Requinte e funcionalidade
O Show Room da Dekori Planejados – Exclusiva Boa Vista em Santos-SP, te 
convida a entrar e se sentir em casa. Com projetos funcionais e elegantes 
a loja conta com todos os lançamentos da Boa Vista, como os acessórios e 
aramados que deixam o ambiente mais organizado e funcional.
Sua inauguração foi um sucesso, realizada com a presença de profissionais
da área de planejados, clientes, amigos e familiares, no mês de agosto.

Av. Washington Luís, 
nª 378, 
Bairro Gonzaga. 
Santos-SP 
CEP 11055-000
Tel.: (13) 3385 7255

Um ambiente que encanta
Funcional, delicado e sofisticado é o que define a loja Vidal Interiores, em 
Patos de Minas-MG. Um espaço que encanta pelos detalhes e ambientes. 
A inauguração ocorreu no mês de agosto, e contou com a presença de 
arquitetos, designers, clientes, amigos e familiares. 

Pátio Central 
Shopping, loja 06, 
Centro 
Patos de Minas-MG
Tel.: (34) 3825-3939 
(34) 3823.0775
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SHOW ROOM/
INAUGURAÇÕES

Pensado para você
Inaugurou no mês de agosto a loja Bela Casa– Exclusiva Boa Vista 
na cidade de Jaguariúna-SP.
Com planejados Boa Vista a loja conta com um belo e aconchegante 
Show Room para receber a todos os seus clientes. Conheça e se 
surpreenda!

O espaço que faltava em Chapecó
Inaugurou no dia 10 de agosto de 2016 a Oficina da Decoração – 
Exclusiva Boa Vista, na cidade de Chapecó-SC.
Um espaço fantástico, que além de uma linha completa de decoração 
trabalha exclusivamente com os planejados da Boa Vista, oferecendo 
a Chapecó a melhor solução em móveis sob medida.

Da dir. para esq.: Dionatan Alves, 
Danieli Nazzari, Gabriel Gnoatto, 
Elizandra Sartori, Rudimar Do Santos

Da dir. para esq.: Adelir Junior Soares, 
Elizete Parizotti Soares, Arthur Henri-
que Soares, Adelir José Soares.

Rua José Alves 
Guedes, nº 306, 
sala 04, 
Jardim São João
Jaguariúna-SP
Tel: (19) 3837.2505

Av. São Pedro, 
nº 169 E, 
Centro
Chapecó-RS
Tel.: (49) 3323.3767
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GALERIA
DE PROJETOS

Dekori Planejados - Santos | SP Boa Vista - Botucatu | SP 

Dekori Planejados
Santos | SP
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DE PROJETOS
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Grupo Realeza Planejados - Barbacena | MG 

Vidal Interiores - Patrocínio | MG 
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Formato  - Chapada | RS 
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