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Milão 2018

Movelsul 2018

Quer saber o que será 
tendência e as 
novidades de Milão?
Confira tudo o que 
encontramos por lá!

A Boa Vista está de 
volta a Movelsul, e 
foi destaque na feira.

ClosetClosetCloset
 Funcionalidade e Organização
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EDITORIAL

Nunca se falou tanto em personalização como agora. Pensar em 
cada detalhe, sempre buscando referencias nas atitudes, gos-
tos pessoais, roupas, acessórios e no estilo de quem irá ocupar 
aquele espaço, seja para morar ou trabalhar, é fundamental para 
criar um projeto perfeito e sob medida em todos os sentidos. 
E para mostrar todas essas possibilidades, de criação, edição e 
personalização que a Boa Vista voltou a expor na Movelsul Brasil, 
uma feira reconhecida nacional e internacionalmente. Uma fei-
ra de grandes negócios e oportunidades, que possibilitou a Boa 
Vista mais visibilidade em âmbito nacional. Em busca de cresci-
mento regional também, a Boa Vista expos na Casa Sul, em Flo-
rianópolis-SC. 
Neste ano a Boa Vista, através do Diretor Sr. Tarcisio Liell e da 
Designer Joice Zwirtes Bertoncello, viajou a Milão para conferir 
todas as novidades e tendências do mercado moveleiro, e trouxe 
diversas delas para inspirar você!
Em nosso caderno de decoração, entrevistamos a Designer Ca-
mila Raquel Rosin, que nos deu ótimas dicas sobre o que não 
pode faltar em um closet, além de como organiza-lo. Você vai 
adorar!
Também conversamos com as arquitetas Amanda Mariani e Fa-
biola Brambila sobre projetos, conceitos, inspirações entre ou-
tros assuntos, vale a pena conferir e ver os projetos lindos delas.
E como a Boa Vista está sempre em movimento não poderiam 
faltar lançamentos e novidades quentinhas para deixar seus pro-
jetos ainda mais completos. Você também irá conferir inaugura-
ções de lojas e bate papo com lojistas.

Fique à vontade 
e Boa Leitura!
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MÓVEL SUL 
2018

14
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Lançamentos!
Quem é que não gosta de novidades?! A Boa 
Vista adora! Seja para a cozinha, dormitório ou 
closet, sempre estamos trazendo novidades 
aos nossos clientes que buscam por qualidade, 
design, funcionalidade e personalização. O mó-
vel tem de trazer a personalidade ao ambien-

te, combinar com os gostos e necessidades de 
cada um.  Os acessórios são itens essenciais 
para trazer funcionalidade e organização aos 
ambientes, pois além de facilitar o dia a dia, dei-
xam seu móvel lindo também por dentro. 
Confira nossos últimos lançamentos.

Pensando em organização e praticidade a Boa Vista trouxe para 
seus clientes novos acessórios para closet. São três modelos de 

prateleiras e um calceiro.

Com acabamento em couro preto, a 
prateleira três divisórias atende a to-
das as necessidades do cliente, pois 
possui três divisórias removíveis que 
podem ser compostas de acordo com 
o gosto e necessidade de cada um.

O calceiro em alumínio preto, possui 
nove varões e suas argolas em silico-
ne impede que a calça deslize, cain-
do do calceiro. Prático e com ótimo 
espaço.

A prateleira com divisórias e grava-
teiro tem acabamento em alumínio 
preto. Excelente opção para quem 
gosta de deixar peças pequenas bem 
organizadas.

A prateleira lisa também em acaba-
mento de couro preto possui amplo 
espaço e é ideal para guardar sapa-
tos. Deixando seu closet organizado 
e com fácil acesso aos seus calçados.

NOVIDADES
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Organização é a ordem da vez. Ela deixa tudo mais prático em 
nosso dia a dia. E nós amamos praticidade e funcionalidade. 

Por isso lançamos um novo organizador de joias. Feito em MDF 
ele é revestido externamente em pele sintética e interior em 

veludo.  Sua cor clara permite melhor visibilidade de suas joias e 
acessórios, além de dar um toque sofisticado ao seu ambiente.

A linha de cozinhas também está com novida-
des. Entra em linha o kit componível, são sepa-
radores de talheres em madeira tratada para 
gavetas de chapa, que podem ser montados 
de acordo com o gosto e necessidade de cada 
cliente, permitindo variações de organização. 
Serão seis opções de módulos: um porta facas, 
um porta temperos e quatro separadores de 
talheres. Para essa linha também foi lançado o 
tapete emborrachado para gavetas, que impede 
que os acessórios deslizem dentro da gaveta.

NOVIDADES
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Closet
 Funcionalidade e Organização
O closet não é mais um ambiente de luxo, des-
tinado a poucas pessoas. Ele vem tomando 
espaço em muitos lares. O Closet é um espa-
ço construído junto ao quarto, onde as paredes 
são armários elaborados e planejados sob me-
dida para aumentar a praticidade. Por ser mais 
amplo que o guarda-roupa, ele também ajuda a 
melhorar a organização da casa. Ele é o sonho 
de consumo de muitas mulheres. E de muitos 
homens também! Não há nada melhor que ver 
seu sapatos, roupas e acessórios todos orga-
nizados. E quanto mais espaço, melhor. Mas 
como nem todo mundo tem espaço sobrando 
dentro de casa, é preciso projetar bem esse am-
biente.
Camila Raquel Rosin, Designer da Boa Vista 
Planejados, conversou conosco e nos deu mui-
tas dicas do que não pode faltar em um Closet, 
vantagens e dicas de como organizar roupas, 
calçados e acessórios. 
Segundo Camila “uma das principais vantagens 
de se ter um closet, é ter um lugar exclusivo 
para organizar roupas e acessórios, deixando 
o quarto reservado para se tornar um ambien-
te apenas para dormir, torando-o mais clean e 
aconchegante. Quando se retira o armário do 
quarto, teremos bem definido um ambiente 
para dormir, e o closet será um espaço exclusi-
vo para se vestir. Isso garante privacidade e não 
perturba o sono do companheiro.”

Closet com estrutura metálica. Forte tendencia em Milão esse ano

8 | REVISTA BOA VISTA
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Normalmente o closet fica integrado ao banhei-
ro e ao quarto, num espaço reduzido. Segundo 
Camila, “é essencial pensar muito bem no pro-
jeto com gavetas, prateleiras, nichos e espaços 
que atendam a todas as suas necessidades e 
mantenham o ambiente organizado para com-
portar todos os pertences, sejam roupas, sapa-
tos, acessórios e maquiagens.
Ao falarmos em organização, devemos pensar 
desde as pequenas peças até as malas. Hoje as 
soluções para organização em closets são bem 
diversificadas, além do estilo, que vai dos clo-
sets tradicionais em MDF, com prateleiras e ca-
bideiros, até closets com estruturas metálicas 
com gavetas organizadoras de diversos acaba-
mento (aramadas, couro, MDF), porta joias, cal-
ceiros, entre outros.

CAMILA NOS DEU ALGUMAS DICAS DE 
COMO MANTER SEU CLOSET ORGANIZADO, 
SEGUINDO ALGUNS PASSOS:

• Priorize o que você usa e deixe essas peças 
em fácil acesso.
• A cada troca de estação tire um tempo para 
ver o que você está usando. As peças que você 
já não usa, separe o que pode ser doado e o 
que deve ser descartado. Assim você terá mais 
espaço.

A Sapateira aramada é uma ótima opção para quem gosta de organização O espelho da amplittude ao ambiente. o Canto L deixa o vão livre e com maior aproveitamento do espaço 

Camila Raquel Rosin
Designer da Boa Vista 
Planejados

DECORAÇÃO
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• ALGUNS ITENS PARA ORGANIZAR SEU 
ESPAÇO NO CLOSET TAMBÉM NÃO 
PODEM FALTAR:

PRATELEIRAS: As prateleiras sem dúvidas são 
as mais usadas no closet, pois deixam as peças 
dobradas de forma igual, à mostra e facilitam na 
hora da escolha, uma dica é organizar as roupas 
mais usadas na altura do olhar, nas mais altas e 
inferiores coloque objetos que são pouco usados.
CABIDES: Os cabides são ótimos para quem pre-
fere ter a roupa amostra e sem amassar.
GAVETAS: Excelentes para guardar peças de pe-
queno porte.
MALEIRO: O maleiro é um vão maior que fica 
na parte superior do móvel, e é normalmente 

Além da organização o design e a decoração 
também são pontos importantes, pois eles irão 
deixar seu closet aconchegante e bonito, trans-
mitindo a sua personalidade ao ambiente. Ape-
sar de ser um ambiente íntimo, onde provavel-
mente somente as pessoas da casa irão entrar, 
é importante que ele seja agradável a você. Para 
a Designer Camila Raquel Rosin alguns detalhes 
não podem faltar para que o closet fique com-
pleto.
“A iluminação é o ponto de partida para um 
closet, pois ajuda a não confundir as cores das 
roupas. Um ponto de luz central é o ideal para 
termos um ambiente claro, além de outros focos 
direcionados para pontos específicos, evitando a 

projeção de sombras. O espelho é umas das pe-
ças fundamentais. “Ter um espelho para se ver 
de corpo inteiro é essencial para escolher a roupa 
perfeita. O espelho também ajuda a dar a sen-
sação de maior profundidade ao ambiente. Para 
quem tiver espaço, um Puff de apoio vai ajudar 
na hora de provar sapatos ou de separar as pe-
ças escolhidas. Ter uma janela no closet é muito 
importante para manter as roupas ventiladas 
evitando assim o mofo. Outro detalhe que dá um 
charme a mais em seu closet é o tapete, pois tor-
na o ambiente mais confortável para a pele. 
Para você que tem ou que sonha em ter seu clo-
set, esperamos que essas dicas tenham lhe aju-
dado.

de difícil acesso, porém você pode utilizar para 
guardar peças de cama e banho ou até mesmo 
roupas de menos uso, como roupas que não são 
da estação.
ORGANIZADORES OU CAIXAS: Facilitam muito 
a vida e hoje existem opções de todo tipo, para 
peças diversas. Além das caixas e cestinhas, que 
são ótimas para organizar peças íntimas, cintos 
biquínis, meias e lenços, pode usar caixas trans-
parentes que facilitam a visualização das peças 
ou até mesmo usar etiquetas com a descrição 
dos itens guardados.
PRATELEIRAS COM CORREDIÇAS: São excelen-
tes para guardar sapatos, normalmente as sapa-
teiras ficam em um espaço mais reservado e não 
junto das roupas.

O calceiro facilita a visialização das peças e na organização

Closet em MDF. Compacto, com espaço para cabides, maleiro, calçados e gavetas

DECORAÇÃO
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Móvel Sul 
2018

Ocorreu de 12 a 15 de março de 2018 a 21ª edi-
ção da Móvel Sul Brasil no Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves. Mesmo com redução de um 
dia frente às edições anteriores, a maior feira de 
móveis da América Latina para o lojista e o im-
portador encerrou com 30.284 visitantes profis-
sionais de 33 países.
Foram 246 expositores, que trouxeram muitas 
novidades e lançamentos para o público da Mo-
velsul. Em paralelo com a feira ocorreram outros 
quatro projetos que trouxeram design, conheci-
mento e inovação para a feira, fomentando ain-
da mais os negócios. Segundo a assessoria da 
Movelsul “além do Projeto Comprador com suas 
rodadas de negócios voltadas às exportações, a 

feira provocou o expositor a criar novidades para 
o lojista nacional, desafiando as indústrias a de-
senvolverem lançamentos com design assinado 
no Projeto Varejo. Foram 19 expositores partici-
pantes, que criaram 50 novos produtos para as 
principais redes de varejo e e-commerce do país.
Já o Prêmio Salão Design, em suas comemo-
rações de 30 anos, revelou durante a Movelsul 
Brasil a classificação dos vencedores nas moda-
lidades Estudante, Profissional e Indústria.
Por fim, as palestras do primeiro Fórum Movel-
sul Brasil reuniram lojistas, expositores e repre-
sentantes para refletir sobre o tema dos novos 
modelos de varejo e como o consumo all line vai 
impactar o setor moveleiro.”

Cozinha Europa. Um dos destaques da Boa Vista na Movelsul 2018

ESPECIAL
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O Sr. Tarcísio ressalta o trabalho desenvolvido 
nesta edição da Movelsul, “A Boa Vista esteve 
presente com um estande que foi uma grande 
atração na feira. Mas não apenas o estande que 
chamou atenção, o produto ali exposto encheu 
os olhos de muitos participantes. Os diferenciais 
dos planejados Boa Vista também foram um 
grande destaque reconhecido pelos visitantes, 
pois a Boa Vista cada vez mais vem se diferen-
ciado neste mercado de planejados com um pro-
duto totalmente flexível em suas possibilidades 
de projeto. Um dos destaques é o 100% editável 
em toda modulação, sem haver acréscimos de 
valor por este diferencial.”
Com o grande número de visitantes, o que não 

A Boa Vista esteve presente na edição deste ano 
da Movelsul Brasil, apresentando novidades e 
diferenciais. Um dos destaques da Boa Vista foi a 
cozinha Europa. Uma cozinha com estilo clássico, 
porém com um toque moderno, suas frentes em 
pintura laqueada trazem ainda mais sofistica-
ção ao ambiente. Com diversas opções de cores 
e acabamentos, a Boa Vista atende a todas as 
necessidade e preferências do seu cliente. Além 
da variedade de acessórios e agregados que irão 
deixar sua cozinha ainda mais funcional e ele-
gante. Na Movelsul a Boa Vista esteve lançan-
do sua nova linha corporativa. Uma linha ampla 
e completa para atender projetos comerciais e 
corporativos. Essa linha possui pés metálicos 
com design diferenciado, além de toda a estru-

tura de calhas para passagem de fios, pontos de 
tomadas, móveis para pastas suspensas e uma 
modulação ampla totalmente editável com di-
versidade de cores e acamamentos, tudo para 
tornar seu projeto exclusivo e personalizado.
A Boa Vista fechou sua participação com ótimos 
resultados. “Esta feira abriu uma boa possibilida-
de de expansão da marca à nível de Brasil, pois 
lojistas de diversos estados visitaram o nosso 
estande e saíram impressionados com o que vi-
ram, principalmente após terem ouvido de todas 
as vantagens que a Boa Vista oferece na hora 
da execução do projeto. Acreditamos que a fei-
ra num prazo curto irá gerar mais de 20 novos 
clientes.” Comentou O Diretor da Boa Vista, Sr. 
Tarcísio Liell.

faltou foram oportunidades de novos contatos 
e a presença de atuais clientes, que vieram para 
conhecer as novidades. Segundo o diretor Sr. 
Tarcisio a visitação recebida no estande durante 
os 4 dias da feira foi ótima. “Se fizeram presen-
tes muitos dos nossos atuais clientes, mas com 
muito destaque também ressaltamos a visita de 
lojistas de outras marcas que vem despertando 
interesse pelo produto Boa Vista.”
A Movelsul 2018 foi um evento de ótimos resul-
tados, devido ao seu reconhecimento nacional e 
internacional, que trouxe muitos contatos para a 
Boa Vista. Ter nosso produto reconhecido e elo-
giado por tantos é de extrema satisfação. Esta-
mos ansiosos pela próxima edição.

linha corporativa

Painéis de recorte da Boa Vista

ESPECIAL
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De 02 a 05 de maio de 2018, ocorreu a segunda 
edição da Feira Casa Sul, no Centrosul de Flo-
rianópolis/SC. Em sua programação, em para-
lelo com a feira ocorreram diversas palestras 
e workshops. A Feira Casa Sul, foi um evento 
voltado para arquitetos, lojistas, decoradores e 
profissionais do setor.
A Boa Vista esteve presente nesta segunda edi-
ção, onde apresentou muitas das suas novida-
des, como a linha corporativa e cozinha Europa. 
Com o intuito de abrir novos parceiros na região 
foi de grande proveito a feira. Segundo a Desig-
ner Joice Zwirtes Bertoncello“a Casa Sul 2018 
foi uma oportunidade de prospecção e identi-
ficação do público de Florianópolis e região. A 

exposição da Boa Vista abriu portas para que 
profissionais arquitetos, designers e lojistas co-
nhecessem de perto a marca e produto da Boa 
Vista Planejados, sendo assim possível o início 
de um trabalho de implantação e fortalecimen-
to de franquias na região. A nova representação 
do Ricardo Mafessoni no Litoral de SC a frente 
da Boa Vista foi importante na prospecção pré 
feira, o que ajudou no direcionamento dos lo-
jistas para a visitação no stand, e agora no pós 
feira um trabalho de consolidação de parceria. A 
Boa Vista Planejados está confiante no trabalho 
e potencial do litoral catarinense e sem dúvida 
realizará um forte trabalho para concretização 
de novas parcerias.

Casa Sul

18 | REVISTA BOA VISTA
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Em sua 57ª edição, o Salão do Móvel de Milão 
reuniu mais de 2000 expositores entre os dias 
17 e 22 de abril. A feira é a principal vitrine do 
setor de mobiliário e apresenta muitas tendên-
cias e novidades em termos de inovação e cria-
tividade na área do design. Em paralelo, o Fuo-
risalone promove pela cidade italiana diversos 
eventos ligados à área.
A Boa Vista Planejados conferiu as tendências 
apresentadas no isaloni e também andou pelo 
bairro de Brera contemplando o charme das ex-
posições fora do salão do móvel.

A mobília em cada ambiente do Isaloni, possui 
tantos detalhes e informações que exige ser 
acariciada pelos olhos e pela mãos. 
Dentre as percepções gerais, os móveis apre-
sentaram muitas referencias de pedras e me-
tais que fazem composição com couros, teci-
dos, vidros e madeiras. 
Embora muitos materiais sejam explorados em 
sua caracteristica natural, o uso de materiais 
artificiais também esteve evidente, principal-
mente nas bancadas e frentes de cozinhas;

Isaloni e 
Furorisalone

Sobre o 
Salão do Móvel

22 | REVISTA BOA VISTA

Mais de 430 mil pessoas de 188 países visitaram a feira com mais de 2.000 expositores distribuídos em 20 pavilhões

ESPECIAL
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Muitas cozinhas, principalmente as que se voltam ao conceito 
minimalista, contemporâneo e de otimização do espaço, 

apresentam projetos de embutimento total ou parcial, com o 
objetivo de oculta-la totalmente.

A tecnologia aplicada aos ambientes promove 
uma interação dinâmica e inteligente do usuário 
com o espaço. Todas as exposições incorpora-
ram design contemporâneo, inovação tecnoló-
gica, desempenho de última geração, eficiência 
energética e facilidade de uso. Novas formas, 
cores e materiais ajudaram a marcar cada am-
biente como um local de convívio e interação 
com o mundo exterior.

Cooktop com coifa embutida e bancadas touch com sistema de fogão de indução no tampo e outras interações digitais

Controle de luminosidade, reflexo e aquecimento do espelho. Hortas eletrônicas com controle de luz, umidade do ar e solo

ESPECIAL
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A criatividade no design trouxe referências geométricas 
marcantes para evidenciar detalhes no móvel e conferir 

exclusividade, como também apresentou as formas orgânicas 
como característica ainda presente, não somente no apelo 

estético, mas priorizando a ergonomia e funcionalidade:

Leveza e simplicidade de materiais: a cama flutua apoiada 
numa base de vidro. A cabeceira sustenta dois porta objetos 

que funcionam como base de criado-mudo e o armário possui 
sistema de trilhos com abertura de cortina deslizante em tecido;

Cozinha da marca 
Snaidero, design by 
Pininfarina

ESPECIAL
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Acessórios e ferragens apresentam grande destaque na 
composição dos ambientes, pela funcionalidade e praticidade 

que oferecem. Sistemas de gavetas elétricos acionados 
por um simples toque para abertura e fechamento, tampos 

motorizados revelam bancadas para refeições como também 
ocultam áreas de preparo de alimentos como cubas e cooktop.

ESPECIAL



30 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 31

Qualidade   
    Garantida

“Fomos apresentados a Boa Vista através do 
representante Ademilton no momento em que 
procurávamos uma fábrica de planejados. Na 
semana seguinte visitamos a fábrica e o Show 
Room para vermos de perto se tinha aquela 
qualidade toda prometida. Nos surpreendemos, 
são melhores ainda do que pensávamos. Com-
pramos nosso Show Room que está encantan-
do a todos. Estamos felizes porque consegui-
mos planejar de acordo com as necessidades 
pessoais e profissionais de cada um no tama-
nho que cada ambiente possibilita. Os móveis já 

Inaugurou no mês de janeiro a Loja Pau Brasil, na cidade de 
Atibaia-SP, sob a direção de Jose Araújo e Andréa Cristina. Uma 

ampla e completa loja para melhor lhe atender.

Você encontra a loja Pau Brasil no endereço 
AL PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 3975, 
Bairro JARDIM PAULISTA - Atibaia | SP
Fone (11) 4411 5352 / (11) 9 9932-5908

vêm cortados e com ferragens de fábrica no ta-
manho certo, fazendo menos sujeira, montando 
mais rápido e com a qualidade que precisamos. 
As várias possibilidades de recortes e rebaixos 
muito difíceis de achar em nosso mercado são 
oferecidas pela Boa Vista e assim fazemos pro-
jetos realmente exclusivos, diferenciados e com 
acabamento muito bem feito. Temos uma fábri-
ca parceira que materializa o que conseguirmos 
desenhar em um ambiente totalmente infor-
matizado utilizando as melhores tecnologias do 
mercado. “

Os proprietários da loja Pau Brasil Jose Araújo, Andréa Cristina, e sua filha Ana Luisa

INAUGURAÇÕES
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Sob a direção de Sergio R. Fernandes, Diego Fernandes, Rafael Z. 
Loberto e Américo S. Júnior, inauguraram 3 lojas nos últimos meses. 
Duas em São Paulo (Ritmo Móveis) e uma em Jundiaí (Boa Vista). As 

lojas têm feito muito sucesso em suas regiões pelo bom atendimento, 
produto de qualidade e agilidade na entrega.

Personalização em 
cada detalhe

As lojas contam com uma equipe experiente e 
capacitada para melhor lhe atender. Todos os 
projetos são pensados e elaborados de acordo 
com as suas necessidades e sob medida. 
Segundo Diego as lojas abrem de segunda a se-
gunda, das 09:00 as 22:00 horas, sem fechar ao 
meio dia. Para os clientes que não podem ir até 
a loja, um profissional se desloca até o cliente 
sem nenhum custo, fazendo assim um atendi-
mento direto e exclusivo com cada cliente. 

Você encontra as novas lojas nos 
seguintes endereços: 

Rua Teodoro Sampaio, Nº 1313, 
 Bairro Pinheiros-São Paulo/SP (11) 2309-5327

Rua Monteiro de Melo, nº 71, Bairro Lapa
São Paulo/SP  (11) 2361-4100

Av. Nove de Julho, nº 2101, Jundiai/SP 
(11) 2816-5699

São Paulo é um mercado com infinitas possibi-
lidades de negócios com um grande crescimen-
to. Ao fecharmos nossa parceria com a Boa Vis-
ta, temos um produto 100% editável e podemos 
atender todo o mercado moveleiro e imobiliário.
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Sob a direção de Ricardo Alexandre de Moraes, 
a Boa Vista Home Design de Lençóis Paulista-
-SP, inaugurou seu novo Show Room em um 
novo endereço. A Loja conta com amplo espaço 
de 140 metros quadrados, “neste espaço co-
locamos a disposição dos futuros clientes, di-
versos ambientes; demonstrando a qualidade 
e versatilidade da Industria a qual representa-
mos”, comentou Liah Campos, gerente Comer-
cial e Design de Interiores. 
Liah nos contou que no início, a loja era mul-

timarcas e desde fevereiro de 2016; optaram 
pela exclusividade da marca BOA VISTA PLANE-
JADOS.
“A Boa Vista trata-se de uma indústria que 
vem crescendo e evoluindo constantemente, 
obedecendo fielmente todas as tendências de 
mercado nacional e internacional. Hoje; já não 
deixamos nada a desejar se compararmos nos-
sos produtos as grandes marcas. 
A Boa Vista Planejados veio para ficar! Com 
mais de 23 anos de mercado, é uma empresa 

Qualidade, versatilidade 
e exclusividade

séria que oferece produtos diferenciados e so-
luções personalizadas para quem busca am-
bientes modernos e aconchegantes, com alta 
qualidade e design inovador. Além de tudo isso, 
a Boa Vista Planejados também oferece 10 
anos de garantia na fabricação de seus móveis. 
Este diferencial tem chamado muito a atenção 
de nossos concorrentes, pois só quem conhece 
o seu produto, pode oferecer a garantia com to-

tal tranquilidade.
Ter parceria com a Boa Vista Planejados, é sinô-
nimo de: Inovação; atendimento diferenciado; 
equipe técnica eficiente e especializada; pontu-
alidade na entrega dos produtos; Respeito com 
os lojistas e principalmente com os NOSSOS 
clientes; ética e organização.
Seja um parceiro Boa Vista Planejados você 
também! Eu super indico!”

Venha conhecer esse novo espaço na 
Rua Anita Garibaldi, nº 1116, Loja B, Lençóis Paulista – SP. Telefone: (14) 3264 6968

INAUGURAÇÕES
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Um espaço 
completo para você

Trabalhando há 12 anos com móveis e Design 
de Interiores, Lelinha Marangon proprietária da 
loja Casa Design de Ubá-MG, está há 5 anos 
trabalhando com a Boa Vista. Lelinha nos conta 
que recebeu a visita do representante que lhe 
apresentou toda a modulação e os diferenciais 
da Boa Vista, os quais lhe deixaram muito in-
teressada no produto. “O que me fez trabalhar 
com a Boa vista foi com certeza a qualidade do 
acabamento, a preocupação que a Boa vista 
tem com a apresentação dos seus produtos, o 
material de marketing, as excelentes campa-
nhas publicitarias e todo o suporte que a em-
presa oferece aos lojistas”, comentou Lelinha.
Segundo o IBGE Ubá tem 113.300 habitantes, 
sendo um dos principais centros econômicos da 
microrregião da Zona da Mata de Minas Gerais. 

O cliente hoje procura por qualidade, atendi-
mento personalizado e agilidade, tanto na en-
trega do móvel quanto em todo o processo de 
construção e decoração de seu lar. Assim, mui-
tas lojas vêm se transformando em verdadeiros 
“shoppings”, ondo o cliente encontra tudo em 
um único lugar. A Casa Design é uma loja com-
pleta, “temos uma estrutura que oferece desde 
o projeto inicial da obra até a decoração final 
do ambiente. Procurando nossa loja, o cliente 
está procurando todas as soluções num único 
espaço, com comodidade e rapidez,” comentou 
Lelinha. Você encontra a loja Casa Design na Av. 
Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, nº 
800, loja 02, Centro - Ubá | MG. Faça uma visita 
e se surpreenda!

Para o setor de móveis planejados, Lelinha vê 
Ubá como um mercado em crescimento, com 
muitas oportunidades de expansão. Devido ao 
novo estilo de vida e de construção, os aparta-
mentos e casas estão com suas medidas redu-
zidas e o móvel planejado é a melhor solução. 
Segundo Lelinha “os espaços como precisam 
ser cada vez mais aproveitados, tivemos o au-
mento de clientes em busca de projetos com 
otimização do seu espaço. Com isso o cresci-
mento pelo consumo dos móveis planejados.” 
Ao ser questionada sobre o futuro deste mer-
cado, Lelinha nos coloca que “o móvel plane-
jado não é luxo e sim necessidade, pela busca 
da satisfação do cliente com um espaço bem 
aproveitado, atendendo as necessidades de 
cada um”.

Trabalhar com a Boa vista me possibilitou aten-
der meus clientes, com projetos específicos 
para cada um, por ser 100% editável, além dos 
painéis para recorte que possibilitam a criação e 
a personalização do ambiente de forma criativa. 
A loja tem como meta, vender sonhos, e apenas 
a Boa vista tornou possível a realização desses 
sonhos.
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Trocando ideias com
Amanda Mariani

A Arquiteta Amanda Mariani Piovesan Bedin, 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade Comunitária da Região de Chape-
có em 2015, atuou por dois anos como arqui-
teta no escritório Allure Arquitetura e em 2017 
inaugurou o escritório Amanda Mariani Arquite-
tura, que realiza projetos residenciais, corpora-
tivos e comerciais, englobando desde o projeto 
arquitetônico até design de interiores e mobili-
ário. Amanda conheceu a Boa Vista através da 
loja Felicittá de Chapecó-SC. 
Um de seus projetos com Boa Vista foi uma 

casa de campo, onde Amanda criou, entre ou-
tros ambientes da casa, uma cozinha com estilo 
colonial maravilhosa. 
Com todas as opções de edição e criação da Boa 
Vista, ela pode desenvolver um projeto exclu-
sivo que atendesse todas as necessidades dos 
proprietários sem deixar de lado a funcionalida-
de e elegância do ambiente. 
Conversamos com a Amanda, e ela nos con-
tou um pouco sobre suas inspirações, opiniões 
e sobre como é desenvolver um projeto com a 
Boa Vista. Confira nossa entrevista.

Qual a importância do móvel planejado em um 
projeto de interiores?
Os móveis planejados são essenciais para a 
otimização dos ambientes, pois garantem to-
tal aproveitamento dos espaços, a compatibi-
lização com os demais projetos e ainda, uma 
harmonia visual com os outros elementos pro-
jetados e preexistentes. Além disso, defendo 
sempre que o arquiteto deve ser sensível as 
necessidades particulares de cada cliente, des-
ta forma, os móveis planejados nos permitem 
projetar espaços de maneira humanizada e per-
sonalizada.
 
Em sua experiência o que uma empresa deve 
oferecer como solução e diferencial para 
transmitir com excelência a visão do projeto 
em realidade?
A empresa deve sempre oferecer um leque va-
riado de soluções para que o projeto seja repro-
duzido como o profissional o idealizou, respei-
tando o conceito por ele criado, os materiais e 
acabamentos definidos.
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O móvel planejado encaixa no seguimento 
corporativo?
Certamente, pois em um ambiente coorporati-
vo existe ainda mais a necessidade de espaços 
funcionais, ergonômicos, práticos e de qualida-
de. Um ambiente de trabalho agradável influen-
cia diretamente na produtividade e qualificação 
das tarefas que nele são realizados. 

Qual o seu conceito para o futuro do móvel 
planejado?
Exclusividade e personalidade.

Qual a sua inspiração?
Busco me inspirar nas histórias de vida e nas 
características singulares de cada cliente, 
criando espaços únicos que transformem de 
maneira positiva a vivencia do dia-a-dia e os 
momentos especiais que passamos em nosso 
lar. Acredito que a arquitetura, o design e a tec-
nologia só fazem sentido ao melhorarem a vida 
das pessoas. 
 
Para o projeto da casa de campo, quais foram 
as referências que seguiu?
Por se tratar de uma casa de campo, trouxe-
mos um visual mais retrô e charmoso para os 
móveis, buscando harmonizar o antigo com o 
novo, criando assim uma atmosfera requintada 
e aconchegante.
Também aferimos ao espaço características 
bem nacionais, como da azulejaria brasileira, 
do fogão a lenha, e elementos em ferro forja-
do, que também remetem ao estilo bucólico e 
campestre, porém sem perder a funcionalidade 
e qualidade dos materiais contemporâneos.

Como foi trabalhar em um projeto com a Boa 
Vista planejados?
Foi muito gratificante, pois além de toda liber-
dade criativa que um móvel planejado total-
mente editável nos proporciona, me surpreendi 
com a qualidade do produto, a rapidez da pro-
dução e a organização no momento da monta-
gem. Tanto a experiência de compatibilização 
de projeto quanto a de obra, foram muito posi-
tivas e recompensadoras.
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Trocando ideias com
Fabiola Brambila

A arquiteta e urbanista Fabiola Brambila de 
Belo Horizonte-MG, tem 15 anos de experiên-
cia, já atuou em escritório renomado de arqui-
tetura de interiores com foco comercial, e hoje 
atua na área de gestão de projetos e obras em 
shoppings centers, além de fazer alguns proje-
tos particulares para clientes e amigos.
Fabiola tem elaborado projetos com a Boa Vis-

ta, dando asas a sua imaginação na hora de 
criar, pois com a Boa Vista é possível desen-
volver ambientes exclusivos 100% sob medida. 
Convidamos a Fabiola para um bate papo e ti-
vemos a graça dela aceitar nosso convite. Nesta 
conversa Fabiola nos contou um pouco do seu 
trabalho com a Boa Vista, sua opinião sobre o 
móvel planejado entre outros. Confira:

Qual a importância do móvel planejado em um 
projeto de interiores?
É fundamental! Beleza, Design, Agilidade, Faci-
lidade, Padrão de Acabamento, Aproveitamento 
de Espaço.

Em sua experiência o que uma empresa deve 
oferecer como solução e diferencial para 
transmitir com excelência a visão do projeto 
em realidade?
É importante que as empresas usem a tecnolo-
gia a seu favor. Fazer com que o cliente enten-
da e visualize o projeto é necessário, e conse-
guir fazer com o que o mesmo experiencialize 
o espaço é fantástico! Desta forma, acredito 
que criar imagens 360 graus e tours virtuais é 
possível e válido nos dias de hoje! Na parte do 
mobiliário, conseguir permitir a abertura de um 
armário, gaveta ou porta é bastante enriquece-
dor. Além disso, a facilidade de se fazer mudan-
ças e já visualizar como vai ficar no momento da 
apresentação é bem importante!

O móvel planejado encaixa no seguimento 
corporativo?
Sim, perfeitamente! Em função da padroniza-
ção e produção em escala, acredito ser a melhor 
solução para ambientes corporativos. Além dis-
so, apresenta todos os fatores necessários para 
este setor, dentre eles, funcionalidade, qualida-
de, conforto e ergonomia.

Qual o seu conceito para o futuro do móvel 
planejado?
Penso que o diferencial para o futuro deste seg-
mento é o investimento em projetos personali-
zados, onde os móveis se adaptam à necessi-
dade de cada cliente, com maior flexibilidade no 
projeto, com soluções inovadoras. 

Como foi trabalhar em um projeto com a Boa 
Vista planejados?
Foi maravilhoso, desde a concepção à execução! 
As soluções foram diferenciadas, com muitas 
opções de cores, texturas, etc. e o acabamento 

ficou perfeito! Durante o processo foram neces-
sários alguns ajustes no projeto, que contribuí-
ram para um melhor resultado. A obra foi rápida 
e os clientes ficaram bastante satisfeitos.
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Projetos realizados
Boa Vista Home Design- Sarandi-RS

GALERIA DE
PROJETOS

Felicittá - Chapecó-SC



46 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 47

Dhejota - Exclusiva Boa Vista - Passo Fundo-RS

GALERIA DE
PROJETOS

Pietá - Ponta Grossa-PR
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Di Frare - Jundiaí-SP

GALERIA DE
PROJETOS

Viva Hauz - Joinville - SC

Pietá - Ponta Grossa-PR




