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EDITORIAL

Receber os amigos e a família em casa é muito bom, ter 
por perto pessoas especiais não tem preço. Pensando 
em estar sempre próximo, em um ambiente aconche-
gante que nesta edição, no caderno decoração, vamos 
falar sobre salas, com ótimas dicas de como organizar 
seu espaço, decoração e móveis.

As tendências, sejam elas das passarelas ou da deco-
ração, nunca param, estão sempre em movimento nos 
inspirando a realizarmos projetos mais ousados, perso-
nalizados e modernos. Para a Primavera/Verão 2019, 
buscamos junto a Pantone, muitas cores para te inspi-
rar, além de ficar de olho do que nos espera em 2019!

O ano de 2018 foi de muitos projetos realizados pela 
Boa Vista, e que tem a honra de ser representada por 
lojas parceiras que levam a Boa Vista aos 4 cantos des-
te país. No segundo semestre deste anos a Boa Vista 
esteve presente através de lojistas nas seguintes feiras 
e mostras: Arquidecor Santos-SP ; 100% Design – For-
taleza-CE e Femix – Concórdia-SC. Confira tudo sobre 
cada uma delas e fique encantado com os projetos!

Confira também, nossas lojas destaque do primeiro se-
mestre de 2018, inaugurações, depoimentos de clien-
tes, e nossa galeria de projetos.

Boa Leitura!
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A cada semestre você tem a chance de ganhar

Seja uma 
loja destaque 

e Ganhe prêmios



DECORAÇÃO

A sala de estar é um dos principais pontos de 
encontro entre família e amigos em casa. Onde 
a conversa não tem hora para acabar, a sala é 
um espaço de todos, e deve ser pensada para 
atender as necessidades de toda a família, as-
sim como a decoração. Segundo A projetista e 
estudante de Arquitetura, Ana Carolina Klein a 
sala de estar é o ambiente de maior visibilidade 
da casa, pois é onde recebemos nossos con-
vidados. Portanto, é interessante que ela seja 
agradável e aconchegante. Sendo assim, so-
fás e poltronas confortáveis não podem faltar. 
A TV tem um papel diferente na vida de cada 
pessoa. Para alguns ela é dispensável em uma 
sala onde se vai receber amigos, curtir a família 
e conversar. Mas para aqueles que a TV é indis-
pensável em uma sala de estar um belo home 
faz toda diferença no espaço. 
Projetos residenciais e principalmente aparta-
mentos em novos empreendimentos, contam 
com espaços reduzidos nas áreas de convívio 
em geral e na sala não é diferente. Fazer a deco-
ração de salas pequenas requer planejamento e 
cuidados para ter como resultado um ambiente 
funcional, bonito e prático para o dia a dia. Para 

salas amplas também é importante fazer um 
planejamento, para que as peças completem o 
espaço de forma adequada. 
Compor pequenos espaços não tem segredos, 
com algumas dicas você irá transformar seu 
ambiente. Para Ana Carolina “a disposição dos 
móveis deve sempre ser feita de acordo com 
o melhor aproveitamento do espaço. Como 
estamos vivendo um tempo em que os es-
paços estão cada vez menores, vale apena 
optar por menos móveis, abrindo mão, 
por exemplo, de mesas de centro em 
prol de maior espaço de circulação. 
Ainda se tratando de ambientes pe-
quenos, substituir o tradicional jogo 
de sofá com dois lugares por um 
sofá único e uma poltrona, utili-
zando um painel para colocar a 
TV na parede, pode deixar sua 
sala mais espaçosa e pare-
cendo maior. Além disso, 
a utilização de espelhos 
nos locais corretos pode 
conferir amplitude ao 
ambiente.

transcenda sua essência 
e personalidade

Sala,
Projeto da loja 
Studio Mesa e Madeira
São José dos Pinhais/PR

Projeto da loja 
Boa Vista Planejados
Parnaíba/PI
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Móveis sob medida são a melhor opção para 
compor seu ambiente. Pois além da funcionali-
dade trazem personalidade ao projeto, aprovei-
tando muito bem o espaço. 
Os móveis sob medida oferecem soluções per-
sonalizadas de acordo com o uso e o perfil de 
cada pessoa. Além de ser um produto diferen-
ciado, com qualidade superior e design moder-
no. Segundo Ana Carolina, para uma sala de es-
tar tradicional com TV, um home planejado faz 
toda a diferença. Hoje a Boa Vista Planejados 
possui uma vasta linha de móveis para home, 
desde painéis de tv com vidro que dão um to-
que sofisticado ao ambiente, como também 
consoles deslizantes que são práticos e muito 

bonitos. Além disso, tem os painéis de recorte 
que podem ser utilizados para descontrair o 
ambiente e deixa-lo ainda mais interessante.

Além dos móveis e acessórios para uma sala, 
a cor das paredes deve harmonizar com o res-
tante do ambiente. Muito se fala em regras e 
cores que podem ou não podem para determi-
nado ambiente, mas tudo depende da propos-
ta, personalidade e composição do espaço.  Ana 
Carolina acredita que hoje não há regras defi-
nidas nesse quesito. “As cores trazem vida aos 
ambientes e devem sim ser utilizadas. Hoje as 
cores não precisam seguir as mesmas tonali-
dades, mas sempre procuro seguir um padrão 
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que seja harmonioso. Para aqueles que são re-
ceosos em ariscar, investir em acessórios como 
almofadas com estampas geométricas e colo-
ridas é uma boa opção. O uso das cores pode 
ajudar também na percepção do espaço. Cores 
claras, por exemplo, podem ajudar a iluminar 
ambientes pequenos, passando a sensação de 
amplitude.”
Logo, para termos um ambiente funcional, de 
boa circulação, além de bonito, é necessário 
muito planejamento. Aposte em detalhes que 
façam da sala um ambiente aconchegante e 
iluminado. Os móveis sob medida vão te ajudar 
muito a criar o espaço perfeito de acordo com 
as suas necessidades.

Ana Carolina Klein

Projeto loja 
Boa Vista Home Design
Sarandi/RS

Projeto loja 
Boa Vista Home Design
Sarandi/RS

Projeto Loja Pietá
Ponta Grossa/PR

DECORAÇÃO
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TENDÊNCIAS

O ano de 2018 ainda não acabou, mas já es-
tamos de olho nas tendências de 2019. Um 
dos eventos que lançam muitas tendências de 
cores, não penas para a moda é a NY Fashion 
Week, onde o Pantone Color Institute realiza 
a pesquisa das cores Pantone Fashion Colors 
Trends Report (FCR); uma seleção que aponta 
as novas cores mais usadas nos desfiles dos 
designers e que estarão em suas coleções do 
próximo ano. 
As cores da passarela influenciam muito todas 
as áreas do design, desde roupas, acessórios 
e decoração, assim o Pantone Fashion Color 
Trend Report é um guia para conhecer as ten-
dências mais importantes da próxima estação.
Segundo a Pantone “O cenário para a Primave-
ra/Verão de 2019 reflete o nosso desejo de en-

carar o futuro com cores fortes e empoderadas, 
que proporcionam confiança e estado de espí-
rito pró-ativo; cores edificantes; tons alegres 
que nos levam ao expressionismo lúdico e por 
um caminho de combinações criativas e ines-
peradas. O estudo desta temporada apresenta 
as 12 cores principais destacadas aqui, levando 
em conta as quatro cores neutras clássicas.” As 
cores são vibrantes sem serem avassaladores, 
os tons indicados ilustram o desejo por autenti-
cidade e a necessidade contínua por criativida-
de e design confiável e acessível.
Conheça as cores que serão tendências para 
a primavera/verão 2019, e se inspire para dar 
aquele novo ar a sua casa e ao seu guarda-rou-
pa para o próximo ano.

Cores Pantone
inspirações para a primavera/verão 2019

Este tom marrom é clássico e atemporal. É uma 
cor diferente para a primavera, que permite 
uma versatilidade incrível, use para o dia e a 
noite, no dia a dia e em ocasiões formais. Ape-
sar de ser um marrom, seu calor é ligeiramente 
resfriado. Use sem medo, tanto na moda quan-
to na decoração.

Primavera e cúrcuma se dão muito bem juntos. 
O tempero em si é um doador de vida, extrema-
mente saudável. A primavera também segue 
esse caminho, trazendo nova vida ao mundo. 
É exótico, portanto, tornando-se uma adição 
tentadora para ambas as cores e alimentos da 
moda da primavera de 2019. Para complemen-
tar isso, algumas marcas já começaram a ofere-
cer máscaras faciais de açafrão.

O Fiesta é tão caloroso e amigável e totalmen-
te emocionante como o próprio nome sugere. É 
pura energia e paixão, com um pouco de apego 
sexy. É um vermelho acessível que atrai os que 
o rodeiam. É uma cor poderosa para 2019, para 
quem aprecia grandemente as festividades.

Pantone 19-0805

Pantone 15-1264

Pantone 17-1564

Brown Granite

Este vermelho é intenso e certamente inespe-
rado para a primavera, tendo um tom mais frio, 
adicionando profundidade e intensidade, o Jes-
ter Red combina elegância rica com urbanidade.

Turmeric

Fiesta

Pantone 19-1862
Jester Red
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O living Coral é uma cor quente e animada. 
Nas passarelas foi a queridinhas de algumas 
marcas. Juntamente com alguns outros tons 
de laranja, Living Coral está definitivamente 
na frente para ser uma das melhores cores da 
primavera Pantone 2019. Para a decoração o 
Livign Coral estará em alta, criando ambientes 
alegres e descontraídos.

Pink Peacock é um dos favoritos para o próximo 
ano, atraindo grandes vibrações e chamando 
muita atenção. É facilmente utilizado em desig-
ns de moda masculina e feminina. Pink Peacock 
é pura emoção, tentadora. Abuse dessa cor nos 
detalhes, como em peças de decoração, almo-
fadas...

Pantone 16-1546

Pantone 18-2045

Living Coral

Pink Peacock

Esse pedaço da natureza trará à mente cam-
pos férteis e pastos verdes. Pode não ser tão 
brilhante como algumas das outras cores da 
primavera de 2019 da Pantone, mas certamen-
te atrai a atenção, funcionando perfeitamente 
como uma peça de destaque com um tom mais 
claro ou mais profundo. Pepper Stem adiciona 
sabor a qualquer roupa.

Pantone 17-0542
Pepper Stem

Um azul profundo que brilha e simplesmente 
irradia realeza. Pode ser um tom mais frio, mas 
é elegante, nobre e francamente lindo. Você 
simplesmente não irá errar com esta cor, seja 
na moda ou decoração. 

Esse marrom é quente e doce e bastante ama-
deirado. Combina com Pepper Stem também. 
Uma combinação de chocolate e café, uma bela 
tonalidade de caramelo. Use-o com branco e 
preto.

Um tom de ouro que se inclina sobre o lado da 
mostarda. É uma cor usada pelas principais es-
trelas do passado, incluindo a realeza e as cele-
bridades de Hollywood, com nomes como Kate 
Middleton e até Kim Kardashian trazendo isso 
para o centro das atenções. Ela é uma cor feliz, 
com calor e graça, simplesmente grita alegria e 
bom humor.

Pantone 19-4150

Pantone 18-1031

Pantone 13-0850

Princess Blue

Toffee

Aspen Gold
TENDÊNCIAS
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Junto do Aspen Gold, o Mango Mojito faz parte 
da familia dos amarelos-laranja, uma cor que 
traz calor e que tem cheiro de casa! Esta é uma 
daquelas cores que vai fazer muito sucesso em 
2019, aposte sem medo!

O terceiro tom na lista de cores da primavera/
verão de 2019 da Pantone que lembra a natu-
reza é o Moss Terrarium, resultando em uma 
apreciação recém-descoberta para a florescen-
te folhagem ao nosso redor. É uma versão pro-
funda do Pepper Stem. Os amarelos e verdes 
são certamente combinações naturais entre as 
principais tendências de cores da primavera de 
2019 da Pantone.

Mais suave do que o rosa, Sweet Lilac adiciona 
suavidade a um feliz dia de primavera. Há algo 
de tímido nessa tonalidade, mas isso não tira 
seu poder inocente e sua inocência revigorante. 
Tem sido usado bastante ultimamente, de ca-
samentos a decoração de interiores, e celebra a 
vida em um tom rosado e corado.

Eclipse é super escuro e retrata o céu noturno 
com seu tom de azul escuro que é simplesmen-
te um clássico. É também uma aparência muito 
invernal, mas de alguma forma funciona bem 
com as tendências de cores da Pantone prima-
vera 2019.

Sweet Corn é mais frio, dourado e uma variação 
divertida de branco para o amante da moda. É 
um “coringa” durante todo o ano que é simples-
mente tentador com sua suavidade amantei-
gada. É aquela cor que você nunca se cansará, 
independentemente das tendências futuras.

Segundo a Pantone, esta cor irá deixa os usuá-
rios se sentindo “bons e nutridos”. É a cor neu-
tra mais versátil e confiável para a primavera de 
2019 que combina bem com todos os brilhos e 
parece sóbria quando usada em uma aparência 
total.Pantone 15-0960

Pantone 18-0416

Pantone 14-2808

Pantone 19-3810

Pantone 11-0106

Pantone 13-0919

Mango Mojito

Terrarium Moss

Sweet Lilac

Eclipse

Sweet Corn

Soybean
TENDÊNCIAS
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O reconhecimento por um trabalho desenvolvi-
do ao longo de um ano, é de extrema satisfa-
ção para quem o recebe e também para quem 
o dá. A Boa Vista Planejados, tem o prazer de 
trabalhar com profissionais qualificados e que 
buscam sempre o melhor para seu cliente fi-
nal. Neste ano de 2018 lançamos a promoção 
loja destaque, que tem o intuito de reconhecer 
e premiar as lojas que se destacaram a cada 
semestre e anualmente. As lojas destaque do 
primeiro semestre de 2018 foram escolhidas 
através de alguns critérios, como, crescimento 
no primeiro semestre deste ano em relação ao 
mesmo período do ano anterior, baixo nível de 
assistências, entre outros.
Os prêmios recebidos pelas lojas destaque de 

cada semestre são: Primeiro lugar: uma cafetei-
ra multifuncional com kit de xícaras personali-
zadas. Segundo lugar: Um computador comple-
to. Terceiro lugar: Uma licença de Promob com 
anuidade.
Ao fim deste primeiro semestre os diretores da 
Boa Vista reuniram-se com o Comitê Comercial 
da empresa e analisaram todos os relatórios e 
avaliaram cada loja para verificar quais preen-
chiam todos os critérios da campanha. E é com 
imensa alegria e satisfação que anunciamos as 
três lojas ganhadoras do primeiro semestre.
1º - Boa Vista Planejados | Parnaíba/PI
2º - Bela Casa | Jaguariúna/SP
3º - Boa Vista Móveis Sob Medida
        Campo Belo-MG

Lojas Destaque
Primeiro Semestre 2018

Ao receber a notícia que somos uma loja desta-
que Boa Vista, tivemos a sensação de que esta-
mos no caminho certo com a marca BOA VISTA, 
com muito trabalho. Esse prêmio representa o 
reconhecimento pelo esforço aqui colocado dia-
riamente, porque trabalhamos sempre com mui-
ta responsabilidade, dedicação, comprometi-
mento e amor acima de tudo, realizamos sonhos 
com transparência e ética que nos foram dados 
pela BOA VISTA aos nossos clientes!! Agradeço 
em estar fazendo parte da família BOA VISTA!!

Poder receber um prêmio de loja destaque foi 
uma surpresa! Não imaginávamos isso! Foi gra-
tificante em saber que ganhamos um prêmio 
como esse! 
Para nós da Bela Vista ele representa um in-
centivo para aumentar mais nossas equipes e 
aumentar nossas vendas!

Poder receber este prêmio é uma sensação in-
descritível, pois trabalhamos com a Boa Vista 
há 4 anos, e isso significa que nosso trabalho 
foi realizado com muita dedicação. Então esse 
prêmio é o reconhecimento do nosso esforço. 
Além da notoriedade, esse prêmio representa 
para nós que não devemos nos acomodar e sim 
trabalharmos com mais empenho para que al-
cancemos os nossos objetivos.

Tomas Rodrigues de Souza Neto e Nayra Cristyna de Oliveira 
Castro proprietários da Loja Boa Vista, Marcelo Santos, 
representante comercial| 1º lugar Loja Destaque Boa Vista

José Balbino, proprietário da loja Bela Casa, Ademilton 
Gomes de Oliveira, representante Comercial da Boa 
Vista Planejados e Luiza Teister Dutra Santos, projetista 
da loja Bela Casa. |2º lugar Loja Destaque Boa Vista

Lislley Lopes e Doalcey Rezende, proprietários 
da loja BV Móveis Sob Medida, Liliane Lopes 
projetista e Leonardo Ciminelli, Representante 
Comercial da Boa Vista | 3º Lugar Loja Destaque

Parabéns as três primeiras lojas Destaque da Boa 
Vista! Vocês são merecedoras deste prêmio! Que 
possamos crescer a cada dia juntos. Sucesso sempre!

A cada semestre você tem a chance de ganhar

Seja uma 

loja destaque 

e Ganhe prêmios
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Design e Sofisticação Luxo e requinte

Um sonho de princesa

Gostaria de compartilhar minha satisfação com 
o projeto que adquiri da Bela Casa. De fato, hou-
ve uma transformação na minha cozinha e o re-
sultado foi com certeza acima da expectativa.
A satisfação foi 100%, houve uma combinação 
com a qualidade dos produtos adquiridos da 
Boa Vista e a qualidade do serviço ofertado pela 
Bela Casa.

Os móveis são de excelente qualidade e depois 
de instalados ficaram idênticos ao projeto em 
3D. A Boa Vista Móveis Sob Medida se desdo-
brou para chegarmos a um preço justo e condi-
ções de pagamento. O atendimento foi perfeito, 
sendo que os proprietários sempre que solicita-
dos resolveram o que lhes foi pedido. Os móveis 
da Boa Vista são de excelente Qualidade, com 
luxo e requinte sem igual. No meu escritório, 
algumas paredes são tortas e mesmo assim 
os montadores conseguiram instalar milimetri-
camente todos os móveis com acabamento de 
primeiríssima qualidade.
Jorge André Oliveira

Esse não foi o primeiro projeto fechado com 
eles e com certeza não será o último. 
Recomendo a todos aqueles que buscam um 
produto de qualidade diferenciada e totalmente 
conectado com as tendências de design e so-
fisticação.
Luis Fernando Bordin

Bela Casa de Ambientes Planejados | Rua José Alves Guedes, 
nº 306, sala 04, JD. São João, Jaguariuna- SP

Boa Vista Móveis Sob Medida
Rua Evaristo Silva, 19, Centro,, Campo Belo/MG

A Bela Casa De Ambientes Planejados realizou 
o projeto do jeito que sempre sonhamos para o 
quarto da nossa princesa. Ótimo atendimento 
no pré, durante e pós-venda. Qualidade que vi-
vemos todos os dias.
Leopoldo Azevedo

DEPOIMENTOS
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Competência e 
profissionalismo

Qualidade, competência e profissionalismo é 
como definimos hoje os móveis planejados Boa 
vista e a Home Decor Patrocínio.
Agradecemos pelo atendimento cordial des-
de a fase inicial do projeto até o acabamento, 
com produtos de excelente qualidade e com um 
acabamento impecável.  Juntos, toda a equipe 
conseguiu realizar nossos sonhos: uma casa 
com móveis modernos, aconchegante e muita 
qualidade.
Rita e Éder

Home Decor
Móveis e Decorações
Avenida João Alves 
do Nascimento, 
1746, Centro
Patrocínio - MG

DEPOIMENTOS
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ESPECIAL

“Arte e Movimento” é o tema da 20ª mostra 
Santos Arquidecor, que aconteceu de 11 de ju-
nho a 15 de julho, em um conjunto de 3 casas 
na Avenida Francisco Glicério, 665.
A 20ª edição da mostra anual, que tem caráter 
totalmente beneficente, volta a movimentar a 
cena artística da cidade após três anos de in-
terrupção, devido à dificuldade em encontrar 
imóveis para a realização da mostra.
Foram 41 ambientes criados por 57 profissio-
nais da área e toda a renda é revertida às insti-
tuições filantrópicas Creche Madre Alix, Centro 
de Convivência Santa Rita e Centro Profissio-
nalizante Santo Antônio, que atendem, juntas, 
cerca de 300 crianças e adolescentes da região.
A Boa Vista esteve presente na 20ª Mostra 
Arquidecor através da parceria da loja Dekori 
Planejados com os arquitetos Heitor Paulucci e 
Leandra Ferreira no espaço Sky Sense, e com a 

Através do conceito proposto pela Mostra, os Ar-
quitetos Heitor e Leandra criaram o espaço Sky 
Sense, segundo eles “o projeto traz o movimen-
to da natureza através de diversos elementos, 
como ferro, pedras, madeira e água. Arte, beleza 
e bem-estar se cruzam neste espaço. Um espa-
ço projetado para renovar as energias e desper-
tar sensações!”, complementam.
Para a arquiteta Katia Soares, seguindo a pro-
posta da mostra, buscou transmitir em seu am-
biente inovação e mudanças de algumas ideias 
inerentes. Segundo ela, “a intenção foi criar um 
espaço livre de pré-conceitos normalmente exis-
tentes para um escritório de advocacia, trazendo 
inovação e possibilitando uma agradável sensa-
ção de bem-estar pelas cores utilizadas, ampla 
circulação e obras de arte de artistas locais”.

Arquidecor
arquiteta Kátia Soares no espaço Escritório da 
Jovem Advogada.
A mostra traz a cada edição tendências e novi-
dades que encantam a todos. Com ampla visi-
bilidade atrai os melhores profissionais da área. 
Heitor Paulucci e Leandra Ferreira comentam 
que para eles “participar de uma Mostra como 
essa na própria cidade é algo importante, pois 
traz referências e ajuda a consolidar cada vez 
mais o papel da arquitetura dentro da casa e do 
bem-viver das pessoas.” A Arquiteta Kátia Soa-
res também ressalta a importância da mostra 
para a cidade e região e para o trabalho desen-
volvido pelos profissionais, “a Arquidecor San-
tos significa a possibilidade de mostrar nosso 
trabalho para a cidade e região, nos tornando 
muito conhecidos. Significa modernidade, ino-
vação e novas ideias para a Arquitetura/De-
sign”, comentou.
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Para a realização de um projeto, a busca por 
inspiração é constante. Lugares, músicas, con-
ceitos, entre outros. A inspiração de Kátia para 
o escritório da Jovem advogada, veio a partir de 
escritório contemporâneos, e da busca por uma 
nova maneira de trabalhar.
O escritório da Jovem Advogada é um projeto 
todo personalizado, desde o pé da mesa até as 
pinturas das paredes, feita em grafite. Os pai-
néis de recorte dão personalidade e leveza ao 
ambiente, tudo em harmonia através da paleta 
de cores escolhidas.
O projeto dos arquitetos Heitor Paulucci e Lean-
dra Ferreira contempla uma área externa, onde 
foi trabalhado o movimento da arte livre atra-
vés de um mosaico montado com as próprias 

Em parceria com a loja Dekori Planejados de 
Santos-SP, os dois espaços continham móveis 
Boa Vista, compondo os ambientes e dando 
asas a imaginação dos arquitetos, que puderam 
criar espaços totalmente sob medida, com re-
cortes especiais em painéis e ótimo acabamen-
to. Segundo, Heitor Paulucci e Leandra Ferreira 
usar Boa Vista em seu projeto foi fantástico, 
“A qualidade de acabamento, flexibilidade de 
ajustes e variedade de materiais conseguiram 
transpassar o que realmente imaginamos para 
o projeto.” Para Katia Soares usar Boa Vista em 
seus projetos foi muito satisfatório, “Foi uma 
grande oportunidade ter um produto final com 
tão boa qualidade e plástica. O que mais cha-
mou a atenção foi a possibilidade de criar peças 
diferenciadas com desenhos e cores especiais”, 
comentou.
A Boa Vista parabeniza aos Arquitetos Katia 
Soares, Heitor Paulucci e Leandra Ferreira pelos 
ambientes maravilhos, e a loja Dekori Planeja-
dos pela execução destes.

mãos, que cresce verticalmente ao muro, crian-
do uma cobertura. Uma arte leve, desconstruí-
da e única.
Segundo os arquitetos “o sentimento de transi-
ção é percebido através dos efeitos de ilumina-
ção indireta que o pórtico em madeira recebe, 
criando um desenho em cava com os jogos de 
luzes, causando uma sensação diferente em 
cada pessoa. Os móveis em madeira e cordas 
náuticas — as mesmas usadas por marinheiros 
na arte de fazer nós — abrem possibilidades de 
desenhos, texturas e cores. Uma tendência em 
móveis para área externa com design sofistica-
do. Para completar o movimento, o espaço ga-
nhou um espelho d’água, que revela a arte do 
grafismo.”
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Ocorreu entre os dias 21 de julho a 12 de agosto 
de 2018, a 8ª edição da Mostra 100% Design, no 
espaço de eventos do Shopping Rio Mar Forta-
leza, no piso L3, em Fortaleza-CE.
Sob o tema décor-fashion, neste ano o even-
to homenageou grandes estilistas, como Lino 
Villaventura, que esse ano comemora quarenta 
anos de carreira, Clodovil Hernandes e o cea-
rense Kalil Nepomuceno, Claudio Silveira diretor 
do Dragão Fashion, além de estéticas das artes 
e das rendeiras cearenses com o memorial das 
rendas cearenses, os quais inspiraram ambien-
tes e criações de peças de Design para a mostra.
Nesta 8ª edição, foram apresentados 22 am-
bientes, como joelheira, espaço da noiva, ateliê 
do design cearense, espaço 100% Blue Jeans, 
estúdio de tatuagem, que contava com tatua-
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dores à disposição de quem esteva visitando o 
local, e até home-office inspirado na influencia-
dora digital cearense Edith Gomes.
Esta edição reuniu grandes nomes da arquite-
tura cearense, assinando ambiente que home-
nageiam fashionistas que estão entre os mais 
expressivos do circuito local e nacional. Entre 
eles estão: Carlos Zaranzza, Roberto Pamplona 
Júnior, Sabrina Max, Henrique Moraes, Mirian 
Bastos, Katinha Rodrigues, Raquel Chaib, Kaian 
Meira, Bárbara Bortoloti, Auri Deusdará, Josafá 
Neto, Micheline Brito, Luciana Granjeiro, Márcia 
Albuquerque, Magdalena Bonfim, Pedro Paulo 
Rolim, Luara Rodrigues, Rafaela Teixeira, Aline 
Diógenes, Sara Carneiro, João Paulo Gondim, 
André Moura, Rafaella Tomaz e André Barros 
Leal.

A Planneje Design em Parceira com a Arquiteta e Urbanista Luara 
Ciarlini e o Design de Interiores Pedro Paulo Rolim, criaram o 

ambiente Lino Villaventura, e a Joalheria da mostra ficou por conta do 
Arquiteto Henrique Morais. Dois ambientes fantásticos, feitos com 

móveis Boa Vista e execução da loja Planneje Design.

Confira um pouco sobre cada um dos ambientes.

Mostra
100% Design

Joalheria

No ambiente da Joalheria, elaborada pelo ar-
quiteto Henrique Morais para mostra 100% 
Design a base escura das paredes receberam 
pinceladas de dourado e uma seleção de peças 
de decoração bem escolhidas, como tapetes, 
pedras nobres e móveis superconfortáveis. 
Destaque, também, para as obras de arte que 
adicionam mais peso à proposta, que exalta 
a exclusividade das joias da designer Telma 
Aguiar. 
 Segundo o Arquiteto Henrique Morais “o pro-
jeto da Joalheria da Mostra 100% Design, par-
tiu da premissa da exclusividade das peças 
a serem expostas, com isso foi pensado um 

espaço de fácil identificação, layout versátil e 
dinâmico, e uma palheta de cores neutra, mo-
nocromática, porém rica, a fim de enaltecer e 
valorizar as peças, agregando valor e apelo es-
tético ao conjunto. 
As inspirações vieram do estilo clássico, porém 
com uma releitura leve e moderna. O ambiente 
foi todo pintado de preto, dando um ar sofis-
ticado e coeso ao proposito, por cima foram 
aplicadas molduras na cor branca, vestindo as 
paredes, remetendo as antigas Boiserie. O to-
que de classe ficou por conta dos acessórios, 
obras de arte e adornos, onde o tom que pre-
valeceu foi o dourado.”

A mostra tem curadoria geral do arquiteto e colunista do Jornal Diário do nordeste Omar de Albuquerque

ESPECIAL
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Como uma grande vitrine de tendências e con-
ceitos a 100% Design atrai para si todos os olha-
res, e consequentemente aos arquitetos e de-
signers também, que tem a chance de mostrar 
o seu trabalho em ambientes tão inspiradores. 
Para Henrique a mostra 100% Design, repre-
senta em seu portfolio, um importante agre-
gador, de parceiros, pois através dele consegue 
estreitar a relação entre profissional e lojista, 
visto que ambos têm o mesmo objetivo, que 
é de atingir o maior número de clientes finais, 
e indiscutivelmente, promover suas marcas e 
elencar seu trabalho a outros níveis. Segundo 
Henrique “Já para o cliente, representa a solidi-
ficação do nosso nome e nossa representativi-
dade dentro do mercado cearense. Aquela velha 
máxima, quem não se mostra, não é visto.”

Usar a Boa Vista neste projeto especifico, foi 
uma grata surpresa, pois já sendo parceiro, 
acreditei que estava a par de todos os acaba-
mentos e produtos da fábrica, foi então que fui 
surpreendido com um acabamento que eno-
breceu meu projeto. Onde o objetivo inicial era 
a discrição, ele roubou a cena, um branco de 
uma luminosidade que ressalta aos olhos, sem 
contar a perfeição da montagem, que dispensa 
comentários, e no respeito ao meu projeto em 
todos os níveis, medidas, espessuras e acaba-
mentos.
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Suite com Closet de 
Lino Villaventura

O ambiente “Suíte com closet de Lino Villaven-
tura” homenageia o estilista que comemora 40 
anos de carreira, que o transformou em um dos 
maiores nomes da moda brasileira. Todos os de-
talhes do ambiente projetado trazem referên-
cias da trajetória de Lino, elementos do gosto 
pessoal do estilista, peças de destaque e obras 
de arte cedidas por amigos, além de outros ele-
mentos como móveis, papéis de parede, painéis 
e demais criações desenvolvidas especialmente 
pelo Designer de Interiores Pedro Paulo Rolim 

Segundo Pedro Paulo Rolim e Luara Ciarlini, o 
desenvolvimento e criação do espaço do esti-
lista Lino Villaventura foi desafiador e de imen-
sa responsabilidade, “ao realizarmos o projeto 
para a mostra 100% Design, tentamos trazer 
a homenagem ao estilista do país para dentro 
do projeto, buscando representar 40 anos da 
história que contribuiu muito para nossa arte 
Brasileira e nordestina, que levou o nome do 
Nordeste para os 4 cantos do mundo. Então é 
uma responsabilidade imensa representar es-
ses 40 anos de trabalho, história e carreira den-
tro de um projeto. O conceito foi desenvolver 
elementos que relembrem pontos marcantes 
da carreira dele, e além disso conversando com 
o Lino Villaventura para desenvolver o projeto 
do quarto e closet, de acordo com seus gostos 
e necessidades, como se o projeto fosse para 
sua casa. Foi um projeto muito desafiador, pois 
em seu desenvolvimento tivemos de alinhar a 
representação da sua carreira com o gosto pes-
soal, e foi isso que tornou este projeto tão es-
pecial, todas essas particularidades o tornaram 
único e transmitiram sua essência.”
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e a Arquiteta e Urbanista Luara Ciarlini e tam-
bém pelo Estilista Dom Regis Vieira, feitas ex-
clusivamente para a mostra e a homenagem. 
O Projeto apresenta uma visão mais íntima do 
estilista com o seu quarto e closet. No ambiente 
predominam o preto, branco e cobre, cores mais 
utilizadas pelo estilista. O espaço compreende 
o descanso com sua cama, uma antessala inte-
grada ao quarto e o closet, onde ambos apre-
sentam um show à parte cheio de detalhes na 
composição e riqueza dos materiais.

ESPECIAL
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Ao ter em mãos a criação de um espaço, a busca 
por inspirações é constante, mas ao se tratar de 
um dos maiores estilistas do Brasil inspiração é 
o que não falta, pois, suas criações são verda-
deiras obras que transmitem toda a sua criati-
vidade e personalidade.
Segundo Pedro e Luara, suas inspirações vêm 
da história e das peças criadas por Lino Villa-
ventura. “Buscamos trazer a trajetória dele 
embutida nos elementos do mobiliário e papel 
de parede, por exemplo, tentando lincar com as 
peças que ele desenvolve, pois, o Lino tem um 
traço muito marcante utilizando o preto, branco 
e o cobre. No closet desenvolvemos em cima da 
linha da fábrica, através de uma chapa que tem 
um acabamento que se assemelha com o aço 
cortem e o cobre que trouxe a sofisticação.”
A Mostra 100% Design é um evento de grande 
visibilidade, que proporciona a seus participan-
tes demonstrar todo seu talento e criatividade. 
Para Pedro e Luara a mostra representa muito 
para eles, pois é uma mostra em Fortaleza que 
abre portas para os profissionais, principalmen-
te explorar a criatividade. “Todos que expuse-
ram procuraram extrair o máximo de sua criati-

Poder utilizar Boa Vista em nossos projetos 
foi a melhor experiencia possível, é um produ-
to que iremos utilizar muitas outras vezes em 
outras feiras e clientes, experiência muito rica 
principalmente pelo atendimento, qualidade no 
produto, tempo, prazo, tudo alinhado.
O que mais nos chamou atenção foi o acaba-
mento e a qualidade do material que foi um 
condicionante e determinante para ganharmos 
o prêmio, onde chamou muita atenção o acaba-
mento e qualidade principalmente no prazo de 
entrega e execução.

Pedro Paulo Rolim | design de interiores

Luara Ciarlini | arquiteta e urbanista
Escritório Lunar Projetos

vidade, para justamente trazer um design mais 
rebuscado e diferenciado”, comentou Pedro, “e 
poder contar com um produto de qualidade, re-
sistente, bonito, com um excelente acabamen-
to, tudo executado com maestria,” completou.
O ambiente Suíte com closet de Lino Villaven-
tura recebeu do público mais de 4 mil votos, 
nomeando assim este espaço como o melhor 
projeto da Mostra 100% Design, e recebendo o 
prêmio Destaque 100% Design.
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Ocorreu de 5 a 9 de setembro de 2018 a Fe-
mix - Feira de Grandes Negócios em Concórdia 
no Oeste catarinense. O evento aconteceu no 
Parque de Exposições, uma realização da CDL 
Concórdia com o apoio da Prefeitura Municipal. 
A projeção de visitantes e de negócios superou 
as expectativas, O publico esperado era de 50 
mil visitantes, porém mais de 70 mil pessoas 
passaram pelo parque de exposições, que gerou 
em torno de R$ 13 milhões em negócios, mais 
que o dobro projetado, que inicialmente era de 
R$ 5 milhões.

A Loja Detalhes Móveis Planejados esteve ex-
pondo na Femix 2018, com lindos ambientes 
Boa Vista. Um stande bem localizado, com am-
plo espaço e projetos que chamavam a atenção 
de todos que por ali passaram!
Segundo Silvana Cecchin, sócia da Detalhes 
Móveis Planejados, “a Femix 2018 foi surpre-
endente, tanto no público presente como nos 
negócios gerados. Movimentou nosso comer-
cio, e consequentemente irá gerar mais empre-
gos, já que a demanda para final de ano cresceu 
muito.”

Femix
Feira de Grandes Negócios

ESPECIAL
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Daniela Lemos e Bruno Rutkosky, são proprie-
tários da Vivre Ambientes Planejados. A loja 
está no mercado desde setembro de 2011, e 
em agosto deste ano inaugurou seu novo es-
paço no Shopping Via Catarina, com um espaço 
todo pensado para receber seus clientes, fa-
zendo com que se sintam em casa. 
Segundo Daniela, “conhecemos a marca atra-
vés do representante que nos mostrou a qua-
lidade do produto, na época representávamos 
uma empresa de modulados bem-conceituada, 
porém o que nos atraiu na Boa Vista foi a ques-
tão de trabalhar com móveis 100% editáveis, 
possibilitando mais flexibilidade nos projetos e 
ainda o aumento de parceria com Arquitetos.”

A Vivre oferece além dos móveis sob medida, 
toda uma linha de mobiliário solto, papéis de 
parede e decorações. Seus projetos personali-
zados, onde através de um questionário bem 
completo identificam o perfil do cliente. Além 
disso tem uma equipe de montagem própria e 
qualificada, acompanhamento de montagem, 
assessoria em decoração, parceria com forne-
cedores de pedras, espelhos, revestimentos, 
gesso iluminação. “Temos o conceito de ofe-
recer ao cliente todas as facilidades que ele 
precisa para executar a sua obra”, completou 
Daniela.
Venha conhecer esse novo 
espaço e se surpreenda.

Ambientes Planejados
Vivre

Estamos muito felizes com o produto e seus 
diferenciais. Ferragens de alta qualidade, infi-
nidade de cores, a empresa sempre atenta às 
últimas tendências de mercado reforça ainda 
mais o nosso trabalho.

Daniela Lemos e Bruno Rutkosky
Proprietários da Vivre Ambientes Planejados

Av. Atílio Pagoni, 270, Sala 212, 2º Piso
Shopping Via Catarina, Passa Vinte | Palhoça/SC | (48) 9 9183 9609
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Inaugurou dia 21 de setembro a nova loja Cria-
tiva Projetos na cidade de Frederico Westpha-
len-RS. Os proprietários Paulo R. De Quadros E 
Nadinara A. B. De Quadros trabalham há mais 
de 15 anos com móveis. Em 2009 montaram 
sua primeira loja na cidade de três passos RS, 
sempre trabalhando e buscando novidades, 
tanto nos projetos quanto na montagem e fina-
lização dos móveis. “Estamos sempre em busca 
de conhecimento realizando vários cursos jun-
to a fábrica e também em feiras e eventos do 
ramo”, comentou Paulo.
Com uma loja em Três Passos-RS, Paulo e Na-
dinara vendo o grande potencial e mercado a 
ser explorado, abriram uma segunda loja. Se-
gundo Paulo “Devido à grande procura da nossa 
loja em três passos, resolvemos abrir a nova 
loja em Frederico Westphalen, devido ao ta-
manho da cidade e a melhor facilidade para os 
clientes visitarem a loja sem se deslocar a cida-
de de Três Passos. Somos naturais de Frederico 
Westphalen e também foi um dos motivos para 
abrir a nova loja”.

Uma ampla e completa loja, perfeita para quem 
busca bom atendimento aliado a qualidade. A 
Criativa Projetos de Frederico Westphalen, foi 
toda pensada para que os clientes se sintam 
em casa, “projetamos a loja com o estilo de uma 
casa, aconchegante e todo ambientado, fazendo 
com que o cliente imagine a sua casa assim.”
Na Criativa você encontra tudo em um único lu-
gar, decoração, tapetes, estofados, poltronas, 
banquetas, colchões, iluminação e os móveis 
planejados que é o foco principal, mas o cliente 
encontra tudo para deixar sua casa ainda mais 
linda. Os proprietários priorizaram a qualidade 
no acabamento, o atendimento diferenciado 
também é um dos pontos fortes da loja, Segun-
do Nadinara, “trabalhamos com pós-venda já 
agendado depois da montagem em 30 dias, seis 
meses e um ano após a entrega. Outro grande 
diferencial é a facilidade em realizar o desejo do 
cliente, pois nossos móveis são 100% sob medi-
da, e com peças de elaboração deixando o espa-
ço como o cliente desejar, com painéis de recorte, 
criando ambientes mais criativos e exclusivos.

Criativa Projetos
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Já trabalho com móveis a 15 anos, e só agora 
consegui uma fábrica que consiga me atender 
em tudo o que preciso, como por exemplo, va-
riedades de cores, acabamento impecável, várias 
modulações e o grande diferencial que é o 100 % 
sob medida, e também as peças de elaboração, 

tanto quanto os painéis de recorte que vem com 
acabamento de fábrica. Facilidade e agilidade na 
entrega, também é um dos diferenciais da Boa 
Vista, assim como a conferencia dos projetos an-
tes de entrar em produção, que reduz bastante 
erros de projetos mandado a fábrica.

Inaugurou no dia 21 de setembro de 2018 a loja 
Boa Vista, na cidade de Lagoa Santa-MG, sob a 
direção de Misael Ranan Oliveira. 
Com 11 anos no ramo de móveis, Misael agora 
trabalha com a Boa Vista Planejados, trazendo 
novidades e produtos diferenciados aos seus 
clientes. Para ele a Boa Vista possibilita Inova-
ção, design e qualidade em seus projetos.

Móveis Planejados
Ranan

A Ranan Móveis Planejados tem tudo para me-
lhor atender seus clientes, ambiente agradável, 
Show room de qualidade, excelente atendimen-
to, além da agilidade de entrega e montagem 
dos móveis.
Você encontra a loja Ranan Móveis Planejados 
na Rua Maria Junqueira 195, Loja 02 - Bairro 
Brant - Lagoa Santa/MG

 Eu estava buscando oferecer aos meus clientes 
um produto diferenciado em qualidade e aca-
bamento. Conhecia a Boa Vista através de ou-
tros lojistas, e neste ano visitei a Movelsul em 
Bento Gonçalves-RS, onde pude ver de perto a 
qualidade do produto Boa Vista. Embora, bem 
recente, a expectativa é que possamos fazer 
uma parceria de sucesso com o produto final, 
encantando nossos clientes.Você encontra a Criativa Projetos no endereço: Av João Minuz Reis 1345, Centro Frederico Westphalen-RS

INAUGURAÇÕES
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Jean Lucas Paines Martins e Morgana Patrícia 
Lopes trabalhavam a mais de 20 anos com mar-
cenaria. Em 2014 abriram uma loja de móveis, 
com o intuito de criar uma loja que entendesse 
seu cliente, e de poder tornar sua casa em um lar, 
nasceu a Voga Móveis. Segundo Morgana a Voga 
surgiu numa gostosa conversa de domingo entre 
casal, aquele papo bacana sem grandes aspira-
ções. “Eu e o Jean começamos a idealizar como 

Para a Morgana e o Jean, a principal aposta foi 
voltar a tornar o recanto do lar a busca pela 
paz de espírito, onde corpo e mente repousam. 
Segundo Morgana, “É como costumo dizer aos 
nossos clientes: Nossa casa é a morada da nos-
sa alma, é como a roupa que vestimos, ela deve 
falar sobre quem somos através do mobiliário 
e da decoração. Para isso contamos com uma 
equipe afiada de fornecedores, projetistas, de-
signers, marceneiros, decoradores e auxiliares, 
todos no mesmo patamar pois só assim o tra-
balho sai com maestria”.

seria uma empresa que conseguisse atingir por 
completo a necessidade das pessoas em relação 
ao seu bem maior “seus lares”. Não queríamos 
a mesmice do comercial, queríamos de verdade 
analisar o íntimo do cliente e fazer com que ele 
enxergasse sua persona em seu lar. A correria do 
mundo moderno acabou com que as pessoas dei-
xassem para trás o que deveria ser a melhor parte 
do dia. “A volta para casa”, comentou Morgana.

Morgana nos conta que conheceu a Boa Vista 
em uma feira, onde não teve dúvidas que aquele 
seria o produto ideal para eles. “Nesta caminha-
da tivemos a alegria e satisfação de conhecer a 
Boa Vista em uma entre tantas feiras que fre-
quentamos. Foi por o olho e apaixonar-se, era 
o elemento que viria a acrescentar ainda mais 
no padrão que escolhemos trabalhar. Uma linha 
moderna, lâminas com acabamento impecável, 
ferragens diferenciadas, busca por inovação e o 
melhor de tudo: O mesmo atendimento huma-

Voga Móveis

no que damos aos nossos clientes é ofertado 
pelo nosso querido Fernando Stello e sua equi-
pe. Hoje, podemos dizer que trabalhamos ardu-
amente, mas que é impagável a satisfação das 
mensagens de agradecimento que recebemos 
de nossos clientes, é imensurável trabalhar e 
realizar sonhos!!!”, finalizou Morgana.
Você encontra a Voga Móveis na Rua Itararé, 
1400, Bairro  Bela Vista em Caxias do Sul-RS, 
uma loja completa, linda e com um atendimento 
único! Vale a pena conhecer e se encantar.

INAUGURAÇÕES
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Projetos realizados
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Artflex - Jundiaí-SP Boa Vista Sion – Belo Horizonte/MG

Boa Vista Home Design - Sarandi-RS

Boa Vista 
Planejados
Movelsul 
2018
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+projetos

Habitare Design - São Caetano do Sul-SP 

Tilli House - Curitiba-PR

GALERIA




