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EDITORIAL

O lar é onde o coração está, e nós comprovamos isso após 
passarmos pela pandemia. Os lares foram ressignificados, 
os espaços readequados, e começamos a olhar com ou-
tros olhos nossas casas, o local de trabalho também mu-
dou, e com isso a Boa Vista se fez presente em ainda mais 
lares por todo o país, e agora que já passamos da metade 
do ano de 2022, seguimos a todo vapor para continuar re-
alizando sonhos e transformando os ambientes em espa-
ços agradáveis e acolhedores. 

Nesta segunda edição de 2022 da revista Boa Vista vamos 
acompanhar o início da nossa mudança para o novo par-
que fabril da Boa Vista Planejados, uma obra espetacular 
ainda maior e mais tecnológica.

Vamos conferir também as inaugurações e reinaugurações 
de lojas revendedoras Boa Vista espalhadas pelo Brasil, 
são projetos únicos, cheio de detalhes e diferenciais, que 
são capazes de despertar paixão à primeira vista.

E, ainda, nós conversamos com Emily Teixeira, uma gaú-
chinha que participou do Programa The Voice Kids 2022, 
e fez questão de ter a Boa Vista na sua casa para seus 
momentos de descanso e estudo.

E mais, você vai ver  as novidades em cores e opcionais 
para seus projetos, entrevistas com arquitetos e designers  
renomados e muitas inspirações.

Esta Revista está linda! 
Aproveite!
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Lançamento de cores!
As cores são capazes de despertar sentimentos e conferir personalidade 

ao espaço, e novamente a Boa Vista traz padrões modernos e atuais 
que podem ser usados sozinhos ou combinados com outros padrões já 

existentes criando ambientes únicos. Confira.
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Extremamente versátil, esse padrão de madei-
ra clara, pode ser usado tanto na vertical como 
na horizontal. Com desenho uniforme, pode ser 
facilmente combinado com outros padrões uni-
colores e têxteis. 

Carvalho Um cinza em tonalidade chumbo, elegante e 
alinhado às tendências internacionais de decor 
e combinação. O Grafito traz a sofisticação do 
preto, porém com o toque elegante do cinza. 
No acabamento Chess é uma opção adicional 
para quem não quer usar o preto comum e se 
diferenciar com uma escolha moderna e escura, 
trazendo atemporalidade para o ambiente.

Grafito
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Com catedrais alongadas e poros delicados, 
Nogueira Pecan é uma proposta marcante ins-
pirada na clássica Nogueira da América do Nor-
te. É um padrão que tem a tonalidade marrom 
aquecida das típicas nozes pecan e traz elegân-
cia para seu espaço.

Nogueira Pecan
Padrão azul levemente acinzentado, inspirado 
na elegância dos lordes ingleses. 
Seu tom sofisticado combina facilmente com 
todos os tipos de materiais, o Lord é a escolha 
ideal para projetos que trazem bom gosto e re-
finamento.

Lord

LANÇAMENTOS
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É um unicolor extremamente moderno e ecléti-
co, um padrão ideal para trazer conforto ao am-
biente. Sua tonalidade terrosa torna-se neutra 
e ousada dependendo do elemento ao qual é 
combinado. 

Canela
LANÇAMENTOS
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Padrão de cor e texturas neutras, o Beige é ver-
sátil, discreto, claro e atemporal. Apresentado 
na textura Matt, vai bem se combinado com 
madeirados escuros e médios, e com unicolo-
res, podendo surpreender dependendo da com-
binação proposta.

Beige
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Sistema de porta passagem Sequenziatto é uma ótima opção para quem 
busca dividir o ambiente através de um sistema de deslizamento suave e 
amortecimento. 

Sistema deslizante de roupeiro Supremo no estilo “camarão” onde as portas po-
dem ser dobradas em sua abertura e posicionadas de diversas formas no móvel, 
proporcionando um total aproveitamento da caixa interna do móvel.

Sistema Sequenziatto

Sistema deslizante Supremo

LANÇAMENTOS
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Modelo de puxador usinado na própria peça. 
O puxador tipo cava substitui o puxador tradi-
cional aplicado, deixando o resultado final mais 
leve, é uma ótima opção para quem busca um 
projeto elegante e discreto, onde o móvel é o 
protagonista.
O puxador cava cria este efeito linear pois man-
tém o mesmo alinhamento das portas ou fren-
tes de gaveta. 
A Boa Vista disponibiliza este modelo em 5 co-
res entre eles, Macadâmia, Louro Freijó, Curupi-
xá, Nude Vel e Opera Vel.

Puxador 
Cava na chapa
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Uma nova realidade!
Em 2020 a Boa Vista Planejados iniciou a cons-
trução de um novo sonho: a nova fábrica! 
Com mais de 15.000m², o novo parque fabril 
permitirá a expansão dos negócios e das pos-
sibilidades. Da mesma forma, esse progresso 

As obras do grandioso empreendimento seguem 
a todo vapor. A maioria dos setores de produção 
da empresa já estão atuando na nova fábrica, e 
mais equipamentos e máquinas desses setores 
estão previstos para serem instalados na nova 
unidade nos próximos meses. O setor adminis-
trativo também será transferido em breve, e os 
ajustes finais desses espaços são os próximos 
passos da obra. 
Com a construção se encaminhando para sua 
finalização, já é possível vislumbrar uma nova 
realidade. O que um dia era apenas um sonho, 
agora se torna uma realidade imponente aos 
olhos de todos. A grandiosidade é proporcional 
ao presente e ao futuro da Boa Vista Planejados.

irá ampliar ainda mais a área de atuação da 
empresa, que já se encontra em mais de 200 
pontos de venda no Brasil, e contribuir para o 
desenvolvimento da cidade e da região que está 
localizada.

ESPECIAL
NOVA FÁBRICA
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ESPECIAL

Como em qualquer outra profissão, nós arqui-
tetos estamos em constante renovação, sem-
pre antenados as novas tendências, materiais, 
cores e tecnologias. Mas com a execução de 
projetos de interiores ao longo da minha traje-
tória profissional, fui mudando alguns conceitos 
e percepções dentro da arquitetura de interio-
res.
Muitas vezes, na busca por ambientes moder-
nos, dentro das tendências atuais, ou daquelas 
que estampam as revistas e perfis de decora-
ção no Instagram, acabamos por criar ambien-
tes que não nos identificamos, ambientes sem 
personalidade.
Você já parou para pensar se a tua casa reflete 
quem você é? Qual o seu estilo de morar? Qual 
o estilo da sua casa?

Existe uma clara relação entre o modo como 
você se sente e a estética do ambiente. Mo-
rar em um ambiente que te traga felicidade, 
segurança, no qual você se reconheça é extre-
mamente importante para o seu bem-estar. E 
isso não tem relação com o quanto se gasta na 
decoração da casa, pois nem sempre a pessoa 
que tem a casa mais linda foi a que gastou mais. 
Estilo, arte, criatividade e olhar são peças cha-
ves para um ambiente belo e muitas vezes não 
são necessários grandes investimentos para 
alcançar isso. 
Além disso, nossas casas contam muito de nos-
sas histórias, muitos momentos especiais são 
vivenciados ali. E nesse sentido, uma cômoda 
que herdamos dos avós, ou algum quadro que 
trouxemos de viagem, devem ser integrados 
a decoração, de forma harmônica e ordenada 
com o intuito resgatar nossas memórias e dar 
ainda mais personalidades ao ambiente.
Nossa relação com a casa ficou ainda mais pró-
xima depois da pandemia, na qual as pessoas 
vinham se dedicando ao trabalho e ao lazer em 
um ritmo, que aos poucos, a residência tornou-
-se um lugar de pouso. Os moradores às vezes 
só prestavam atenção nas suas casas em fins 
de semana. E nesse contexto, as pessoas co-
meçaram a analisar diversos pontos que podem 
ser melhorados em suas casas e com isso veio 
o desejo de reformar. 
Caso você se sinta um pouco perdido nesse 
processo, minha dica é: comece colocando sua 
casa em ordem. Organize sua casa, coloque fora 
aquilo que não faz mais sentido para você, ou 
que esteja estragado. O capricho com a casa 

Casa com significado

Arquiteta Leticia Lorenzi
@leticialorenziarquiteta

Projeto: @innovafatto
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reflete diretamente na sua postura com a vida 
e no seu bem-estar. E isso pode ser feito da 
forma mais simples que for, pois o cuidado e a 
atenção não estão relacionados ao luxo, mas 
sim com coisas simples, como uma mesa posta. 
Outros pontos que podem melhorar muito sua 
casa e sem obras é: trocar as lâmpadas brancas 
por amarelas, isso trará uma sensação de mais 
conforto e aconchego; traga plantas para den-
tro de casa, um vaso de flor dá um charme todo 
especial para o seu lar, e por último, pendure 
quadros na parede, isso deixara seu ambiente 
único e com sua personalidade. 

Para inspirações, pesquise por referências de 
ambientes dos qual você se identifique e arqui-
ve essas imagens, assim fica mais fácil enten-
der qual é o seu estilo e adaptar os ambientes 
da sua casa com peças que você já tem ou na 
aquisição de novas.
Desse modo, fica mais fácil pensar nas melho-
rias que precisam ser feitas, e dependendo do 
caso, contratar um profissional para te auxiliar 
na transformação do teu ambiente de acordo 
com as tuas necessidades, gostos e também 
orçamento. 
Cuide do seu lar, ame sua casa!

FOTO | @PAULO_PEDRON
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Intimista e acolhedor, o novo showroom da Car-
mo Mendes Planejados é a perfeita expressão 
da identidade da loja e da versatilidade dos mó-
veis planejados. 
Localizada em Apucarana, no Paraná, a loja atua 
no ramo de planejados há 4 anos, e para ofere-
cer um ambiente ainda mais exclusivo para seus 
clientes, desenvolveu o projeto do showroom 
assinado pela Arquiteta Poliana Carlesso. 
Inaugurado em fevereiro de 2022, o novo espa-
ço da loja busca evidenciar os produtos e seus 
acabamentos, além de ser um ambiente onde 

os clientes possam se sentir em casa e conhe-
cer os diferenciais da Boa Vista Planejados. 
“Em nosso showroom todos podem compreen-
der como os móveis planejados podem trans-
formar lugares menores em espaços incríveis, 
bem divididos e totalmente funcionais. Esse 
novo espaço também marca a evolução de nos-
so trabalho, por isso estamos muitos felizes 
com nosso Studio e com nosso crescimento até 
aqui” – Henrique Mendes Matias, Proprietário 
da Carmo Mendes Planejados. 

Carmo Mendes 
Planejados

O novo showroom da
LOJISTA
BOA VISTA
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Carmo Mendes Planejados
Rua Nagib Daher, 1211 – Centro. Apucarana/PR
Contato: (43) 99670-2116
@carmomendesplanejados
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Inaugurou no dia 17/02/2022, a Boa Vista Ita-
nhaém, sob a direção de Ane Caroline Caval-
cante de Oliveira, a loja apresentou para seus 
amigos, parceiros e clientes um showroom mo-
derno e diferenciado.
Ane Caroline que já está no ramo dos planeja-
dos a 12 anos e diz que escolheu a Boa Vista 
pela sua excelente qualidade, possibilidade de 
criação, pela perfeição no fitamento além de ser 
100% editável, e ainda pelo grande diferencial 
que são os 10 anos de garantia, e o que trouxe 
ainda mais certeza da ótima escolha pela marca 

foi a indicação de um lojista do RJ.
A Boa Vista Itanhaém veio para oferecer agilida-
de, credibilidade, profissionais com proficiência 
e criatividade, tendo como um dos seus pontos 
fortes entender a necessidade do cliente e criar 
soluções práticas com design e beleza.
“Trabalhar com a Boa Vista hoje está sendo um 
sonho pela praticidade em elaborar projetos 
com designs exclusivos de alto padrão e exce-
lente qualidade, com ótimo valor de custo e be-
nefício” fala a proprietária.

Inauguração 
Boa Vista Itanhaém
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Mariana Isolani, Representante Comercial Boa Vista, Ane Caroline e seu esposo Adriano com Tarcísio Luis Liell, Diretor da Boa Vista Planejados

LOJISTA
BOA VISTA
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Endereço: Av. Rui Barbosa, 977 - Centro - Itanhaém- SP
@boavistaolanejados_itanhaem
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A Lúdicca Móveis Planejados existe desde 
2020, mas no dia 08/04/2022 reinaugurou seu 
espaço com um belíssimo showroom Boa Vista 
Planejados.
Nos ramos de planejados a 14 anos a proprie-
tária e arquiteta Luciana Costa fala que a nova 
loja foi   inspirada em atualidades para atender 
de maneira especializada e funcional seus par-
ceiros e clientes.
“A loja foi pensada para representar as infinitas 

O limite é onde a 
criatividade te levar

possibilidades de execução e ideias, o limite é 
onde a criatividade te levar”.
A Boa Vista me possibilita atender meus clien-
tes com projetos exclusivos, com perfeição nos 
detalhes e no acabamento, cada detalhe é tra-
tado com muito carinho para que o sonho do 
planejado se torne realidade finaliza Luciana.
O Showroom da Lúdicca é encantador e um con-
vite ao aconchego de um verdadeiro lar, confira.
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Luciana Costa - Proprietária e arquiteta
Lúdicca Móveis Planejados

Endereço: Rua Baruel, 1248 Centro. Suzano/SP
@ludiccaplanejados
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Inauguração Kaezzo 
Studio Design

Inaugurada no dia 22 de abril de 2022, sob a di-
reção de Sandro Fernandes Pinheiro da Silva e 
Márcio Marques da Silva, eles que contam com 
um know-how adquirido através dos mais de 10 
anos de experiência trabalhando com interiores.

A Kaezzo Studio Design oferece aos seus clien-
tes projetos feitos por profissionais qualificados 
no segmento do design, antenados com as no-
vidades da atualidade e que realizam projetos 
diferenciados, com qualidade e exclusividade.

LOJISTA
BOA VISTA
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Márcio Marques da Silva e 
Sandro Fernandes Pinheiro da Silva - Proprietários

Endereço: Shopping Metropolitano Barra
Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300

lojas 2018 e 2019 – Barra da Tijuca /RJ
@kaezzostudiodesign
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Casa nova, vida nova
“Casa nova, vida nova”, no ditado e na vida, e é 
assim que se inicia uma nova fase da Viva Hauz 
Konzept, que reinaugurou seu showroom no dia 
30/06/22 e contou com o prestígio dos clien-
tes e amigos, com o sorriso e abraço de seus 
parceiros e a certeza que é uma equipe diferen-
ciada”.
Sob a direção de Luciane Pontello e Marcela 
Krause de Camargo, a Viva Hauz Konzept fica 
na cidade de Joinville/SC, a proposta da loja, é 
que ao entrar nela o cliente sinta-se em casa. 
“O aconchego aqui tomou conta. Que ele real-

mente sinta-se em um espaço com conforto e 
sofisticação, fala Marcela.”
Luciana nos fala sobre a exímia atenção ao 
cliente, “o atendimento aqui é diferenciado do 
começo ao fim do processo. Temos a segu-
rança em oferecer ao nosso cliente a garantia 
de 10 anos. Tentamos entender o que nosso 
cliente está procurando e dessa forma aten-
demos suas necessidades. Prezamos muito o 
pós-venda também. ” Com soluções   práticas 
e projetos 90% autorais, podemos dizer que o 
estilo CLEAN é o que define a Viva Hauz.

LOJISTA
BOA VISTA
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Para as sócias trabalhar com a Boa Vista é ter a 
certeza de um ótimo atendimento e educação 
do colaboradores. “Sabemos que temos um Fá-
brica parceira, que podemos contar. Isso nos dá 
muita segurança e conseguimos transmitir ao 
cliente. Somos gratas e com certeza é uma par-
ceria permanente.
A Viva Hauz entrega o melhor em móveis pla-
nejados através da qualidade e tecnologia Boa 
Vista.”

Luciane Pontello e Marcela Krause de Camargo
Sócias proprietárias

Viva Hauz Konzept 
Rua Presidente Campos Sales,1030- Glória- Joinville/SC

@vivahauzkonzept
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Um projeto pensado para oferecer praticidade, funcionalidade e conforto 
a todos da família, que o local seja convidativo e aconchegante para 

receber seus amigos e desfrutarem de bons momentos.

Cozinha agradável 
     e moderna

LOJISTA
BOA VISTA
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“A empresa Decore Móveis Planejados, da 
familia Raminelli, foi atenciosa desde o começo 
e apresentou nos móveis da Boa Vista, que 
tem um lindo acabamento. A nossa cozinha 
foi um sonho que se tornou realidade. Foi uma 
experiencia incrível. ”
Aline Nardelli Moreira De Souza
Cliente Decore Planejados

Projeto: Thiago Raminelli
Execução: Decore Ambientes Planejados 
Rua Nicaragua, 847 - sala 706- Curitiba/PR
@decore.planejados
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Uma adega com o 
aconchego de um bistrô

A inspiração para qualquer projeto é a individu-
alidade de cada pessoa, que traz sempre uma 
bagagem de identificações pessoais, conceitos 
e referências, que podem ser traduzidos para o 
espaço com funcionalidade, mas também com 
alma e beleza. Este projeto de uma adega muito 
charmosa é assinado pela arquiteta Raquel Car-
valho, e foi executado pela Boa Vista Planejados 
Sobral.
Nesse projeto especificamente, a ideia era 
transformar o estar íntimo entre os quartos 
(geralmente utilizado para tv ou estudo) em um 
espaço de adega para um amante de vinhos, 

música e viagens, levando para o ambiente a 
sensação de aconchego de um bistrô, na sua 
casa e com suas próprias referências. O uso da 
madeira, do couro, dos espelhos e da ilumina-
ção quente foram fundamentais para que o re-
sultado final fosse atingido.
Trabalhar com a Boa Vista foi tratar o projeto 
com a atenção a cada detalhe, em parceria com 
pessoas que estavam, como eu, comprome-
tidas com o resultado final e com a satisfação 
plena do cliente, buscando corresponder a con-
fiança depositada no nosso trabalho, destacou 
Raquel.

Raquel Carvalho | Arquiteta e Katiany Linhares|Proprietária Boa Vista Sobral

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Arquiteta Raquel Carvalho – É natural de Fortaleza/CE, forma-
da na universidade federal do Ceará desde 1998, iniciou sua 
trajetória com escritório em Fortaleza, em 2000 montou seu 
escritório próprio na cidade de sobral/CE e desde então atende 
Sobral e região, bem como a capital cearense.
@raquelcarvalhoarq

Execução: Boa Vista Planejados Sobral
@boavistaplanejadossobral
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Ótica Berlim:
conforto e imponência em cada detalhe

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Inspirada na arquitetura da cidade Berlim, na 
Alemanha, esse projeto é assinado pelo Arqui-
teto Jackson Pompeo e desenvolvido pela Ka-
sulo Ambientes, de Chapecó/SC. Em seus 50m² 
a Ótica Berlim é um ambiente que foi pensado 
para oferecer o máximo de conforto, além de 
apresentar um layout funcional e atrativo aos 
clientes e equipe. Tudo para facilitar o fluxo da 
loja, a visualização dos produtos e a melhor ex-
periência com os móveis planejados.
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Soluções com qualidade
A cor preto é a predominante nos móveis, que 
em contraste com a cor Macadâmia, dos painéis 
e mesas de apoio, criam um ambiente aconche-
gante e único. Completando o espaço, o painel 
em branco e os detalhes em estilo industrial 
expressam a identidade da empresa, além de 
serem soluções criativas para o melhor apro-
veitamento do espaço. 
Por ser uma sala linear e estreita, a vitrine da 
loja precisou ser duplicada. Para isso, foi de-
senvolvida uma vitrine principal e outra lateral, 
utilizando todas as facilidades que os móveis 

100% personalizáveis da Boa Vista Planejados 
oferecem. 
Trabalhar com a Boa Vista foi a garantia de fide-
lidade ao projeto, além de outros requisitos so-
licitados pelos clientes. Como destacou Keelen 
Muller, Sócia-proprietária da Kasulo Ambientes 
“Optamos em desenvolver esse projeto com os 
móveis da Boa Vista Planejados porque sempre 
buscamos ofertar aos nossos clientes produtos 
de altíssima qualidade, que tenham entrega em 
tempo rápido, além de oferecerem segurança, 
garantia e flexibilidade, e para nossos clientes 
da Ótica Berlim isso não seria diferente”.
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Jackson Pompeo
Arquiteto e Urbanista 
@jacksonpompeoarquiteto
@kasuloambientes 
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O conceito da Casa Ravenala foi inspirado na ar-
vóre Ravenala, conhecida popularmente como 
árvore viajante. Cada viajante parava debaixo 
dessa palmeira para saciar a sede e repousar 
admirando a paisagem. 
O partido arquitetônico interligado com o con-
ceito foi pensado e assim projetado um jardim 
de verão no centro da residência, pois ele repre-
senta o coração da casa e também interliga os 
ambientes íntimos, lazer e também como pai-
sagismo interno e externo. Com a importância 
em trazer a realidade e os desejos dessa famí-
lia, o escritório trabalhou de forma intensa para 
que todos os ambientes conversassem com ar-

quitetura, interiores e paisagismo. 
Desde a criação do arquitetônico, foi desenvol-
vido com design minimalista atemporal mistu-
rado com a personalidade e rotina da família, 
pois cada lar tem a sua própria identidade. 
Como dizem Cauã Dorneles e Alexandre Azeve-
do. “Nós acreditamos que cada lar é um sonho 
que pode se tornar realidade. ”
“A Vidal Móveis Planejados de Uberlândia-MG 
foi a escolhida para a execução do projeto pois 
é referência em móveis de alto padrão e tem 
como proprietária a nossa grande amiga e que-
rida Lilian Vidal”, contam os arquitetos.

A casa Ravenala

Alexandre Azevedo: Arquiteto e Paisagista, Liliane Vidal- Proprietáia Vidal Móveis Planejados, Cauã Dorneles: Arquiteto e Designer de Interiores
Escritório – CREATUS @creatus.arquitetura | Execução Vidal Móveis Planejados @vidal.moveisplanejados

ESPAÇO ARQUITETO
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Dra. Michelle Caixeta Naves Dorneles e 
Dr. Marlos Naves, proprietários da casa 
Ravenala e a bebê Alice
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Uma parceria 
que deu certo

“Sempre estou aberto a idealizar e realizar no-
vos sonhos”, Dyego Britto está a 10 anos no 
mundo da arquitetura, e diz se surpreender a 
cada dia que passa com tantas possibilidades 
na área. Este projeto foi idealizado para aten-
der as necessidades dos clientes, além da be-

leza, todos os espaços estão bem funcionais 
e interativos, do projeto inicial até a execução 
sabemos que o acabamento final fica por conta 
dos móveis planejados, para um resultado de 
excelência.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Dyego Britto | Arquitetura 
@dyegobritto.arq

Execução Casa Mobi | Caruaru/PE
@casa_mobi

O arquiteto fala que sempre é surpreendido pela 
Boa Vista, aberto as novidades da marca, desde 
seus acabamentos mais detalhistas até a alta 
tecnologia, conseguindo assim estar sempre 
atento e atualizado nas tendências do mercado.
“Tenho boas experiências com a Boa Vista, já 
realizamos muitos sonhos, uma parceria que 
deu certo.”
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BOA VISTA PLANEJADOS 
EM TODOS OS AMBIENTES:

conheça a Nature House
Inspirado nos elementos da natureza, a Nature 
House apresenta as facilidades e as possibilida-
des que os móveis da Boa Vista Planejados po-
dem oferecer para todos os cômodos da casa. 
Projetada pelo Arquiteto MSc. Matheus Zan-
chett e desenvolvida pela Boa Vista Home De-
sign, de Sarandi/RS, essa casa revela a perso-

nalidade de seus moradores em cada detalhe. 
Elegante e moderna, a Nature House tem um 
estilo contemporâneo, e foi posicionada de ma-
neira estratégica no terreno, de modo que es-
tivesse “aberta” para o entorno com jardins e 
piscina, e “fechada” na área privada.

ESPECIAL
CAPA
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Aconchego e funcionalidade
Para incorporar a exuberante natureza que aco-
lhe a casa, o estilo aberto é o que une os espa-
ços internos e externos.
A família buscava um ambiente agradável para 
receber amigos, por isso a sala de estar e a co-
zinha são integradas. Para trazer aconchego, 
foram utilizados padrões lineares e cleans, ex-
plorando elementos como madeira, pedras e 
metal. 
Para a cozinha, foram desenvolvidas bancadas, 
balcões e a ilha. Com acabamentos nas cores 
Arenas e Cinamomo, as portas possuem fecha-
mento clic e Puxadores Cava, para trazer mais 
conforto e funcionalidade para o dia a dia da 
família. 
Já para a sala de estar, a estrela do ambiente é 
o painel de TV. Agregando modernidade, o pai-
nel movie foi elaborado em espelho fumê com 
aplicação de acabamento Branco Lacca Brilho.
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Quartos 
Para a suíte do casal, conforto foi a palavra de 
ordem. Mantendo o mesmo conceito de inte-
grar a natureza ao ambiente, o principal ele-
mento que compõe o espaço é a madeira. 
A cabeceira se torna ainda mais elegante e 
aconchegante ao ser contornada pela ilumi-
nação em LED. Mas sem dúvidas, o diferencial 
da suíte é o ripado em Freijó Âmbar que possui 
uma porta mimetizada (porta oculta) que leva 
ao banheiro! 
O mesmo padrão do ripado segue no espaço 
do banheiro, onde aparece o balcão com portas 
espelhadas, que trazem modernidade e profun-
didade ao ambiente.
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Para o quarto de um dos filhos do casal, a pro-
posta era expressar identidade, mas sem abrir 
mão do conforto e funcionalidade. 
Um dos destaques do ambiente é a cama mon-
tessoriana. Tanto a cama quanto a escrivaninha 
foram desenvolvidas na cor Lord e Concreto e a 
passagem para o closet é com acabamento na 
cor Arenas. 
Unir natureza e sustentabilidade em um único 
projeto, sem deixar de atender as necessidades 
da família, pode até ter sido um desafio, mas 
com as facilidades e diferenciais da Boa Vista 
Planejados a Nature House superou as expec-
tativas e é uma referência quando falamos de 
casas 100% planejadas. 
“Para mim, os grandes diferencias da Boa Vis-
ta Planejados são os materiais e acabamentos. 
Além disso, o excelente atendimento também 
foi fundamental nesse projeto, porque serviu de 
alicerce para a confiança no trabalho e esclare-
cimento de toda e qualquer dúvida existente” – 
Matheus Zanchett, Arquiteto MSc. responsável 
pelo projeto.

Matheus Zanchett
Arquiteto e Urbanista
Mestre em Tecnologia da Arquitetura
@maz.arquitetura 

Projetista responsável: Jonas de Oliveira
@jonas._deoliveira_projetos

Execução: Boa Vista Home Design
@boavistahomedesign
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A arquiteta Márcia Rejane Maia e o Designer de 
interiores Claret Sepúlveda estão à frente da 
Strutura Arquitetura e Design e da 3D Studio- 
Interiores e Exteriores, na cidade de Mossoró/
RN, e trabalham com o propósito de, assim 
como a Boa Vista realizar sonhos!
Veja na entrevista.

Qual é o seu propósito como Arquiteta 
e Designer de Interiores?
O nosso propósito e realizar os sonhos dos 
clientes com projetos que deixem suas residên-
cias mais confortáveis, com praticidade, funcio-
nalidade e acima de tudo com estética. Propor-
cionando o bem-estar em todos os ambientes.

Um projeto com 
detalhes e uma bela 

iluminação

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Quais suas inspirações para este projeto?
O período de isolamento social, as experiên-
cias e inspirações com os lares foram ressigni-
ficadas; trazendo cada vez mais sensações de 
aconchego e bem-estar nos detalhes dos am-
bientes. Sendo assim, a arquitetura de interio-
res ganhou ainda mais força, promovendo seu 
papel de criar conexões entre os moradores por 
intermédio de experiências e de sensações.

Como foi trabalhar com a Boa Vista?
Sensacional trabalhar com o Projeto de interio-
res com a Empresa Boa Vista Planejados; uma 
empresa que atendeu todas nossas expecta-
tivas, com materiais de qualidade, pontualida-
de na entrega dos móveis, design dos móveis, 
montadores atenciosos e dedicados. 
Recomendamos o serviço desta empresa a to-
dos que procuram serviços de qualidade, com 
um pós venda poderoso e organizado.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Projeto: Márcia Rejane Maia – Arquiteta e 
Claret Sepúlveda - Designer de Interiores
@struturaarquitetura e Studio3d Interiores e Exteriores
Rua Felipe Camarão 936, Doze Anos- Mossoró/RN

Execução: diCasa Planejados- Mossoró/RN
@dicasaplanejados
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ENTREVISTA

Cantar e encantar a todos
Emily Teixeira de Morais, 13 anos da cidade de Passo fundo/RS participou 
este ano do programa The Voice Kids da Rede Globo e ela nos contou um 

pouquinho sobre esta experiência.

O gosto pelo canto e pela dança vem desde pe-
quenininha, começou em casa e nas apresenta-
ções da escola, e com 8 anos iniciou na inver-
nada artística do Centro de Tradições Gaúchas 
(CTG) participando das modalidades de danças 
tradicionais, declamação e concursos culturais 
nos rodeios e festivais tradicionalistas.
E foi acompanhando outras modalidades nos 
rodeios também que surgiu o interesse pela 
música, tendo como objetivo aprender a tocar 
violão iniciou as aulas, porém depois de algu-

mas aulas o professor sugeriu intercalar aulas 
de violão e canto, “pois ele percebeu que eu te-
ria capacidade para cantar além de tocar violão 
conta Emily”.
Desde então vem participando de festivais na-
tivistas e de festivais nacionais de gênero livre,
atualmente quem a acompanha nas aulas e 
cuida de sua preparação vocal é um professor 
da capital gaúcha, ao qual ela nos diz ser muito 
grata por ter realizado este sonho.
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O The Voice Kids
Emily contou um pouco de como foi participar 
do programa The Voice Kids 2022.
“O The Voice é um dos meus programas favo-
ritos, sempre acompanhei e sonhava conseguir 
chegar até lá e cantar para todo o país, após 4 
anos de muito ensaio decidimos fazer a inscri-
ção e tentar, mesmo sabendo que seria muito 
difícil conseguir pois todos os anos há milhões 
de crianças inscritas.
Quando minha mãe contou que havíamos rece-
bido um e-mail do The Voice parecia que aquilo 
era um sonho, mas era muito além, era a reali-
zação do meu sonho.
Cantar naquele palco foi algo mágico, surreal e 
ver as cadeiras viradas foi extremamente emo-
cionante e que me deixou muito feliz. “
Emily participou do programa até a fase das 
batalhas, integrante do time das irmãs Maiara 
e Maraísa, conquistou o coração das gêmeas 
através da música “Na sua estante” da cantora 
Pitty, “ mesmo cantando Rock na fase das Audi-
ções às Cegas, confessei em rede nacional que 
meu coração é do sertanejo embora goste de 
cantar os diferentes gêneros musicais, diz ela”
Após essa experiência incrível a cantora segue 
aproveitando as oportunidades, participando 
e cantando em eventos da cidade e região, ela 
conta também que irá participar de um show 
com a Maiara e Maraisa assim que elas vierem 
para o Sul, e que pretendo continuar estudan-
do música   e se preparando cada vez mais para 
que todos gostem de ouvi-la cantar, gravar mú-
sicas e iniciar a carreira como cantora profissio-
nal, “esse é meu sonho para o futuro, cantar e 
encantar a todos com a música.”
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A Boa Vista na casa da Emily
Quando está em casa, além de aproveitar com 
seus pais e seu irmão, Emily gosta de estudar 
e relaxar, e a Boa Vista está presente nestes 
momentos, “ a Boa Vista Planejados tornou os 
espaços da minha casa ainda mais especiais e 
aconchegantes, com um toque de modernidade 
em todos os detalhes”.
“A minha família escolheu a loja Exclusiva Boa 
Vista Passo Fundo pois além de ser uma refe-
rência nacional é uma loja que encanta os clien-
tes com um ótimo atendimento e com os mó-
veis planejados do showroom.
“Eu e meu irmão ficamos apaixonados por um 
quarto infantil com recortes especiais e perfei-
to acabamento, então pedimos aos nossos pais 
que voltássemos na loja e fizéssemos nossos 
quartos e o estúdio planejados de acordo com o 
desejo de cada um, acertamos na escolha pois 
ficaram perfeitos, modernos e do jeitinho que 
nós sonhamos”.

Andréia Knob Dapper - Boa Vista Exclusiva PF e Emily  Teixeira

Projeto: Arquiteta Bruna Frosi - @brfrosi
Execução: Exclusiva Boa Vista Passo Fundo
@moveisboavistapf
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Criatividade, 
sensibilidade e bom-senso
O escritório de arquitetura 4AU é composto por 
quatro arquitetos que sempre tiveram o mes-
mo objetivo: transformar e impactar a vida das 
pessoas através da arquitetura. 
Seja qual for o tipo de projeto, buscam cons-
tantemente aplicar a essência dos clientes, e 
com isso criam projetos exclusivos e ambientes 
personalizados, alinhando-os sempre com o 

compromisso de atender as necessidades so-
licitadas. 
“Cada projeto representa um sonho, o qual 
nossos clientes nos confiam e compartilham 
conosco. E ver que nosso trabalho pode concre-
tizar esses sonhos, é o que nos move a darmos 
o nosso melhor, sempre com criatividade, sen-
sibilidade e bom senso. “ 4AU Arquitetura

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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As inspirações
Ter um ambiente moderno, organizado e agra-
dável é indispensável para trazer bem-estar a 
qualquer pessoa. No caso desse projeto, a prin-
cipal demanda foi repaginar um consultório, fo-
cando na funcionalidade e estética do mesmo. 
“Buscamos encontrar soluções criativas, oti-
mizando os espaços e ao mesmo tempo dando 
identidade ao projeto, gerando ambientes so-
fisticados e funcionais que possibilitassem con-
forto para os pacientes e para os profissionais 
que ali trabalham” nos conta 4AU arquitetura
Ao planejar um ambiente é primordial desco-
brir qual estética harmoniza melhor com as 
demandas do projeto, nesse caso, foram mes-
cladas texturas como madeira e marmorizado, 
ao mesmo tempo que em que foram utilizados 
tons beges para neutralizar o ambiente e torná-
-lo mais refinado e atemporal. 
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As inspirações
Para os arquitetos os móveis planejados permi-
tem uma maior otimização dos espaços, impri-
mem personalidade e autenticidade ao projeto, 
garantem uma maior durabilidade e, principal-
mente geram bem-estar a quem irá utilizar o 
ambiente. Isso tudo levando em consideração 
os aspectos necessários correspondentes a 
cada tipo de projeto, como rotina, hábitos, e de-
sejos específicos dos clientes, para assim pla-
nejar e projetar o ambiente ideal.
É de suma importância o projeto sair conforme 
planejado pelo arquiteto, e executá-lo através 
de móveis planejados permite uma garantia 

muito maior de que o mesmo será realizado de 
acordo com o que foi idealizado.  
A 4AU acredita que como escritório, no qual os 
clientes depositam sua confiança, devem ofe-
recer acima de tudo parceria. “Devemos sempre 
entrelaçar nossas criações com qualidade, se-
gurança, criatividade e competência. Uma boa 
comunicação e compreensão do projeto so-
bre suas necessidades é de suma importância 
para garantir uma assertividade na concepção 
do mesmo. Consideramos que com tudo isso, 
qualquer projeto que realizarmos garantimos 
excelência em todos os processos.”

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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A parceria com a Boa Vista
Sobre a Boa Vista nos falam que foram sur-
preendidos, principalmente pelo atendimento, 
qualidade dos materiais e as opções de padrões 
oferecidos, “ isso nos comprova que em próxi-
mos projetos a colaboração com a Boa vista nos 
irá permitir uma boa garantia, satisfação e pos-
sibilidades infinitas de criação. 
 Foi muito agradável e prazeroso contar com a 
equipe da empresa, confiamos nosso projeto ao 
time Boa vista e com isso o resultado não podia 
ser diferente: nosso projeto foi desenvolvido de 
acordo com o que planejamos e conforme nos-
sa cliente sonhava.”
“É uma parceria que com certeza queremos 
manter em projetos futuros.”

Projeto 4AU Arquitetura e Interiores - @4auarquitetura | Execução Casa Mobi | Caruaru/PE - @casa_mobi
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Ambientes funcionais 
e convidativos

Com 9 anos de experiência no ramo de plane-
jados e sob a direção de Juliana Arruda, a Fendi 
Ambientes, localizada na Av. Almirante Álvaro 
Calheiros, 1120 em Maceió/AL, inaugurou seu 

showroom Boa Vista no dia 21/06/21.
Além de Móveis Planejados a Fendi ambientes 
também oferece aos seus clientes móveis sol-
tos, cortinas e persianas.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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O Showroom
Mais do que expor produtos, o showroom de 
uma empresa precisa comunicar sua essência.
 Para deixar os materiais e as infinitas possibili-
dades em evidência, o showroom da Fendi con-
tou com um time de arquitetos que assinaram 
os projetos dos ambientes, além disso a loja 
possui uma belíssima sala para apresentações, 
e, o ponto são os   ambientes funcionais e con-
vidativos, onde os clientes e parceiros podem 
conferir a excelência do atendimento Fendi e do 
produto Boa Vista.
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Juliana Arruda, proprietária | @fendi.ambientes
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Do primeiro 
atendimento ao pós-venda

“Uma verdadeira experiência”
“Me sinto um privilegiado por fazer exatamente 
o que sonhei, e por isso acho que meu propó-
sito seja fazer o mesmo pelos meus clientes, 
realizar seus sonhos com a materialização dos 
meus projetos, proporcionando qualidade de 
vida e estilo, é mais que um trabalho, é uma 
missão, e é isso que me faz levantar todos os 
dias para trabalhar com um sorriso no rosto”, é 
com este lindo depoimento de amor pela pro-
fissão que o arquiteto Henrique Moraes inicia a 
nossa entrevista.

Quais suas inspirações para este projeto? 
O cliente sempre é o ponto de partida para qual-
quer projeto, traduzir seus sonhos e desejos e 
transformá-lo em desenho, é a minha grande 
inspiração, pois isso faz com que cada projeto 
seja único e personalizado. Também faço um 
exercício empírico de olhar o mercado e buscar 
o que tem de melhor a oferecer para o proje-
to, aliado ao estilo de vida e as expectativas do 
cliente, agregando funcionalidade, tecnologia, 
sustentabilidade e um senso estético desenvol-
vido a 4 mãos junto com o próprio cliente.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Qual a importância do móvel planejado 
em um projeto de interiores? 
Todo arquiteto em sua essência, é um design 
de produto, quando fazemos um novo projeto, 
sempre queremos dar algo a mais do esperado 
para nossos clientes, e a possibilidade de dese-
nhar mobiliários exclusivos, é a síntese dessa 
aspiração na busca de uma originalidade que 
nos move.

O que uma empresa deve oferecer como 
solução e diferencial para transmitir com 
excelência a visão do projeto? 
Como o nome já diz, é preciso de um projeto, e 
uma empresa que entende que seu papel prin-
cipal é entender e traduzir o que o profissional 
idealizou em desenho, e materializar aquilo de 
forma prática e resoluta em uma obra, não há 
como dar errado, é uma união de forças na bus-
ca única de levar satisfação ao cliente.
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Como foi trabalhar em um projeto 
com a Boa Vista Planejados? 
A Boa Vista assina a execução dos principais 
Projetos de Ambientação do nosso escritório, e 
isso por si só já diz o quanto confiamos nessa 
empresa, pela qualidade do seu produto, aca-
bamento impecável, respeito pelo nosso proje-
to, e principalmente pelo serviço prestado pela 
Planneje, desde o primeiro atendimento até o 
pós-venda, proporcionado para nós e nossos 
clientes uma verdadeira experiência.

A Boa Vista supriu suas necessidades?
 Com verdadeira maestria, mas para tanto é 
preciso haver confiança mutua no trabalho de-
senvolvido entre empresa e profissional, onde 

ambos têm a liberdade de exercer suas fun-
ções para um fim comum, que é a satisfação do 
cliente, e isso foi conquistado com relaciona-
mento e muita transparência. A cada novo pro-
jeto sou surpreendido, e perceber que algo que 
já bom ainda pode melhorar, é a certeza de que 
fiz a escolha certa para parceiro do meu escri-
tório. Seja na logística antes da execução, onde 
nosso projeto é minuciosamente detalhado e 
passa por uma compatibilização precisa com 
toda a obra civil, ou na montagem onde o tem-
po é cada vez mais reduzido, dado as facilidades 
constantemente desenvolvidas entre fábrica e 
montagem, ou mesmo no pós-venda, onde o 
cliente se sente independente e seguro para 
estabelecer seu relacionamento próprio com a 
loja sem nosso intermédio.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Projeto : Henrique Morais Arquitetura
@heinriquemoraisarquitetura
Execução: Planneje Boa Vista Fortaleza
@plannejeboavistafortaleza
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Agilidade na hora 
da montagem, isso é 

Boa Vista!
Realizar a montagem de planejados atenden-
do todos os critérios é uma tarefa que exige 
conhecimento e dedicação, a equipe de mon-
tadores Boa Vista é altamente capacitada para 
realizar este trabalho e deixar seu ambiente do 
jeito que você sonhou.

Trabalhando com móveis desde 1994 Jocemar 
Bueno Brizola fala do seu gosto pela profissão 
e da satisfação ao trabalhar com a Boa Vista.
“Montar Boa Vista no começo foi um desa-
fio, mas com o tempo vi que era uma forma 
diferente de trabalho com as facilidades que 
o produto Boa Vista te proporciona, a agilida-
de na hora da montagem, economia de tempo, 
tudo pensado de forma para agilizar o traba-
lho, as peças de elaboração tem marcações, 
isso torna o trabalho menos complicado e ga-
rante a qualidade que esse produto é entregue 
para nossos clientes. ”

Jocemar Bueno Brizola - Sarandi /RS

MONTADOR E
GALERIA
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Projetos  
  realizados

Projetos da loja Boa Vista Home Design - Sarandi/RS
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+projetos

Projetos da loja Boa Vista Home Design - Sarandi/RS
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Projetos da loja Boa Vista Home Design - Sarandi/RS
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