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A

vontade de trazer o que há de mais inovador
em design de móveis fez da Firmato Più Esclusivo a loja de móveis e decoração de São José.
Em quase quatro anos de mercado, a marca se
solidificou, tornando-se referência na região.
O maior diferencial dos móveis é o design agregado
ao conforto e a ergonomia, fatores cruciais nas escolhas
de Luciene Rocha, empresária à frente da marca, que
apresenta as peças aos seus clientes de maneira singular.
Ao montar seu showroom, a empresária analisa a qualidade e a forma de fabricação de todos os produtos, dispondo de muito zelo em suas escolhas, inclusive na disposição deles pela loja, pois tudo tem que estar de maneira
impecável. “Escolher as melhores fábricas para representar, posicionar a loja e assim levar ao cliente o que há de
melhor no mercado, me faz ter uma posição de exigência
e excelência na qualidade dos móveis, primar por um atendimento perfeito e um ambiente agradável dentro da loja”.
Para o designer Jader Almeida, com quem Luciene
esteve por duas vezes em São Paulo no evento Sollos
que leva sua assinatura, ele destaca que: “ela tem um
tino apurado e muita personalidade”.
Já Henrique Steyer, que esteve na loja em São José,
ponderou em entrevista que: “o amor pelo que faz, além
do seu engajamento em levar ao cliente referências e sofisticação, tem o objetivo de sempre deixar os ambien-
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tes atemporais. Isso faz da Firmato Móveis referência
em um feedback mais agressivo às tendências e novidades apresentadas pelas fábricas. Esse é o seu maior
diferencial no atendimento ao cliente”.
A Firmato Più Esclusivo atende todos os ambientes, residenciais ou corporativos, com peças assinadas
por designers renomados, nomes do mercado de luxo,
como: Ronald Sasson, Irmãos Faher, Marcus Ferreira,
Bruno Faucz, Larissa Diegoli, Jayme Bernardo, Zanine
de Zanine, além da Mula Preta.
Pensando sempre em surpreender seus clientes, a
loja conta com a combinação do conhecimento técnico e conceitual e aposta no poder do design duradouro,
ponto que a empresária sempre destaca.
Tendo como base a sofisticação e a exclusividade,
criada em meados de 2013, a Firmato Móveis e sua equipe ultrapassaram as fronteiras de São José dos Campos, e conquistou os mercados de São Paulo, Mogi das
Cruzes, Arujá, Taubaté, Guaratinguetá, Campinas, Ribeirão Preto, além das cidades do Litoral Norte: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.
A loja está localizada na charmosa av. Barão do Rio
Branco, 371, Jardim Esplanada. E funciona de segunda
à sexta das 9h as 19h30 e aos sábados das 9h às 16h.
Informações pelo telefone (12) 3911-1715 ou pelas redes
sociais @firmatomoveis.l

