
Criada em meados de 2002 pela iniciativa empreendedora do seu fundador, Ricardo Falcão 
Lovato, a empresa, originalmente dedicada à manufatura artesanal de móveis de fibras 
naturais (junco e rattan), especializou-se na produção de móveis de área externa (outdoor). 
 
Desde a fundação, a LOVATO está instalada na cidade de Campo Magro, região 
Metropolitana de Curitiba, e seus produtos estão presentes nas mais conceituadas lojas de 
móveis e decorações de todo o Brasil. 
 
Em franco processo de crescimento e internacionalização - a marca já está presente em 
mais de 8 países – tem obtido o reconhecimento de seus clientes, dos profissionais de 
arquitetura e decoração e dos consumidores finais em razão do compromisso de produzir 
móveis que aliam design e altíssima qualidade. 
 
Mais do que lançar modelos e coleções, a marca paranaense investe no desenvolvimento 
de matérias-primas inovadoras, resistentes ao tempo, destacadas por sua beleza, confiança 
e durabilidade. Na contramão do mercado, a LOVATO valoriza e prioriza a verticalização 
com produtos que possuem conteúdo majoritariamente próprio o que garante a qualidade, 
rastreabilidade, customização e vanguarda do seu mobiliário. 
 
Além disso, a marca enaltece as características e insumos brasileiros, fomenta a economia 
local, gera empregos formais na sua comunidade e atua com responsabilidade social e 
ambiental em tudo o que faz. 
 
A LOVATO já esteve presente nas principais feiras do Brasil e nas mais prestigiadas mostras 
da Itália (berço e baluarte do design internacional) com destaque para as participações no 
Isaloni de Milão – maior feira de móveis e decoração do mundo – e no Salone del Mobile, 
também em Milão – maior evento global de mobiliário de luxo. 
 
A cada dia a empresa, seus sócios e colaboradores, não apenas trabalham para produzir o 
melhor móvel de área externa de que são capazes, mas reafirmam o compromisso de 
elastecer e forçar os limites e as barreiras do possível para fazer dos seus produtos uma 
expressão do seu amor. 
 
 
 
LOVATO, móveis feitos para resistir. 
 


