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PALAVRA DO GESTOR

Prezados amigos!

Neste 15 de março de 2017, a Cavaletti está completando 43 anos. Essa 

data é histórica, mas para chegar até aqui, foram enfrentados muitos obs-

táculos. Na medida em que os novos desafios surgiam, a garra e a per-

sistência faziam com que não desanimássemos, pelo contrário, tínhamos 

mais força para enfrentá-los. Deste modo, chegamos até aqui com uma 

marca reconhecida e sólida.

Estamos trabalhando permanentemente para alcançarmos uma sinergia 

com nossos clientes, a fim de que isso nos permita cumprir as especi-

ficações impostas pelos órgãos governamentais referentes à legislação 

ambiental e também, para atender ao bem-estar e as necessidades de 

cada pessoa que usa nossas cadeiras, seja da área do varejo ou segmento 

corporativo. O trabalho é intenso na busca pela excelência e pela qualidade 

dos nossos produtos, sendo estes, reconhecidos entre os mais confiáveis 

do mercado nacional e internacional. 

Não medimos esforços em investimentos constantes em capacidade pro-

dutiva, na pesquisa, em alta tecnologia, no design e na qualificação de 

todo o nosso quadro de colaboradores. Todo o sucesso da Cavaletti está 

sendo possível por causa do espírito de equipe, pela união e pelo trabalho 

em família, sempre respeitando e incentivando as pessoas que estão co-

nosco durante todos estes anos. 

Para os próximos anos, esperamos que a mesma determinação que nos 

trouxe até aqui, possa nos conduzir a mais conquistas que almejamos. 

Pretendemos continuar com o apoio e dedicação de todos os amigos que 

compõem essa equipe maravilhosa.

Convido a todos para prestigiar essa primeira edição, que vem com o obje-

tivo de agregar e divulgar cada vez mais o que fazemos e o que pretende-

mos fazer nos próximos anos. 

Boa leitura!

Um forte abraço

Mário Luiz Cavaletti

Diretor Presidente 
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ACONTECE AQUI

Cavaletti amplia sua unidade fabril
A ampliação do parque fabril da Cavaletti foi concluída em janeiro de 
2017 através da construção de cerca de 9,505m² divididos em dois 
patamares:  no andar térreo está localizado os setores de costura, 
grampeação, expedição de produtos e estocagem de matéria-pri-
ma. O subsolo está sendo utilizado como estacionamento, com 186 
vagas para carros e 75 vagas para motos, proporcionando deste 
modo, mais conforto aos pro�ssionais da empresa. Segundo Ma-
teus Barp, do departamento de Custos, o estacionamento coberto 
foi uma ótima iniciativa: “Antes deixávamos no sol e o carro acabava 
estragando mais. Agora no estacionamento coberto �cou muito bom 
e mais seguro. Poucas empresas oportunizam este benefício a seus 
colaboradores.”

De 3 a 9 de abril de 2017 será realizada a Semana de Desing de 
Milão, evento este realizado em vários pontos da cidade italiana, que 
exibe o que há de novo no mercado de desing, arquitetura, decora-
ção e mobiliário.  O evento, que conta com o Salão do Móvel, é a 

Cavaletti participará da Semana de Design de Milão
principal e mais importante feira do mobiliário mundial e que neste 
ano seu foco será nos espaços para escritório, o Workplace3.0/Sa-
loneUf�cio. Em uma área expositiva de 207.000,00 m² distribuída 
entre 2.407 expositores, dos quais 1.685 são italianos e 722 estran-
geiros. Por ser a maior feira do setor no mundo, a edição de 2016 
atraiu 372.151 visitantes. A Cavaletti participará do evento em dois 
momentos: no “Be Brasil”, amostra promovida pela Apex-Brasil 
(Agencia Promotora de Exportação) na Universitá Degli Studi di Mi-
lano com a  cadeira Cavaletti Idea, representando o que há de mais 
moderno no design brasileiro para cadeiras de escritório. E também 
no Workplace3.0/SaloneUf�cio como expositora. Um grande orgulho 
para todos, pois será a primeira fábrica de cadeiras do Brasil a expor 
em uma feira mundial. 
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LINHA DO TEMPO

Marcados pela inovação e pioneirismo
Ao longo de sua existência, a Cavaletti construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pela inovação e pela capacidade de enfren-
tar desa�os. Uma cultura de constante investimento em capacidade produtiva, pesquisa e design permitiu à Cavaletti alcançar um grande 
número de certi�cações e prêmios nas mais diversas áreas – uma genuína con�rmação de que acreditar nas pessoas e buscar fazer sempre 
mais é a melhor forma de evoluir constantemente.

Criado o novo posicionamento 
que sintetizava o jeito de ser da 

empresa no slogan “Valor em fazer 
mais”. Assim, foram desenvolvidas 
a nova marca e a identidade visual, 
expandida para todas as aplicações 

do universo Cavaletti, que passou 
a se chamar Cavaletti S/A Cadeiras 

Pro�ssionais.

Bornancini Menção Honrosa na 
categoria Design de Produto para a 

Linha Cavaletti Slim.

Empresa de origem familiar, fundada 
em 15 de março de 1974 sob a 
denominação “Estofaria Erechim”. 
Iniciou fazendo reformas em sofás, 
bancos de carros e cadeiras.

1º.  Grande Cliente - Sponchiado 
“Por que comprar de fora se pode-
mos produzir aqui ?”

Toda atividade era manual, desde 
o corte do aço até a solda, costura, 

pintura e montagem.
Logo o aumento da demanda pelos 

produtos possibilitou a fabricação em 
escala industrial, sendo necessário a 

ampliação da área física.

Aquisição da área no Distrito Indus-
trial, onde construiu um pavilhão de 
2.100 m2, modernizou a fábrica com 
investimento em novos equipamentos 
e veículos.

Com o constante crescimento das 
vendas, novamente foi necessá-

rio ampliar o espaço físico. Neste 
ano chegou aos 5.600m2 de área 

construída.

Com a nova composição societária, 
passou a se chamar “Cavaletti 
Estofados para Escritório Ltda”. 
Investimento em tecnologia viabi-
lizou o aumento da produtividade 
e o desenvolvimento de novos 
produtos.  

1974 1986 1989 1994 20081980
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LINHA DO TEMPO

Prêmio Good Design Award
Cavaletti Idea

Certifi cação CDP
Aquisição Centro de Distri-

buição em Itapevi - SP.

Certifi cação 
ISO 9001

Prêmio IF Award e Brasil 
Design Award 

Cavaletti Go
Certifi cação Cerfl or

Cavaletti. Valor em Fazer Mais!

 Lançamento Cavaletti Vélo
Certifi cação FSC® - Forest 

Stewardship Council 
Offi ceNow SP FUTURO

Certifi cação
ISO 14001

Certifi cação
 OHSAS 18001

2010 2011 2013 20162015 2017
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O modo como trabalhamos mudou drasticamente nos últimos 50 
anos, e tudo indica que continuará mudando no futuro. A chamada 
geração Millenium, também conhecida como geração Y (composta 
por pessoas nascidas entre 1977 e 2000) entrou para o mercado 
de trabalho causando grandes impactos por serem radicalmente 
diferente das anteriores. Como já nasceram em um mundo extrema-
mente globalizado, estão totalmente familiarizados com dispositivos 
móveis, comunicação em tempo real, além de todo tipo de tecno-
logia. A facilidade desta geração em trabalhar em cooperação traz 
sinergia entre as áreas do escritório. O espaço físico passou a ser 
um novo ponto de encontro e sustentação da cultura da empresa. 
Neste novo ambiente, o mobiliário gradativamente abandona a ideia 
de posto de trabalho rígido e centralizador, e passa a ser um pulsor 
de interação entre as pessoas. O open space (espaço de trabalho 
totalmente aberto e integrado) já é uma realidade que permite que 
as pessoas troquem experiências e optem pelo contato face a face, 
ocasionando assim, o processo de tomada de decisão e resolução de 
problemas ainda mais rápido e efetivo. Porém, para que ele funcione 
de maneira adequada, há alguns espaços auxiliares que devem ser 
considerados: como salas de reunião que estejam próximas às áreas 
de trabalho quando a necessidade pede maior sigilo e/ou privacida-
de; e áreas colaborativas, permitindo que as pessoas ou visitantes 
possam trocar informações e ter alternativas de espaços de trabalho 
para interagir com mais informalidade.
O ambiente de trabalho, portanto, passa a ser diversi�cado, efêmero 
e transitivo. A ideia da posição de trabalho passa a ser uma atitude 
e não mais um local de�nido. Os novos ambientes devem ser de alta 
perfomance que fomentem a inovação e a troca de conhecimento. 

A evolução do escritório enquanto centro das mudanças no 
mundo do trabalho

OFFICE NOW

Essas características acabam fazendo com que as empresas rete-
nham seus talentos, e o pro�ssional motivado, produza mais e crie 
resultados positivos no seu negócio. 
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Em 2020 seremos 5 mil milhões de pesso-
as ligadas à Internet – 66% da população 
mundial. 

Os novos escritórios, apoiados pela conec-
tividade, permitem a mobilidade das pes-
soas, flexibilizando o uso das estações de 
trabalho. 

O local de trabalho deve incentivar o mo-
vimento dentro do ambiente para que as 
pessoas não se sintam em um só lugar o 
dia todo, precisa ser aberto e altamente co-
laborativo.

O evolução do escritório:
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CAVALETTI CASES

A megaunidade da Unimed Laboratório, 
o maior laboratório de análises clínicas de 
Curitiba foi projetado para atender a um 
mercado potencial de 700 mil clientes. Está 
em sua missão não só a preocupação com o 
exame, mas na atenção com o paciente e o 
cuidado com a saúde. Por isso o conforto e 
o bem-estar não poderiam �car de fora, era 
preciso um espaço onde os colaboradores e 
associados pudessem se sentir à vontade.
A Cavaletti atendeu às necessidades com 
produtos que trouxeram identidade em 
espaços aconchegantes, explorando o 
corporativo agradável e informal. Nossos 
produtos estão em vários ambientes, como 
na área de atendimento, recepção e coleta 
de exames: Cavaletti Idea, Slim, Pro, Stay e 
Connect. 

Cavaletti no novo laboratório da Unimed em Curitiba 
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CAVALETTI CASES
Revenda: Qualitá Móveis
Arquitetos: Christiano Felix e Paulo Dinnies
Representante: Nisul
Fotos: Rodrigo Ramirez
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“Comecei a trabalhar há 40 anos atrás na Cavaletti e sou muito feliz. As di�culdades foram 
muitas para chegar até aqui. A evolução da empresa foi grande, fazíamos 30 cadeiras por dia 
e hoje são mais de 2 mil. Sou muito grato à Cavaletti, pois com meu trabalho eu conquistei 
muitas coisas em minha vida, como minha casa, meu carro e formei minha �lha na faculdade.”

Nadyr Panssera
Operador de Máquina Master
40 anos na Cavaletti

VIVER CAVALETTI

Cavaletti distribui PPR aos seus colaboradores

Homenagem às mulheres

Com a preocupação de reconhecer e boni�car os colaboradores pelo “Valor em fazer mais”, o PPR - Programa de Participação nos Resultados 
da Cavaletti foi criado para premiar e reconhecer o trabalho dos colaboradores. No dia 24 de fevereiro de 2017 a Cavaletti anunciou os resulta-
dos e realizou o pagamento da parcela correspondente ao 2º semestre de 2016 de 92,5% do salário referente à participação de lucros da em-
presa. No primeiro semestre de 2016, o valor total foi de 56,6% do salário, pagos em agosto, totalizando no ano 1,49% da folha de pagamento.
Para que sejam alcançados os resultados desejados foram estabelecidos objetivos e metas, que são medidos através de indicadores mostran-
do a evolução, ou seja, quanto melhor for o resultado da empresa, maior será a participação nos resultados para os colaboradores. 

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, a Cavaletti homenageou 
no dia 8 de Março as colaboradoras com uma doce lembrança. Sua 
dedicação é nossa maior inspiração! A comemoração estendeu-se 
aos homens, que por sua vez também possuem alguém especial 
em sua vida.

Passaram-se 43 anos e muitos momentos marcantes aconteceram: lançamentos de produtos, novas tecnologias e outros fatos que mudaram 
a história. Estes 43 anos representam uma história de muitas conquistas e valores cultivados.

Veja o depoimento de quem faz parte da história da Cavaletti
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VIVER CAVALETTI

“A Cavaletti é uma excelente empresa para se trabalhar, me sinto à vontade para trocar 
ideias, dar sugestões, conversar com os colegas de trabalho e com a direção da empresa, 
além de aumentar nosso network. É uma empresa ética, séria, justa e respeitada pelo mer-
cado. Tenho certeza que aqui posso me desenvolver profissionalmente. Parabéns à Cavaletti 
pelo seus 43 anos!”

Camila Rossetto  
Assistente de Vendas - Comercial Corporativo
9 meses na Cavaletti

“Cavaletti para mim é a continuação da minha família, pois cultivamos os mesmos valores. 
Me sinto valorizado, pois sei que aquilo que fazemos aqui é visto lá fora como algo feito com 
carinho e dedicação. Procuro sempre me dedicar ao máximo e cumprir com minha missão de 
fazer sempre mais e melhor. Tenho orgulho de fazer parte da Cavaletti.”

Alexandre Luis Basso
Supervisor de Expedição
10 anos na Cavaletti

Ao reviver a história da nossa empresa, percebemos que realmente tínha-

mos uma vocação empreendedora e uma fonte inesgotável de inspiração, 

apesar de todas as dificuldades. Conseguimos construir uma ponte entre a 

pequena Erechim e o mundo. 

Nunca esquecemos os ensinamentos de nossos pais, que nos propor-

cionaram uma aguçada visão de futuro. Vamos continuar buscando fazer 

mais e melhor para nossos clientes, pois são eles que nos desafiam dia a 

dia. E, o principal, fazemos isso cuidando do meio ambiente e das pessoas. 

Ao concluir, podemos afirmar que a Cavaletti hoje não é mais dos irmãos 

Cavaletti, ela é de todos os mais de 500 profissionais que aqui trabalham 

diariamente. Ela é da comunidade. Ela é de todos que acreditam na força 

do trabalho e na perseverança.

Gilmar José Cavaletti

Superintendente

MENSAGEM FINAL






