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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados Amigos!

A estação de inverno de 2017 chegou ao fim e o verão prenuncia que mais um 

final de ano se aproxima...

Nosso querido e amado Brasil tem sofrido muito com o desmando de muitas 

das autoridades constituídas, circunstâncias essas que quase nos obrigaram a 

desacreditar num amanhã com esperança.

Somos testemunhas que empresas, colaboradores e empresários da nossa 

cidade e a própria região do Alto Uruguai estão pagando muito caro pela irres-

ponsabilidade de alguns...

Entretanto, apesar de todos esses indicadores que nos atordoam, somos obri-

gados a reconhecer e dar-nos conta a cada dia que devemos continuarmos 

atentos aos “sinais dos tempos”, revisando procedimentos e atitudes, mesmo 

que isso possa diminuir nossos ganhos, que eles sirvam para não desacredi-

tarmos na primavera que virá...

Chegará o dia em que nos recordaremos que foi desses momentos de difi-

culdades que aprendemos a viver melhor. Mas, esse ensinamento não nos 

será oferecido como um presente de Natal. Nossa vigilância e nosso esforço 

deverá ser uma constante, seja na observação e interpretação dos fatos mas 

principalmente na qualificação e superação individual e coletiva, afinal, nesse 

mundo globalizado, é impossível crescer egoisticamente. Nesse sentido, o ser-

vir ao meu próximo não é somente um ato de humildade, muito pelo contrário, 

é a demonstração pública de que juntos podemos e seremos mais fortes e 

que estamos comprometidos com nossa empresa, com nossa família e com a 

nossa comunidade.

Queira Deus que no próximo informativo, que será o último desse ano, possa-

mos projetar metas e atividades que nos façam maiores e melhores fechando 

com chaves de ouro esse 2017.

Grande abraço a todos.

Mário Luiz Cavaletti

Diretor Presidente
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ACONTECE AQUI

“TRANSFORM[AÇÃO] A evolução é a nossa marca”. Com esse tema, 
a Cavaletti realizou de 21 a 22 de Setembro de 2017 a 8ª Conven-
ção de Vendas. O encontro aconteceu em Erechim e reuniu todos os 
representantes do Brasil. O objetivo da convenção foi discutir cená-
rios, avaliar o mercado e propor ações para a expansão da marca. 
Para enriquecer o evento, o empresário e escritor Eduardo Tevah foi 
o palestrante convidado. Ele abordou o conceito de excelência mos-
trando formas de encontrar diferenciais competitivos e a importância 
do relacionamento.
Na convenção também foram lançadas duas linhas que passam a 
integrar o portfólio de produtos: Cavaletti Essence e Cavaletti Flip. 

Cavaletti lança novas linhas de produtos e consolida 
fortalecimento da marca 

Em um ambiente diretivo, essencial é reunir em um único produto, 
acabamentos refi nados, dimensões generosas e ajustes ergonômi-
cos para garantir amplo conforto em todas as decisões do dia. A 
linha Essence se apresenta nas versões Presidente, Diretor e Apro-
ximação. A linha Cavaletti Flip é inspirada no dinanismo e agilidade 
dos ambientes corporativos contemporâneos. Foi desenvolvida para 
atender às exigências de versatilidade e qualidade ergonômica nos 
mais variados tipos de uso.
 “Apostamos em novos produtos, estrutura enxuta e ágil e no fortale-
cimento das parcerias”, pontua o diretor comercial, Loivo Bombana.
Maiores informações sobre os produtos em www.cavaletti.com.br
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ACONTECE AQUI

No dia 10 de Agosto de 2017, em São Paulo, foi  lançado o terceiro 
livro da Athié Wohnrath. Esta é uma das principais empresas atuante 
nas áreas de arquitetura, gerenciamento, engenharia, consultoria e 
construção, parceira da Cavaletti. É reconhecida por criar projetos 
impactantes, com processos diferenciados e inovadores, que tradu-
zem o jeito de ser das pessoas e os valores das empresas. 
A publicação da Athié Wohnrath apresenta uma coletânea de proje-
tos realizados ao longo dos últimos meses, entre eles, projetos com 
produtos Cavaletti. 

A revenda Newflex participou da Mostra CircuitoDecor Personalida-
des, de 17 a 27 de Agosto de 2017, no shopping RioMar Aracaju/Ser-
gipe. Os produtos Cavaletti foram expostos no ambiente do escritório 
de design IM Ambientes. A Mostra teve como objetivo demonstrar 
que decorar e transformar um ambiente é mais do que um estilo de 
vida e sim a identidade de uma sociedade.

Cavaletti patrocina livro 
comemorativo de Athié 
Wohnrath 

Mostra CircuitoDecor em
Aracajú

A Cavaletti foi eleita a empresa mais inovadora dentre as 50 mais do 
ranking do sul do país promovido pela revista Amanhã, em sua 14ª 
edição. Além de figurar entre as 50 mais inovadoras pela terceira vez 
consecutiva, a Cavaletti é campeã no setor de móveis.
O reconhecimento da Revista Amanhã evidencia o compromisso da 
empresa em manter-se competitiva com produtos inovadores. “Bus-
camos uma nova abordagem na relação entre o trabalho, o homem 
e o escritório. Assim, podemos apresentar ao mercado soluções que 
atendam à evolução do escritório enquanto centro das mudanças do 
mundo do trabalho”, explica Jairo Roque Benincá, diretor de Enge-
nharia e Inovação.
Para ganhar velocidade, a empresa investe muito em inovação. Está 
implementando um processo de digitalização chamado “Cavaletti 
Digital”, em parceria com a Siemens. Nele, todas as áreas estarão 
integradas ao conceito de fábrica digital, e todo modelo físico terá 
um gêmeo digital. “Isso permitirá estudo de cenários e simulações 

Cavaletti é empresa Campeã de Inovação
muito mais complexos, resultando em produtos e processos cada 
vez mais otimizados”, revela Benincá.
O Grupo AMANHÃ realizará em Outubro a premiação para homena-
gear as companhias mais inovadoras do Sul do Brasil.
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Renovação de frota

Dos escritórios para o campo 
de futebol

Gestão Ambiental: A Nova 
Norma ISO 14001:2015Para disponibilizar ao mercado produtos com qualidade e com va-

lores percebidos pelos clientes e consumidores, a Cavaletti sempre 
busca os melhores profissionais, matérias-primas, equipamentos 
e tecnologia. E, no transporte, não é diferente. Por isso, acaba de 
investir na renovação da sua frota com a aquisição de quatro cami-
nhões, dois Scania e dois Volvo, sendo que um deles foi para substi-
tuir o que foi roubado em julho de 2016.
Atualmente, a empresa possui caminhões em sua frota equipados 
com câmbio automático, ar-condicionado, suspensão a ar e cabine 
leito, pois em um país de dimensões continentais, como é o nosso, 
é preciso ter a garantia de veículos robustos e com tecnologia. Os 
caminhões, utilizados pela Cavaletti, entregam produtos a distribui-
dores e clientes em todo país.

No dia 20 de Agosto de 2017, foram inauguradas as novas casama-
tas do estádio Colosso da Lagoa, as quais atendem plenamente os 
padrões exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol. O novo 
ambiente,  agora mais moderno e confortável, ganhou 54 poltronas 
produzidas pela empresa Cavaletti. Os espaços são divididos para 
acomodar duas equipes, uma área para segurança  e outra para 
profissionais de imprensa. 
Neste projeto foram utilizadas as poltronas da linha Prime, perso-
nalizadas especialmente com a cor e o escudo do time. “Este é um 
presente para o Ypiranga e para  Erechim.  A Cavaletti se orgulha em 
apoiar e fazer parte” afirmou Sr. Mário Luiz Cavaletti, Presidente da 
Cavaletti.

A norma ISO 14001 (Sistemas de Gestão Ambiental – SGA) recente-
mente passou pelo seu terceiro ciclo de revisão, resultando em uma 
nova versão que foi lançada no final do ano de 2015.  A Cavaletti 
possui esta certificação e iniciou o processo de transição.
A ISO 14001:2015 é uma norma internacional que permite a uma 
organização desenvolver e praticar políticas e metas ambientalmen-
te sustentáveis. A nova versão torna um marco importante que irá 
incrementar o perfil da gestão ambiental, inserindo-a no coração dos 
negócios.
Esta certificação apoia as organizações melhorando a sua perfor-
mance ambiental  através do uso mais eficaz dos recursos, minimi-
zação da produção de resíduos, proporcionando maior eficácia no 
uso da energia e na avaliação do ciclo de vida do produto.  Contribui, 
deste modo, para elevar o nível de competitividade das empresas. 

ACONTECE AQUI
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Sempre na vanguarda do tratamento oncológico e com a missão de 
“Cuidar bem com superação constante”, mais uma vez o Instituto de 
Oncologia do Paraná – IOP inova ao reformar totalmente a unidade 
Batel, com 300m², localizada em Curitiba, com melhorias que irão 
beneficiar médicos, colaboradores, pacientes e seus familiares. 
A unidade IOP Batel realiza atendimentos com médicos altamente 
especializados em Cirurgia Oncológica, Oncologia Clínica, Radiotera-
pia e outras especialidades médicas. Tudo em ambiente harmônico, 
com consultórios que oferecem todo o conforto e infraestrutura para 
atendimento dos pacientes. 
Nesta unidade são atendidos os pacientes que procuram por espe-
cialista em Oncogenética, que é um ramo da medicina que estuda 
as mutações genéticas, para que sejam realizados tratamentos cada 
vez mais dirigidos. 
A reforma da unidade IOP Batel teve como objetivo a ampliação e 
a modernização de todos os ambientes. Para que isso se concre-
tizasse contou com o planejamento e a execução do escritório de 
arquitetura e design Yara Mendes. “A ideia é passar o reflexo de um 
ambiente profissional moderno, que acabe influenciando os profis-
sionais que ali atuam. E o resultado foi surpreendente com todas as 
mudanças. ” enfatiza a arquiteta Yara Mendes.

Cavaletti no Instituto de 
Oncologia do Paraná 
ONCOVILLE 

CAVALETTI CASES

A unidade conta com um grande número de pessoas circulando, por 
isso a Sala de Espera ganhou atenção especial: recebeu poltronas 
Cavaletti Spot e os demais itens do mobiliário, em cores claras que 
geram sensação de aconchego e conforto. A ideia foi deixar o espaço 
com jeito de sala de estar, para que os pacientes se sintam como se 
estivessem em casa. A área de atendimento foi pensada para pro-
porcionar bem-estar aos colaboradores e aos clientes, com cadeiras 
Cavaletti Pro e Slim.
Os consultórios foram modernizados, equipados com aparelhos de 
informática de última geração, mobiliário e divisórias de vidro, vi-
sando mais privacidade aos pacientes, além de novas macas para 
avaliação. Neste espaço, foram utilizadas as cadeiras das linhas Slim 
e C3, tudo para o conforto de médicos e pacientes. 

A ideia é passar o reflexo de um 
ambiente profissional moderno, que 
acabe influenciando os profissionais 

que ali atuam. E o resultado foi 
surpreendente com todas as mudanças. 

enfatiza a arquiteta Yara Mendes.
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Revenda: Qualitá Móveis 
Arquiteta: Yara Mendes 

Nisul - Curitiba: Marinês Machado
Cliente: IOP ONCOVILLE - Unidade Batel

Fotos: Gerson Lima 
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No dia 08 de agosto de 2017, foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e na Cavaletti foi desenvolvida ação de prevenção. 
Além do cardápio do almoço, buscou-se envolver a todos os colaboradores com orientações sobre alimentação. A ação visou a conscientiza-
ção sobre a gravidade do problema, pois o excesso de colesterol no sangue é prejudicial e aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovas-
culares. Aqui são desenvolvidas atividades pensando na qualidade de vida das pessoas de forma contínua.

O Projeto Cavaletti + Saudável, coordenado pela área de Gestão 
de Pessoas e em parceria com o SESI, iniciou-se em 2015 com 
um grupo de colaboradores convidados a participar de palestras e 
acompanhamentos de reeducação alimentar, incentivo à prática de 
exercícios físicos e atividades que resultam na melhora da autoes-
tima, pois hábitos saudáveis tem como objetivo uma melhor quali-
dade de vida. Em maio deste ano, iniciou-se o terceiro grupo, com 
a participação de 19 colaboradores de diversos setores da empre-
sa. Para a colaboradora Luceli Pozzer, participar do projeto é uma 
grande oportunidade de aprender mais sobre os alimentos. “Nós nos 
alimentamos mal, e este projeto nos possibilita conhecer melhor os 
alimentos. Eu mudei bastante, já comecei a me alimentar muito me-
lhor. Penso agora na minha saúde”, enfatiza Luceli.

Estou grávida, e agora? Esta é uma pergunta que muitas mamães 
fazem, em meio a tantas dúvidas que surgem com a gestação, pois é 
um período de grandes transformações na vida de uma mulher. Além 
das mudanças no corpo, diversas alterações hormonais, emocionais 
e psicológicas ocorrem durante a gravidez. As futuras mamães tam-
bém precisam lidar com outros desafios após o nascimento do bebê, 
o que pode gerar em muitas delas uma dose de insegurança.
Para auxiliar as colaboradoras gestantes a vencer este desafio, a Ca-
valetti promove encontros e palestras às futuras mães, oferecendo 
orientações e acompanhamento do Pré-Natal com médico, fisiote-
rapeuta e psicóloga visando uma gestação segura e bem orienta-
da. Estes momentos de interação entre as gestantes promovem a 
compreensão do processo de gestação e se transformam em um 
verdadeiro aprendizado.

Ação de prevenção no Dia Nacional de Combate ao Colesterol

Projeto Gestantes Projeto Cavaletti + Saudável 

VIVER CAVALETTI
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O setor de EDB –  Estampados e Dobrados conta com 34 colabo-
radores e é onde inicia o processo produtivo dos componentes de 
aço das cadeiras. Peças são cortadas, dobradas ou estampadas de 
acordo com a necessidade de cada cliente em função de seus pro-
jetos ou desenho. Peças protótipo são também desenvolvidas para 
produção de novos produtos. 
Neste setor os colaboradores necessitam de treinamento técnico e 

No dia 02 de Setembro de 2017, a empresa efetuou o pagamento de 72,10% do salário 
referente ao PPR - Programa Participação nos Resultados do 1º semestre de 2017.  
Este é um dos programas que a Cavaletti oferece pensando no reconhecimento e na 
possibilidade de premiar todos os colaboradores pelos resultados alcançados a partir 
das metas atingidas e pré-estabelecidas no Planejamento Estratégico.

“O PPR da Cavaletti é um in-
centivo a mais. Eu guardei meu 
PPR para viajar com minha fa-
mília. Eu procuro não misturar 
com o pagamento mensal para 
não gastar com as despesas 
normais, pois assim você con-
segue investir e fazer coisas 
diferentes.” 
Kelen Pistore, setor de Costura

“O PPR só vem acrescentar, 
pois se você souber administrar 
esta renda que entra a mais no 
seu orçamento, consegue fazer 
muito mais. Eu sempre guardei 
o meu PPR e consegui dar como 
entrada na aquisição da minha 
casa. O PPR deste ano vou fazer 
uma reforma, e assim que termi-
nar vou poder ir morar nela.
Márcio Luterek, setor de Esto-
fados

Conhecendo o setor: EDB - Estampados e Dobrados

Cavaletti distribui PPR do 1º Semestre 2017

VIVER CAVALETTI

conhecimentos específi cos, pois precisam controlar máquinas de 
alta tecnologia e atender a uma grande diversidade de peças, uti-
lizando por exemplo curvadora BLM, corte de chapa e tubo a laser, 
prensa com alimentação automática, entre outros. É um investimen-
to que a Cavaletti realiza para otimizar a utilização de matéria-prima, 
aumentar a produtividade e minimizar o esforço intensivo dos cola-
boradores.
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De onde vêm as boas ideias? Uma das formas é a do comparti-
lhamento. Sim, ao compartilhar ideias com outras pessoas podem 
surgir outras totalmente inovadoras. 
Pensando nisso, no momento do intervalo para o almoço, teremos 
em frente ao refeitório uma televisão e um equipamento de som. 
Você pode sugerir vídeos com temas que envolvam sua área de atu-
ação ou temas diversos relacionados ao ambiente profi ssional.  
Envie sua sugestão para Angélica do RH, através do e-mail: 
angelica.f@cavaletti.com.br

Preocupada com o futuro e para contribuir com a sociedade em formação, a Cavaletti promove constantemente visitas técnicas de estudantes 
às instalações da empresa, proporcionando assim trocas de vivências e auxiliando na melhor preparação dos profi ssionais que estão em 
formação para o mercado de trabalho. No ano de 2016, a empresa recebeu mais de 320 alunos provenientes de diversas instituições.

Engenharia Ambiental - UERGS Erechim Engenharia Mecânica - IFRS Rio Grande

Minuto Inovação

Alunos fazem visita técnica à fábrica da Cavaletti

VIVER CAVALETTI

Indicadores Cavaletti
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Erechinense conquista o bronze no futebol da Surdolimpíada

VIVER CAVALETTI

Excelente notícia para o esporte local foi a participação da erechi-
nense Stefany Krebs na Seleção Brasileira de Futebol Feminino. O 
time conquistou a medalha de bronze na Surdolimpíada de Samsun, 
na Turquia vencendo a Grã-Bretanha por 2 a 1. 
Para o esporte brasileiro, o resultado foi histórico, por duas razões: 
esta é a primeira medalha surdolímpica conquistada por mulheres 
brasileiras e também, é a primeira medalha surdolímpica obtida por 
atletas brasileiros em esporte coletivo. 
Sobre Stefany
Mais conhecida por defender a Seleção Brasileira de Futsal para Sur-
dos, Stefany Krebs, de 19 anos, é filha de Leonir Krebs, colaborador 
da Cavaletti. A empresa apoiou Stefany Krebs na realização do seu 
sonho e na conquista deste grande resultado. Estamos orgulhosos 
por ela representar tanto o Brasil quanto Erechim, nesta competição. 
“Sou muito grata pela ajuda da Cavaletti. Prometi que ia trazer a me-
dalha, cumpri a promessa!!! Dou um pedacinho da minha medalha 
para vocês, porque também me apoiaram muito”.

PALAVRA DO GESTOR
Amigos Colaboradores!
Parece que há pouco tempo atrás voltávamos de férias e eis que nos surpreendemos com a 
proximidade do final de mais um ano...
É muito provável que o trabalho árduo de todos nós nos permitiu atravessar esse período 
com satisfação sem nos deixar influenciar negativamente pelas notícias e verdades que dia-
riamente recebemos de todos os lados.
Sabemos todos que as dificuldades existiram, mas elas não diminuíram nossa persistência 
e obstinação. Com empenho, dedicação e muita união somos e sem qualquer temeridade, 
continuaremos sendo melhores.
Quem sou eu para dar explicações ou formular conceitos...Constato apenas que nossa Equi-
pe jogou unida em todo esse período e isso só foi possível porque tivemos a oportunidade de 
falar e ouvir, mas principalmente agir em conjunto. Deixamos de lado o “EU” e pensamos e 
agimos como “NÓS” sentindo-nos como parte de uma valorosa EQUIPE.
Acredito que seguindo esse mesmo conceito cumprindo com os objetivos traçados, procu-
rando e fazendo o melhor, das menores atividades até as mais elevadas, sempre atentos 
com seriedade, comprometimento como profissionais, venceremos porque produzimos qua-
lidade e atendemos um mercado competitivo e que não admite mais erros.
O futuro que se avizinha nos convida a estarmos mais unidos na certeza que nosso esforço 
não será em vão, fazendo-nos e sentindo-nos melhores e maiores.
A todos o meu muito obrigado e que sejamos cada vez mais felizes e realizados.

Jair Antônio Cavaletti

Diretor Industrial




