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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados amigos e amigas!

Ao sentarmos no umbral do tempo “olhamos” para os dias desse ano que está 

findando e, ao observá-los, constatamos que vivenciamos momentos bons e 

alguns nem tanto. Diz o ditado popular que “a boca fala daquilo que o coração 

está cheio...”, por isso acredito que este momento não seja propício para falar 

das coisas menos boas, mesmo que elas tenham existido na vida de todos nós.

Ao agir assim não queremos fazer de conta que as dificuldades não existiram 

e que não existirão no ano que se aproxima. Muito pelo contrário, nossa vida 

é feita de experiências e ela só evolui e se torna melhor na medida em que, 

com sabedoria, esforço e dedicação, ultrapassamos as dificuldades encontra-

das. Todos conhecemos o pensamento que diz: “na guerra não há vitória sem 

baixas...” Por isso, no ano que vem, muito provavelmente, extirparemos do 

meio político aqueles que não honraram nossa confiança e, com isso, espe-

rançosos, construiremos um Brasil melhor com o intuito de que nossos filhos 

reencontrem os valores morais e religiosos que, parte da imprensa, insiste em 

desprezá-los.

O momento é propício para sonhar com dias melhores, mas de nada adianta 

sonhar com qualquer coisa, por melhor que seja, se ela não me conduzir para a 

verdadeira felicidade. Por isso, mais que bens, é hora de abraçar nossos fami-

liares, olhar em seus olhos e dizer o quanto os amamos e como são importan-

tes para nós. Não só isso, mas demonstrar-lhes, seja com um aperto de mão, 

abraço e/ou um beijo esse sentimento tão puro e nobre que verdadeiramente 

nos une e nos torna felizes. Tenho certeza que não existirá nenhum outro re-

médio melhor para superar toda e qualquer adversidade que, eventualmente, 

possa surgir em nosso caminho no ano de 2018.

Ah!... também não deixe de louvar a Deus pelo ano que estamos terminando, 

afinal, é Ele que conhece todo nosso passado, nosso futuro e sabemos que Ele, 

como bom e amado Pai, só quer nosso bem, razão de louvá-Lo e bendize-lo 

cada vez mais.

Feliz Natal e que a cada dia do novo ano nos faça mais próximos, mais solidá-

rios e mais amigos.

Recebam um grande abraço, estendendo-o a todos seus familiares.

Mário Luiz Cavaletti
Diretor Presidente
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ACONTECE AQUI

A Cavaletti, uma das principais marcas de assentos e mobiliário cola-
borativo do Brasil, comemora mais uma vez sua presença no ranking 
“Grandes & Líderes – 500 Maiores do Sul”. Elaborado pela Revista 
Amanhã, com auditoria da Price Waterhouse Coopers – PwC, a ava-
liação considera os resultados atingidos pelas empresas em 2016. 
A Cavaletti, além de estar entre as 500 maiores, é destaque pela 
rentabilidade no segmento de móveis, sendo, assim, reconhecida 
pelo seu desenvolvimento.
A cerimônia de premiação das empresas vencedoras foi realizada no 
dia 22 de novembro, na Expo Unimed, em Curitiba, onde o Diretor 
Presidente, Sr. Mário Luiz Cavaletti, recebeu a distinção. O evento 
contou com a palestra de Paulo Rabello de Castro, presidente do 
BNDES, que falou sobre “O Financiamento da Eficiência” e do juiz 
federal Sérgio Moro, que abordou o tema “Integridade Empresarial”.
A Cavaletti orgulha-se da marca alcançada e agradece a todos seus 
colaboradores e demais parceiros, clientes e fornecedores, por mais 
esta conquista.

Mais uma vez os esforços da Cavaletti em trazer produtos inovado-
res, confortáveis e de qualidade foram reconhecidos. Desenvolvida 
em uma parceria da Cavaletti com o designer europeu Marc Sapetti, 
a Cavaletti Vélo recebeu o prêmio no Good Design Award 2017 como 
um dos melhores designs de produto.
Good Design ™ é no mundo o mais prestigiado, reconhecido, e mais 
antigo programa de Design organizado anualmente pelo The Chicago 
Athenaeum Museum of Architecture and Design (Museu de Chicago 
de Arquitetura e Design). Mais informações na próxima edição!

Cavaletti entre as 500 maiores empresas do Sul do país

Cavaletti Vélo é premiada 
pelo Good Design Award 2017
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ACONTECE AQUI

Cavaletti Flip: Múltiplas possibilidades!
Em ambientes contemporâneos, apenas uma linha que é multi pode oferecer as soluções de conforto e agilidade nos mais variados tipos de 
uso. A Cavaletti Flip foi projetada para atender às diversas situações de trabalho, interlocução e reuniões com o melhor custo-benefício da 
categoria. Confira algumas fotos do lançamento em showroons no Brasil e no Exterior.

JB Home & Office | Uruguai Use | Goiania GOTradesign | Porto Alegre RS

Office Rios 1 | Sorocaba SP Workshop | Porto Alegre RS

O laboratório LAPEMAC recebeu, no dia 14 de Novembro de 2017, do 
INMETRO, a habilitação para realizar ensaios de cadeiras pela norma 
internacional ISO 21015:2007 e ensaio de durabilidade e resistência 
de prancheta pela norma ABNT NBR 15878:2011. O laboratório já 
realiza ensaios técnicos e avaliações de produtos de acordo com a 
norma ABNT NBR 13962:2006 - Móveis de escritório - Cadeiras - 
Requisitos e métodos de ensaio.
Toda a infraestrutura do laboratório promove maior flexibilidade para 
ensaios simultâneos sem interferência. Possui engenheiros qualifi-
cados para a execução de todos os ensaios, com equipamentos de 
alta tecnologia adquiridos na Alemanha. Recentemente, foi realizada 
a aquisição de novos equipamentos para realizar os ensaios con-
forme critérios internacionais. Acesse o escopo através do site do 
Inmetro buscando pelo número de acreditação CRL120. http://www.
inmetro.gov.br/laboratorios/rble/

Laboratório LAPEMAC recebe novas certificações
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CAVALETTI CASES

Ambiente aconchegante e colaborativo no São Bernardo Apart 
Hospital 

O São Bernardo Apart Hospital nasceu em 2007 com uma proposta 
inovadora na medicina da região noroeste do estado do Espirito San-
to oferecendo Tecnologia e Humanização em seus processos e, com 
isso, melhor atendimento aos pacientes.
A reforma do setor administrativo do Apart Hospital teve como objeti-
vo a ampliação e a modernização do espaço visando a humanização 
e conforto de seus colaboradores. 
A OZ Arquitetura, empresa especializada em Arquitetura Institucio-
nal, Comercial e Residencial utilizou como referência a humanização 
e buscou criar um espaço confortável, contemporâneo com uma 
iluminação acolhedora em tons neutros e escuros, traduzindo ao es-
paço físico, deste modo, a marca da empresa.
“O ambiente foi dividido conforme necessidades específicas, con-

Cliente: São Bernardo Apart Hospital 
Revenda: Casa Nova - Linhares - ES

Projeto arquitetônico: OZ Arquitetura
Fotos: Fabricio Silva Martins  

tando com uma recepção ampla, sala administrativa, sala de reu-
nião, sala diretoria, entre outras, mas dando maior destaque e foco 
ao “Espaço de Convivência e Repouso” para os médicos, onde foi 
utilizada a linha Cavaletti Talk”, destacam as arquitetas da OZ Arqui-
tetura. Nos ambiente foram contemplados produtos das linhas Vélo, 
Talk, Start, Air, Master, Go e Spot.

Nós da Casa Nova Móveis de Linhares-ES, estamos 
orgulhosos de ter participado deste grande  proje-
to, junto com nossas parceiras da OZ Arquitetura. 

Temos, também, uma satisfação muito grande 
em ter a Cavaletti como nossa parceira comercial, 
uma empresa que oferece produto com qualidade, 

design, e claro, um ótimo custo benefício,
finaliza Flaviano M. Ruy e Jefferson A. Oliveira. 
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Leveza, modernidade e eficiência foram as aspirações deste projeto 
da Comfama, na sua sede em San Ignacio, que buscou o conforto e 
o bem-estar dos funcionários. Criada em 1954, através de um pacto 
voluntário entre empresários e sindicatos, para melhorar a qualida-
de de vida da população colombiana, a Comfama é uma empresa 
privada, autônoma e social, e, ainda, supervisionada pelo Estado. 
Contribui para o bem-estar e a felicidade, oferecendo serviços de 
saúde, educação, crédito de empregabilidade, habitação, recreação 
e cultura, sendo considerada uma das maiores inovações nas polí-
ticas sociais. 
O projeto teve como objetivo  remodelar o espaço de trabalho e im-
primir uma nova imagem. Os produtos da Cavaletti foram escolhidos 
para integrar este projeto, atendendo às expectativas do cliente com 
o modelo Cavaletti Vélo. Segundo o revendedor Elementos y Comple-
mentos, “as cadeiras eram o complemento final de um espaço que 
já havia sofrido múltiplas transformações. O projeto exigia cadeiras 
resistentes e de alta qualidade, com um componente ergonômico 
que proporcionaria conforto e bem-estar aos funcionários, mas que, 
por sua vez, necessitava estar em coerência com a identidade visual 
e estética da empresa”.

Cavaletti marca presença em 
projetos corporativos na 
Colômbia

CAVALETTI CASES

Cliente: Comfama - San Ignacio
Revenda: Elementos y Complementos - Medellín - Colômbia 

Projeto arquitetônico: Elementos y Complementos
Fotos: Alejandro Lopez
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Cliente:  Day Trade Academy 
Revenda: Elementos y Complementos - Medellín - Colômbia 

Projeto arquitetônico: Juan Carlos Franco
Fotos:  Alejandro Lopez

Equipe Elementos y Complementos

Outro projeto realizado na Colômbia foi para a Day Trade Academy, 
uma escola de treinamento comercial e de educação em investi-
mentos. O objetivo era romper a tradicional arquitetura de espaços 
educacionais, para algo mais moderno e inovador. Portanto, o maior 
desafio, foi encontrar uma cadeira que pudesse misturar as cores da 
identidade corporativa do cliente sem parecer exagerada nas salas 
de aula. Por isso, a escolha foi novamente pela Cavaletti Vélo. “Sa-
bemos que geralmente os espaços dedicados à educação precisam 
de uma mistura de cores inspiradoras e acolhedoras. Sem dúvida, a 
Cavaletti foi a nossa primeira escolha, pois cumpria com os requi-
sitos de conforto, elegância e ergonomia, bem como uma grande 
variedade de cores, deixando o cliente completamente satisfeito” 
destaca o arquiteto Juan Carlos Franco.

A Elementos y Complementos percebeu que o 
produto da Cavaletti se diferenciava da oferta 
comum, com um alto padrão de qualidade em 

comparação com o encontrado no mercado local, 
além de sua boa relação custo-benefício 

e a ampla gama de acabamentos. Posso resumir 
esta parceria em 3 palavras: boa, ampla e de 

confiança. Para 2018, Elementos y Complemen-
tos buscará expandir a cobertura nacional com o 

produto Cavaletti para todo o país, 
Luis Javier Estrada, proprietário.
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No dia 29 de Setembro de 2017, os colaboradores da Cavaletti participaram do FSC Friday, vestindo-se de verde. Esta é uma celebração global 
acerca das florestas que acontece anualmente, na última sexta-feira do mês de setembro, com o objetivo de conscientizar  sobre a importância 
da gestão florestal responsável. 
Desde 2016, a Cavaletti possui a certificação FSC® - Forest Stewardship Council para Cadeia de Custódia. O FSC® é uma organização 
sem fins lucrativos que promove o manejo florestal responsável ao redor do mundo. Funciona como um sistema de certificação de produtos 
florestais: madeira, papel e diversos produtos não madeireiros, certificáveis pelo FSC. O selo FSC identifica produtos com origem em florestas 
manejadas de forma responsável.
Por meio da certificação, o FSC ajuda a cuidar das florestas, das pessoas e dos animais que habitam nelas. É uma ferramenta para o consumo 
consciente, colaborando para que as florestas permaneçam vivas para as futuras gerações.

Celebrado em 29 de setembro, a data é uma oportunidade importan-
te para avaliar hábitos de vida e conscientizar as pessoas a respeito 
das doenças cardiovasculares. Na Cavaletti foram promovidos três 
dias de orientações aos colaboradores quanto aos hábitos de vida 
mais saudáveis, verificado a pressão arterial e analisados os exames 
laboratoriais realizados durante o Maispat. Os colaboradores tam-
bém receberam material e informações sobre cuidados e prevenção.

Cavaletti engajada no FSC Friday

Campanha do Dia Mundial do 
Coração incentiva prevenção 
e mudança nos hábitos 

VIVER CAVALETTI
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Todo momento é oportuno para se lembrar da importância de se 
cuidar da saúde. Mas outubro e novembro são meses para reforçar a 
ideia de prevenção do câncer de mama e próstata, respectivamente. 
A Cavaletti realiza ações durante todo o ano, mas neste período ga-
nham mais força. Confira as ações realizadas:
- Mamografia para as colaboradoras com mais de 45 anos, em par-
ceria com a Secretaria de Saúde;
- Exames preventivos de colo de útero, realizados em parceria com 
a URI – Erechim e Secretaria de Saúde;
- Agendamento ginecológico na UPA;
- Coleta de PSA (Antígeno Prostático Específico) para os homens a 
partir dos 38 anos de idade;
- Palestra sobre saúde do homem com o Urologista da Unimed, Dr. 
Marcelo Guollo;
- Campanha de conscientização, com distribuição de laços cor de 
rosa e azul para uso ao longo do período;
- Exposição de vídeos e entrega de material orientativo sobre a saú-
de da mulher e do homem.

O setor de soldagem da Cavaletti é composto por 22 colaboradores. 
É responsável pelo processo de união dos componentes metálicos, 
conforme o desenho das peças e ordem de produção, para trans-
formá-los em um conjunto que será utilizado nas cadeiras. Neste 

Conhecendo o setor: Soldas

Outubro Rosa e Novembro Azul

VIVER CAVALETTI

setor, há sete robôs de soldagem, do mesmo tipo dos que produzem 
automóveis de última geração, os quais garantem a precisão e a 
qualidade da solda. Além disso, reduz o esforço físico e proporciona 
ao colaborador maior conforto durante sua jornada de trabalho.
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Colaboradora conquista 
medalha inédita no 
Taekwondo
A colaboradora da Cavaletti e atleta, Beatris Paz de Oliveira trouxe 
para Erechim a medalha de ouro conquistada no campeonato na-
cional, realizado de 21 a 23 setembro de 2017. A Cavaletti apoiou 
Beatris na sua ida ao campeonato representando a seleção gaúcha. 
A competição promovida pela Confederação Brasileira de Taekwon-
do, reuniu mais 300 atletas no Centro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes, na cidade do Rio de Janeiro.
“Graças ao apoio e incentivo da Cavaletti, foi possível a minha ida a 
este campeonato e conquistar esta medalha inédita para Erechim.  
Comecei neste esporte para incentivar meus filhos, e acabei con-
quistando mais do que imaginaria. Quero continuar treinando para 
ter um desempenho de alto nível e quem sabe chegar à seleção 
brasileira” afirma Beatris.

Sabe-se que os avanços tecnológicos enfrentam, ultimamente, 
grandes desafios de ordem econômica. Embora as empresas não 
poupem esforços para se manter atualizadas, digitalizadas e à frente 
de seu tempo, esta é uma tarefa árdua que requer esforços e inves-
timentos. O Siemens Industry Symposium 2017, que aconteceu dia 
14 de novembro em Porto Alegre, RS, apresentou como a inovação 
pode ser conduzida por processos estruturados e soluções adequa-
das. A Cavaletti foi convidada a participar, tendo como representante 
o colaborador Jeferson Gevinski, que compartilhou experiências da 
empresa com relação às ações que está implementando, como o 
processo de digitalização chamado “Cavaletti Digital”, em parceria 
com a Siemens Industry Software. Segundo Jeferson Gevinski, “a 
participação da Cavaletti em um evento como este comprova que es-
tamos no caminho certo, no que diz respeito a inovação nos nossos 
produtos e processos”.

VIVER CAVALETTI

Indicadores RH

Cavaletti no Siemens Industry 
Symposium 2017
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VIVER CAVALETTI

PALAVRA DO GESTOR
Estimados amigos e amigas!
As preocupações do dia a dia muitas vezes, nos fazem perder a noção do tempo e, eis que 
de repente, nos damos conta que o fim de ano chegou e, como já sabemos, é um tempo 
propício que remete nossa mente e nosso coração a pensarmos e a revermos propósitos, 
promessas, metas, etc. 
Alguns se preocupam pelos quilos a mais ou a menos... Alguns buscam encontrar motivos 
para decisões impensadas, outros pelos desentendimentos, ou ainda por metas alcançadas 
ou não, enfim, cada um de nós, e a seu próprio jeito, busca fazer um “balanço da sua vida”.
Mas sempre vem uma velha pergunta: o que mesmo fiz este ano de concreto para deixar o 
outro mais feliz? As respostas poderiam ser as mais variadas: passando pela família, pelo 
trabalho, pela comunidade... e por mais que se multipliquem, sempre ficará um questiona-
mento se aquilo que eu realizei, realmente, deixou o(s) outro(s) feliz(es).
Talvez nem nós tenhamos a resposta para essa pergunta... Entretanto, pode ser que a res-
posta virá de quem não tem tanta experiência, nem tantos anos de vida. Sem medo de errar, 
se perguntarmos a uma criança, o que realmente a deixa feliz, temos a certeza que ela não 
dirá que foram os presentes, passeios ou qualquer outra coisa material que tenhamos lhe 
dado, mas sim, quanto tempo nos dedicamos a ela, quantas vezes paramos para escutá-la, 
compreendê-la, enxugamos suas lágrimas e rimos de suas brincadeiras.
É certo que para viver necessitamos trabalhar, angariar recursos, cumprir metas. Isto é es-
sencial, mas não é o mais importante. Por isso, se me permitirem um conselho nesse dia, 
dediquem-se a “perder” tempo com quem te ama de coração. Busque perdoar aqueles que 
te marcaram. Tenho certeza que cada um de nós se sentirá mais feliz e fará o outro mais feliz 
ainda. Isto é NATAL, que se renove a cada dia. 
Feliz Natal e ótimo 2018!

João Paulo Cavaletti
Diretor de Logística




