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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados Amigos e Amigas!
Ficar à frente com novas ideias, produtos e serviços é uma das principais 
dinâmicas de hoje, para se criar um modelo de negócio sustentável. 
Também, é nossa missão fazer com que as pessoas se sintam felizes no 
desempenho de suas funções. Como consequência, buscamos oferecer 
aos nossos Clientes soluções para que possam proporcionar melhores 
experiências no ambiente de trabalho. Este objetivo é que nos move 
e nos dá a verdadeira motivação para avançarmos em busca de novas 
conquistas, inovando sempre em processos e produtos.
O mundo dos negócios move-se rapidamente. Estamos atentos a esta 
revolução de atitudes e tecnologias que modificam a cada momento 
o modo como vemos e atuamos em nosso trabalho. A adaptabilidade, 
a sofisticação e, principalmente, a simplificação são conceitos que nos 
desafiam e nos fazem pensar mais longe. 
Foi com este pensamento que inauguramos na capital paulista o Worklab. 
Convido a conhecê-lo lendo a matéria central.  Um espaço pensado e 
desenvolvido para oferecer alternativas para a ressignificação dos espaços 
de trabalho tradicionais em ambientes de produtividade, onde o fluxo 
das informações, a disposição e a motivação se refletem no aumento da 
satisfação, engajamento e, por fim, da produtividade dos colaboradores. 
Esta é a Cavaletti que todos queremos, se reinventando sempre para 
acompanhar a evolução das formas de trabalho contemporâneas, ampliando 
seus esforços de pesquisa em comportamento, design e tecnologia 
aplicados aos produtos. Esta busca constante consolida a marca como 
uma das líderes em inovação no segmento na América Latina e, nos abre 
novos caminhos internacionais. 
E, por fim, estamos nos aproximando do encerramento deste ano. Que no 
próximo possamos continuar evoluindo e que Deus nos dê coragem para 
vencermos novos desafios. Que o clima de final de ano nos impulsione 
projetando novas metas a fim de que nos façam maiores e melhores, 
fechando com louvor o ano de 2018. 
Um grande abraço a todos e um ótimo fim de ano!  

Gilmar José Cavaletti
Diretor Presidente
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ACONTECE AQUI

WORKLAB: 
o escritório como experiência
No mês de agosto, a Cavaletti inaugurou o Worklab, um espa-
ço próprio e exclusivo, criado para ampliar as possibilidades do 
showroom tradicional. Nele, a Marca convida os Clientes e Espe-
cificadores a explorar o Escritório como indutor do bem-estar e 
da produtividade, apresentando Produtos, Conteúdo e Serviços 
numa exposição funcional e curatorial.
Estabelecido no 24° andar da Torre Oeste do Centro Nações Uni-
das (CENU), o espaço de 510m² oferece uma ampla exposição de 
produtos arranjados a partir da perspectiva do comportamento 
dos usuários. Esta atitude projetual, traduzida nos produtos, bus-
ca oferecer aos clientes alternativas para a ressignificação dos 
seus espaços de trabalho tradicionais, em ambientes de produti-
vidade, onde o fluxo das informações, a disposição e a motivação 

se refletem no aumento da satisfação, engajamento e, por fim, 
na produtividade dos colaboradores – significando melhores re-
sultados para todos.
Neste sentido, o nome Worklab é um manifesto sobre a voca-
ção do lugar como um Laboratório de Experimentação e troca, 
apresentando tanto produtos consagrados, como lançamentos e 
protótipos, com o objetivo de estabelecer um diálogo constante, 
experiencial e colaborativo.
O projeto, traduzido pela R4DESIGN, foi concebido a partir de 
conceitos contemporâneos de sustentabilidade, wellness e well-
being, incluindo pesquisas sobre qualidade de vida e performan-
ce no trabalho.
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O escritório contemporâneo, refletindo a velocidade que vem 
transformando as formas de viver e produzir, precisa estar em 
constante evolução. A geração de valor, na era do conhecimento, 
acontece on-the-go: todo local pode se tornar um ambiente pro-
dutivo conforme a necessidade de cada momento.
Estudos recentes sobre produtividade indicam que a colaboração 
– assim como o foco – podem combinar em diversas proporções 
ao longo de um dia de trabalho: torna-se cada vez mais comum 

Ao atender as necessidades específicas de cada modo de tra-
balho é possível criar o que tem sido chamado de flow: o fluxo 
contínuo e natural de informações e ideias que atrai, estimula e 
motiva as equipes a se desenvolverem em torno do propósito das 
organizações a que pertencem. No Worklab exploramos essas 

Espaço para acolhimento, contemplação, espera ou alinhamento 
de ideias pré e pós-reunião. Assentos individuais ou sofás linea-
res convidam a responder mensagens ou realizar conversas com 
conforto casual.

alternar momentos de concentração, onde aspectos como o si-
lêncio e privacidade são bem-vindos, com momentos de intera-
ção, onde o despojamento e a integração são ideais.
O Worklab foi organizado a partir destes diferentes moods de 
produtividade, sintetizados em 5 modos de trabalho específicos: 
Foco, Interação, Co-Criação, Convívio e Disrupção. As diferenças 
entre eles dizem respeito ao perfil da atividade a ser executada, 
e como o corpo e a mente se preparam para cada nova situação.

relações entre mobiliário e comportamentos apresentando-as 
em 10 ambientes. Neles os diferentes níveis de conectividade, 
conforto e ergonomia são combinados para gerar uma experiên-
cia imersiva e orientada ao usuário.

Embrace
Postura elevada e regulagem de altura facilitam e estimulam a 
reunião de equipes para trabalhos presenciais ou virtuais por 
videoconferência. Para momentos de concentração, oferece a 
reserva e privacidade necessárias para um debate focado.

Connect
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Lugar do café por excelência, onde os encontros informais opor-
tunizam a interação social que pode evoluir de uma troca de 
ideias para a resolução de problemas. Quando combinados com 
sofás e pontos focais, oferecem a chance de conversas reserva-
das ou um momento de pausa revigorante.

Lugar por excelência para concentração, processamento de as-
suntos estratégicos e conversas estruturadas. A solução acústica 
cria um ambiente intimista que amplia a sensação de aconchego 
e proteção, aumentando a privacidade e o conforto mesmo em 
um ambiente aberto.

Dividir e conquistar. Planos de trabalho reguláveis em altura e as-
sentos ergonômicos permitem a alternância da postura e incre-
mento de produtividade. Para um break produtivo, um pequeno 
espaço informal facilita pausas e conversas rápidas.

Aprendizado e conteúdo. Palestras e encontros com o objetivo 
de compartilhamento organizado de informação. O ambiente res-
ponde com alta flexibilidade de layout e diferentes possibilidades 
de arranjo, desde apresentações mais formais com ponto focal 
até dinâmicas e workshops de co-criação.

Lead & Mind Join

CreateLearn & Make

ACONTECE AQUI
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Lugar de encontro e convivência. Para interagir com mais infor-
malidade, propicia conversas curtas em posturas variadas. Per-
mite, também, o compartilhamento de conhecimentos em reuni-
ões e fóruns rápidos com pequenos grupos.

Espaço para desconectar e recarregar. Postura mais baixa e ho-
rizontal, estimulando momentos individuais de contemplação e 
descompressão entre as atividades do dia.

Ambiente de reuniões formais, interações agendadas e intencio-
nais. Oferece suporte e fácil acesso à conectividade e energia, 
além de níveis de conforto adequados para maior permanência.

Hora de processar e executar. Momento do dia onde equipes mu-
tidisciplinares formam times de projeto com responsabilidades 
individuais, mas com objetivos comuns e interacionais. Trabalho 
em paralelo e interação ocasional fazem parte da rotina, permi-
tindo compartilhamento rápido de ideias e informações.

Share

Refresh

Process

Meet

ACONTECE AQUI
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Entre os dias 26 a 30 de agosto de 2018, a ergonomista da Cava-
letti S/A Cristiane Cantele, participou do principal evento mundial 
de ergonomia, o 20th Congress – Internacional Ergonomic As-
sociation (Congresso Internacional de Ergonomia) em Florença/
Itália e apresentou dois cases da empresa.  O primeiro apresen-
tou a relação da carga mental em atividades com alto grau de 
concentração, bem como os principais fatores que interferem na 
produtividade.  No segundo, apresentou os conceitos de ergo-
nomia utilizados na concepção, fabricação e utilização final da 
cadeira Idea.  

Para Cristiane, “foi um momento muito importante onde po-
demos apresentar nosso conhecimento a toda a comunidade 
científica da ergonomia mundial, firmando a Cavaletti como uma 
empresa referência de conhecimento e pesquisa na área. Uma 
honra poder ter representado esta Empresa”. A Cavaletti foi a 
única Empresa Brasileira do segmento a participar do evento e 
apresentar cases técnicos.

O Atlântico Erechim é um dos seletos clubes brasileiros a alcan-
çar conquistas como a Taça Brasil, a mais antiga competição 
do futsal nacional, a Taça Libertadores da América, o Mundial 
de Clubes de Futsal, além de um bicampeonato Gaúcho – Sé-
rie Ouro, um dos mais disputados e fortes regionais do Brasil. 

Cavaletti no Congresso 
Internacional de Ergonomia 

Das quadras de Erechim para o 
mundo

O Clube tem, ao longo de sua história, no Futsal, um legado de 
conquistas, que ultrapassa também as quatro linhas. O Atlântico 
Erechim é atualmente o terceiro clube mais tradicional no Brasil 
disputando a Liga Nacional de Futsal, competição mais impor-
tante do futsal brasileiro, e o segundo em atividade na Série Ouro 
do Campeonato Gaúcho. Para Cladir Dariva, Gerente de Marke-
ting do clube, “é uma honra ter a Cavaletti como parceira há tan-
tos anos. Este apoio demonstra o comprometimento da empresa 
com a comunidade de Erechim e região, e nos possibilita repre-
sentar a cidade no cenário esportivo nacional e internacional”.
A Cavaletti apoia a equipe de futsal do Clube Atlântico desde 
2003 e acredita que é possível compartilhar valor e reforçar 
sua contribuição social para gerar prosperidade na sociedade, 
apoiando iniciativas como esta.
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Preocupada em valorizar o potencial dos colaboradores, a Cavaletti possui o Programa Prata da Casa, criado para reconhecer o talento 
de seus colaboradores que, por meio de processo de Recrutamento e Seleção, podem se candidatar a novos cargos.

Quem nunca ouviu o ditado “mente sã, corpo são”? A expressão 
remete à ideia de que para estar realmente saudável é preciso 
considerar a saúde mental e física. Com o objetivo de levar infor-
mações aos colaboradores, a Cavaletti promoveu uma palestra 
sobre Saúde Mental no dia 12 de setembro de 2018, com o psi-
quiatra Anderson Madalozzo. Segundo o Dr. Anderson, o equi-
líbrio entre corpo e mente é essencial para uma vida feliz, e a 
adoção de hábitos saudáveis contribui significativamente para a 
qualidade de vida. “Exercício físico, conversar, dar boas risadas, 
interagir são ótimas ações para aliviar o estresse e até mesmo 
para melhorar a autoestima” afirmou o psiquiatra.

“O Programa Prata da Casa serve como um incentivo para alcan-
çarmos nossos objetivos. Minha participação no Programa me 
proporcionou crescimento pessoal e profissional, pois tenho a 
oportunidade, diariamente, de aperfeiçoar meu conhecimento re-
lacionado à realização do meu trabalho e, dessa forma, contribuir 
para o desenvolvimento da empresa”.

Flávia F. Nascimento, iniciou no setor de Costura em 2011 e 
hoje está no setor de Controladoria/Contábil.

“Sempre busquei me aperfeiçoar para estar preparado para as 
oportunidades. O programa é uma forma de nos sentirmos valo-
rizados e motivados a fazer mais”.

Rafael L. Amrginski, iniciou como Menor Aprendiz do SENAI 
em 2008 e hoje está no setor de Engenharia.

Programa Prata da Casa

Cavaletti promove palestra 
sobre saúde mental 

VIVER CAVALETTI
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A Cavaletti promove, constantemente, Visitas Técnicas a estudantes mostrando as instalações da empresa e proporcionando, assim, 
trocas de vivências e, deste modo, auxiliando na melhor preparação dos profissionais que logo estarão no mercado de trabalho. 

FGV Passo Fundo em Gestão Empresarial SENAI Logística

O setor de polimento, que conta com 10 colaboradores, é respon-
sável por conferir acabamento às peças que, posteriormente, vão 
passar pelos processos de pintura ou cromagem. O polimento 
representa um papel fundamental junto à cadeia produtiva ao 
atentar-se aos detalhes como arestas e nivelamento superficial, 
através da retirada do excesso de materiais dos processos de 
soldagem, corte, laser e estamparia. 
Para oportunizar melhor conforto aos colaboradores, associado à 
preocupação ambiental, o setor está recebendo uma nova cabine 
de exaustão, iluminação e layout alinhados ao propósito de ofere-
cer produtos com excelente acabamento.

Alunos visitam a fábrica da Cavaletti

Conhecendo o Setor: Polimento

Marciano Trevisan Abreu, Érico Ribeiro Galvão, Lídio Antônio Hences, Edenilson João Bolzan, Patrick Jonatan Pereira, Cristian Anderson Mandibur, Everson da Silva, 
Luciano Lima dos Santos, Eleberson Tomazelli e Antonio dos Santos.

VIVER CAVALETTI
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PALAVRA DO GESTOR
Prezados Amigos!

Diz um ditado popular, “Em um coração onde mora a gratidão, também habitará sempre a 

felicidade”. Faço questão de iniciar expressando a minha gratidão a todos aqueles que traba-

lham diariamente defendendo a marca Cavaletti, pois é o esforço de cada um que impulsiona 

e faz com que, ano a ano, possamos avançar, seja no Brasil ou Internacionalmente.

O último trimestre de 2018 traz grandes expectativas, pois todos os indicativos apontam para 

a manutenção do crescimento construído até o momento, superando a casa dos 35%. Vários 

são os fatores responsáveis por este resultado: a capacidade visionária dos fundadores, o 

comprometimento da Equipe Cavaletti, a confiabilidade dos produtos, o design premiado, os 

representantes, a logística e, por fim, o empenho e a dedicação das revendas e suas equipes 

de vendas, montagem e entrega. Porém, no centro de nossa atuação está o consumidor. É a 

ele que devemos reverenciar e dedicar nossa gratidão e respeito.

Olhando para o Consumidor, questões importantes vem à mesa e são debatidas, dia-

riamente, na Cavaletti. Tecnologia, mobilidade e multidisciplinariedade são motores de 

mudança comportamental dos ambientes de trabalho. A resposta à pergunta: “Como 

criar espaços de trabalho mais produtivos?”, é a linha mestre no desenvolvimento das 

soluções Cavaletti.

Acreditando que o bem-estar e a qualidade de vida refletem em produtividade e resulta-

dos, apresentamos o Worklab – Escritório como Experiência. O espaço é o resultado de 

vários anos de pesquisas e o contínuo investimento em geração de valor ao Consumidor, 

atendendo às necessidades específicas de cada indivíduo sem esquecer do coletivo. 

Aproveito este espaço para desejar a todos um excelente fim de ano e um 2019 repleto 

de saúde, paz, perspectivas e sabedoria.

Para se tornar uma grande empresa, muitas vezes é preciso focar 
em apenas um segmento e tentar ser referência dentro dele. Mas, há 
situações em que a diversificação pode trazer resultados ainda me-
lhores. É o caso do Grupo Cavaletti, que há mais de quatro décadas 
vem se consolidando nos ramos da indústria e serviços. 
Atualmente, o Grupo Cavaletti é formado pelas seguintes empresas: 
Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais, Fermatec, Injemax, Belasul, 
Transportes Precisa e agência da TW Transportes em Erechim. 
A TW Transportes em Erechim conta, atualmente, com 20 colabora-
dores e está sob gerência da Sra. Hedi Cavaletti. Oferece serviços 
de transporte de pacotes, cargas fracionadas, pesadas e químicas. 
Reconhecida por sua força e atuação marcantes no estado do Rio 
Grande do Sul, ela também contempla suas atividades nos estados 
de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Grupo Cavaletti: TW Transportes

Loivo Luiz Bombana
Diretor Comercial/Relações com o Mercado




