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PALAVRA DO PRESIDENTE

Março, mês de Aniversário.  45 anos de lutas e vitórias. Acertamos mais do 

que erramos, por isso chegamos até aqui. Relembro a analogia do discurso 

de abertura do ano, depois das merecidas férias, que um avião faz novas 

decolagens todos os dias e que cada pessoa precisa estar atenta a cada 

detalhe antes de dar a partida, pois depois de decolar, ele precisa seguir 

até o próximo aeroporto.  A responsabilidade de cada um estará presente 

enquanto o avião estiver no ar. Não é possível falhar, pois o mesmo 

cai somente uma vez e vai virar manchete de jornais. Enquanto estiver 

decolando e aterrissando normalmente, ninguém vai noticiar nada.

Assim é a Empresa. Não podemos falhar para não colocarmos em risco 

toda uma operação de anos de trabalho. Devemos oferecer sempre o 

melhor produto para o consumidor. Investimentos são feitos, diariamente, 

pensando em melhorar o ambiente de trabalho, os processos, os produtos, 

visando surpreender nossos clientes. Os funcionários são treinados para 

desempenharem o melhor de suas capacidades para que os produtos 

cheguem até o consumidor com a qualidade desejada. Mesmo assim há 

falhas, pois somos seres humanos, passíveis de erros. Mas, podem ter 

certeza, que nos empenhamos até a exaustão para entregarmos o produto 

desejado por nossos clientes. 

A Cavaletti chega a seus 45 anos de existência comprometida com as 

pessoas e a sociedade. Acredito que todos nós sentimos orgulho desta 

trajetória, afinal, somos todos coadjuvantes desse resultado. Espero que 

a mesma determinação que nos trouxe até aqui, nos conduza a mais 

conquistas, tornando-nos cada vez melhores e maiores.

Um forte abraço a todos.

Gilmar José Cavaletti
Diretor Presidente
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ACONTECE AQUI

10 milhões de vezes, Cavaletti.

Da primeira reforma de sofá, em um porão, nos idos de 1974 até 
hoje, a empresa registra, ano a ano, taxa de crescimento exponen-
cial. A Cavaletti, que ultrapassou os R$ 202 milhões de faturamento 
em 2018 (crescimento de 30% em relação ao ano anterior) trabalha 
para aumentar suas receitas em mais de 25% em 2019.
Os produtos estão entre os mais confiáveis do mercado na-
cional e internacional. Atualmente, exporta para 13 países 

A Cavaletti comemorou no dia 15 de março a passagem do aniversário e também a distribuição do montante de mais de R$ 2,8 milhões 
referente ao Programa de Participação nos Resultados – PPR de 2018. Este reconhecimento atinge a todos pelo empenho na conquista das 
metas, resultado da evolução da empresa.

da América do Sul, Central e Europa. Está em seus planos 
o ingresso no mercado Árabe. Cada vez mais reconhecida, 
a empresa tem em seu planejamento estratégico investir de 
forma contínua em capacidade produtiva, pesquisa e design, 
buscando oferecer aos clientes, e, principalmente ao consu-
midor, bem-estar e qualidade de vida em seu trabalho, atra-
vés de seus produtos.

A Cavaletti chega ao seu 45º aniversário com um feito histórico: 10 milhões de assentos produzidos.

R$

2.888.962,24 
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000001
000001

Pague por este
Cheque a quantia de

a

e centavamos acima.

ou a sua ordem.

. de de

Resultados

Programa de
Participação 2018

Dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, 

novecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos

Funcionários Cavaletti

Erechim 15 Março 2019

Cavaletti S/A
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A Cavaletti recebeu no dia 13 de dezembro o troféu Mérito 
Lojista 2018, distinção entregue pela Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) durante 
cerimônia realizada na Associação Leopoldina Juvenil em Por-
to Alegre. A empresa foi reconhecida pelo Varejo Gaúcho por 
fornecer produtos de excelência e com qualidade, indicada na 
Categoria Móveis.
A Cavaletti sente-se honrada em receber o prêmio Mérito Lo-
jista como fornecedora de produtos com excelência e qualida-
de. Segundo o presidente da empresa, Sr. Gilmar José Cava-
letti, “essa premiação confirma o trabalho desenvolvido junto 
aos nossos parceiros, reforçando o nosso compromisso em 
oferecer ao mercado produtos inovadores”.
Realizado anualmente, o Prêmio Mérito Lojista, na sua 31ª 
edição, contemplou cerca de 40 empresas fornecedoras e 11 
personalidades em pesquisa realizada junto aos associados, 
destacados por suas atuações em vários segmentos e que 
contribuíram para o desenvolvimento do varejo gaúcho.

A empresa adquiriu a área das instalações da empresa TRIEL-HT 
situada ao lado das suas atuais instalações no Distrito Industrial. 
De acordo com o presidente, Sr. Gilmar Cavaletti, este é 
mais um investimento que vai possibilitar a readequação 
de setores e a oferta de novos benefícios aos funcioná-
rios. “Estamos com o pensamento focado no futuro. Essa 
ampliação vai abrigar o estoque de aço, relocar os setores 

de Ferramentaria, Recursos Humanos, SESMT, Refeitório 
e, implantar o atendimento odontológico. O cuidado com 
as pessoas sempre foi um de nossos valores, e cuidar da 
saúde bucal também é cuidar do bem-estar e da saúde 
em geral”, pontua Gilmar. Ainda segundo Sr. Gilmar, existem 
outros projetos em andamento visando sempre o bem-estar 
da sociedade e dos funcionários.

ACONTECE AQUI

Cavaletti recebe prêmio Mérito Lojista

Cavaletti amplia parque fabril
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A Cavaletti marcou presença na Frinape, a maior mostra empre-
sarial do Norte do RS, que aconteceu de 09 a 18 de novembro 
de 2018, em comemoração aos 100 anos de Erechim-RS, cidade 
sede da empresa. A participação teve como objetivo contribuir 
para o desenvolvimento regional e demonstrar os resultados do 
trabalho, criatividade e empreendedorismo da nossa gente.
Nesta edição, a Cavaletti apresentou em seu estande os últi-
mos lançamentos de seu portfólio, resultado dos investimen-
tos em pesquisa, tecnologia e design de produtos que acom-
panham a evolução das formas de trabalho contemporâneas. 
Um dos novos produtos, a Cavaletti Joy, foi a inspiração para 

o projeto do estande, criado pela R4DESIGN. Ela serviu como 
módulo para a geração do painel de fundo, criando uma textu-
ra tridimensional e multicolorida. Assim, além de toda a gama 
de cores do produto, foi possível apresentar seu design de 
maneira inusitada, gerando uma interação agradável com o 
público visitante.
O público também pode conhecer o Worklab, o novo espaço da 
Cavaletti em São Paulo, através de um passeio virtual. Por meio 
de óculos de realidade virtual e imagens em 360 graus, foi possí-
vel fazer uma experiência imersiva, explorando os vários ambien-
tes de um escritório como indutor de bem-estar e produtividade.

Utilize óculos VR para visu-
alizar as imagens em 360 
graus. O passeio está dis-
ponível para computadores 
e dispositivos móveis.

cavaletti.com.br/showroom

Cavaletti na Frinape

Quer fazer o passeio virtual pelo 
Worklab?
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CAVALETTI CASES

A medicina avança a passos largos em busca de novas soluções 
de tratamento e cura para doenças. Em paralelo, outras ciências 
seguem o mesmo rumo colaborando e agregando alternativas e me-
lhorias para tratamentos. Mas, não apenas a medicina, fisioterapia 
ou psicologia fazem parte deste rol. Há muito tempo a arquitetura e 
a engenharia vêm ganhando espaço e mostrando o quanto podem 
fazer a diferença no processo de cura de um paciente. 
Seguindo este conceito, foi inaugurada recentemente em Piripiri-
-PI, a nova sede da clínica Núcleo Diagnósticos, para ser um cen-
tro de saúde pensado e idealizado em oferecer várias alternativas 
de cuidados e diagnósticos em um só lugar.  O projeto, idealizado 
pela Casa Porã Arquitetura e Design, exprime bem-estar, elegân-
cia e conforto, que foge da tipologia normalmente empregada às 
empresas do segmento de saúde mais tradicionais, com jardins 
verticais, áreas amplas, paredes de vidros, permitindo assim a 
comunicação visual com o meio urbano.
O projeto foi concebido seguindo princípios de sustentabilidade, 
sendo o primeiro da região a implantar este conceito. Conforto 
térmico e acústico, aproveitamento da luz natural, energia solar, 
espelhos d’água, por exemplo, são ideias que, aliadas, trazem 
conforto e economia, além de uma atitude clara de sintonia com 
a questão ambiental.
Segundo o arquiteto Áureo Tupinambá Júnior, “mais do que bus-
car uma linguagem espacial que encaixasse o projeto dentro de 
uma hierarquia estabelecida de clínicas, optamos pela criação de 
um generoso ‘lounge’ articulado a uma fachada verde e áreas de 

espera abertas para um longo espelho d’água com fontes. Como 
elementos amenizadores de experiências relacionadas à saúde, 
esses espaços conectam as áreas de consultórios e laboratórios 
formando um percurso mais aberto, social e humano”.
Para atingir os objetivos do projeto foi escolhida a linha Cavaletti Talk 
através da revenda Marko Informática. Foram usados módulos que 
permitem diferentes arranjos de montagem, ideais para espaços de 
lounge e recepção, com circulação de pessoas, criando, assim, um 
ambiente agradável, humanizado e contemporâneo.

Clínica no Piauí aplica novo conceito em arquitetura 
no segmento de saúde

“Mais do que buscar uma linguagem 
espacial que encaixasse o projeto dentro 

de uma hierarquia estabelecida de clínicas, 
optamos pela criação de um generoso 

‘lounge’ articulado a uma fachada verde 
e áreas de espera abertas para um longo 

espelho d’água com fontes. Como elementos 
amenizadores de experiências relacionadas 
à saúde, esses espaços conectam as áreas 
de consultórios e laboratórios formando um 

percurso mais aberto, social e humano”.  
Áureo Tupinambá Júnior, arquiteto da Casa 

Porã Arquitetura e Design.
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CAVALETTI CASES

Revenda: Marko Informática, Terezinha-PI
Representante: Mecafer Representações Ltda
Projeto Arquitetônico: Casa Porã Arquitetura e Design
Fotos: Adriano Alves de Souza Liberato  
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VIVER CAVALETTI

No dia 15 de Dezembro de 2018, a Cavaletti realizou a sua tradicional Festa de Confraternização de Final de Ano reunindo os funcionários e 
seus familiares. Esta é uma oportunidade especial de integração e de comemoração das conquistas do ano. Em clima natalino, o Papai Noel 
recebeu as crianças e fez a entrega de presentes.

Cavaletti reúne funcionários e familiares em confraternização
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Para marcar o Dia Internacional da Mulher, a Cavaletti homena-
geou, no dia 8 de Março, todas as colaboradoras com uma lem-
brança. Sua dedicação é nossa maior inspiração!

Homenagem às mulheres

Indicadores RH

VIVER CAVALETTI

INDICADORES 2014 2015 2016 2017

Valor investido com saúde no ano 190.293,73 239.632,32 271.283,09 271.322,44

Valor investido com segurança no ano 236.282,63 316.729,75 311.913,38 289.730,72

Número de horas de ginástica laboral no ano 11640 14211 13278 12943

Custo das horas da ginástica laboral no ano 186.220,32 252.457,28 257.903,14 266.617,97

Número de horas de treinamento realizados no ano 8054 10804 12847 11683

Custo da horas de treinamento no ano 128.850,38 191.932,20 249.531,68 240.662,73

Número de horas ausentes no ano 12728 9741 9456 10125

Funcionário ausentes - média por mês 6 5 4 5

Evolução do quadro de funcionários 368 390 364 417

2018

398.037,08

379.906,42

15802

326.109,17

14762

304.646,47

11809

5

468

Idinéia, Teresinha (Secretárias Executivas), Cíntia (Recepção) e Sindel (RH).

Letícia, Andressa, Simone, Greicemar (Faturamento) e Sindel (RH).

Roselei (Estofados) e Sindel (RH).

Adriana (Estofados) e Sindel (RH).

Alana (Marcenaria) e Jaíne (RH).
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A decoração com produtos cromados sempre foi tendência muito 
utilizada na arquitetura por ser um produto versátil, deixando os 
ambientes mais modernos e sofisticados, gerando um apelo es-
tético positivo. Na Cavaletti, o setor de Cromagem é o responsável 
por realizar este acabamento às superfícies metálicas. 
A Cromagem conta com 17 funcionários e, realiza, através de técni-
cas de galvonoplastia, a aplicação de finíssimas camadas de níquel 
sobre as estruturas, acrescido de cromo decorativo. A operação 
ocorre em três estágios distintos: inicia pela limpeza das peças, após 
é realizado os banhos de níquel para fornecer o aspecto opalecente 

Dando continuidade ao programa de palestras instrutivas para 
seus funcionários, a Cavaletti promoveu no dia 20 de março pa-
lestra sobre Orçamento Familiar tendo como objetivo oferecer 
conhecimento e ferramentas para controlar gastos.
Para o desenvolvimento desta palestra, a Cavaletti contou com 
a participação do Professor Ms. Aldecir Theodoro da URI – Ere-
chim, o qual ressaltou aos funcionários que tendo uma organiza-
ção financeira, a pessoa ficará mais tranquila no meio familiar e 
profissional e, de forma adequada, consegue programar melhor 
suas aquisições.

(brilhante) e, por fim, a aplicação das camadas de cromo com aspec-
to transparente e de propriedades protetivas.
Neste setor, para garantir a qualidade, a inspeção visual é muito 
importante e,  por isso, as atividades são realizadas de forma 
manual, com possibilidade de rodízio dos postos de trabalho, 
proporcionando aos funcionários um ambiente favorável à reali-
zação de suas atividades. Além disso, é desenvolvido nesta área 
o trabalho de descarte dos resíduos e efluentes gerados, que são 
encaminhados para a estação de tratamento de efluentes (ETE), 
conforme o comprometimento ambiental da empresa.

Conhecendo o Setor: Cromagem

Cavaletti realiza palestra sobre Orçamento Familiar

VIVER CAVALETTI

Marciano Trevisan, Sérgio Zelak, Paulo da Silveira Dutra, Rodrigo Golin, Romelito Lino, Luiz Zonin, Oscar Lino, Rodrigo Auler, Mateus de Olivera Muller, 
Antônio dos Santos, Rubens Roger Reidia, Daniel Prichoa, Adriano Antônio Ganzawa, Eric Felipe Sentofante, Jhonatan Rossarola, Iraci Baú, Adelar 
Rodrigues de Godoes
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VIVER CAVALETTI

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, ocorreu o treinamento da Seleção 
Brasileira Feminina, visando a participação no Mundial de Futsal 
de Surdos, que será realizado em novembro de 2019, em Win-
terthur, Suíça.
As surdoatletas vestiram a nova camisa, com a marca da empresa 
“Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais”, para o jogo amistoso contra 
amigas da goleira profissional Vivi (Palmeiras), que teve passagem 
com a Seleção Brasileira de Futebol (ouvintes).
O apoio da Cavaletti é uma das cotas propostas pela Seleção 
em prol das surdoatletas para o evento mundial, que está em 
busca de recursos financeiros para cobrir as despesas necessá-
rias. Para o presidente da Cavaletti, Sr. Gilmar José Cavaletti “é 
um orgulho contribuir com a equipe e ajudá-las a participar de 
um evento dessa magnitude. Sabemos de todas as dificuldades 
que enfrentam, mas acreditamos no esporte como ferramenta de 
inclusão social e de educação. Acredito que estamos fazendo a 
nossa parte para a construção de uma sociedade melhor”.
A colaboradora da CBDS - Confederação Brasileira de Desportos 
de Surdos, Deborah Dias, destaca que é preciso mais parceiros 
que acreditem no desafio e na capacidade de sairmos vitoriosos. 
“Nós, juntamente com a seleção brasileira de futsal feminino, 

agradecemos pelo apoio da Cavaletti, que demostrou confiança 
em nosso trabalho, no potencial das surdoatletas e dos mem-
bros técnicos. Obrigada por compartilharem conosco o desejo 
de realizar este sonho.” No elenco da seleção está a erechinense 
Stefany Krebs, que defende a camisa brasileira desde 2013. Em 
2015 recebeu o prêmio de melhor jogadora do mundo, com ape-
nas 17 anos.

Cavaletti apoia Seleção Brasileira Feminina para o Mundial de 
Futsal de Surdos

Para assistir, acesse o canal 
da Cavaletti ou pelo código 
QR Code:

https://bit.ly/2YHgUXO

Conheça sua cadeira
Se a vida é cheia de possibilidades, por que a sua cadeira não teria?
A Cavaletti desenvolve produtos que contribuem para o conforto 
através de uma variedade de características, considerando todos 
os ajustes que podem ser inseridos em um projeto de cadeiras e 
que entenda o ser humano em todas os seus aspectos.
Por isso a Cavaletti desenvolveu a série “Conheça sua cadeira” 
para você conhecer mais sobre todas as funcionalidades e utili-
zá-las para garantir conforto e bem-estar em suas atividades, 
ampliando sua produtividade. 




