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Ao completar seu 
primeiro ano, o espaço-
conceito da Cavaletti, 
renova-se com os 
lançamentos 2020
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O dia a dia muitas vezes nos faz perder a noção do tempo e, eis que, nos 

damos conta que o fim de ano chegou. Mais um ano de muito trabalho 

e muitas conquistas. Nossa vida é feita de experiências e ela só evolui e 

se torna melhor na medida em que, com sabedoria, esforço e dedicação, 

ultrapassamos os desafios. Apesar do sentimento de dever cumprido, 

sabemos que podemos mais e o que nos anima a continuar é sabermos 

que ao nosso lado estão grandes parceiros. 

O momento é propício para refletirmos sobre o ser solidário, sobre como 

melhorarmos em relação a nós mesmos, em relação aos que vivem em 

nosso entorno e em relação à nossa comunidade. Nos deixemos tomar por 

esses sentimentos, de amor e solidariedade, de renovação e partilha, e 

estaremos vivendo o verdadeiro espírito natalino. 

Agradecemos aos nossos clientes, fornecedores e colaboradores que 

estiveram conosco durante este ano.  A todos, um Natal de vida e amor 

fraterno.

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

Gilmar José Cavaletti
Diretor PresidenteEXPEDIENTE
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Worklab Up2Date
Seguindo seu espírito de inovação, de 20 a 23 de agosto de 2019, 
o Worklab apresentou o Up2Date: o momento em que apresen-
tamos uma experiência de produtividade  e inspiração para os 
ambientes de trabalho.
Ao completar seu primeiro ano, o Worklab, espaço-conceito 
da Cavaletti, traz as novidades totalizando mais de 10 lan-
çamentos entre novas linhas e atualizações. Localizado na 
capital paulista, no 24° andar da Torre Oeste do Centro Na-
ções Unidas (CENU), o espaço de 500m² oferece uma ampla 
exposição de produtos arranjados a partir da perspectiva dos 
comportamentos do usuário, identificados em 5 modos de 
trabalho: Foco, Interação, Co-Criação, Convívio e Disrupção – 
que, quando combinados, dão origem a 10 diferentes arranjos 
de ambientes voltados a atender, de forma flexível e dinâmica, 

às necessidades de cada perfil de atividade.
Esta atitude projetual, traduzida nos produtos, busca oferecer 
aos clientes, alternativas para a ressignificação dos seus es-
paços de trabalho tradicionais em ambientes de produtividade, 
onde o fluxo das informações, a disposição e a motivação refle-
tem-se no aumento da satisfação, engajamento e, por fim, na 
produtividade dos colaboradores – significando melhores resul-
tados para todos.
Para o Up2date, os ambientes foram completamente repagina-
dos quanto ao mood de cores, acabamentos e produtos, numa 
continuidade com o propósito do espaço de explorar o Escritório 
como Experiência.
Para mais informações, horários e agendamento, contate o re-
presentante da sua região.
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Estudos recentes sobre produtividade indicam que a 
colaboração – assim como o foco – podem se combinar em 
diversas proporções ao longo de um dia de trabalho eficiente.

Torna-se cada vez mais comum alternar momentos de concen-
tração, onde aspectos como o silêncio e privacidade são bem-
-vindos, com momentos de interação, 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 especí-
ficos: 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 preparam-se para 
cada nova situação.
Exploramos essas relações entre mobiliário e comportamen-
tos apresentando-as em 10 ambientes. Neles os diferentes ní-
veis de conectividade, conforto e ergonomia são combinados 
para gerar uma experiência imersiva e orientada ao usuário.
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REFRESH - DESCONECTE E RECARREGUE AS ENERGIAS
Espaço para desconectar e recarregar. Postura mais baixa e horizontal, estimulando momentos individuais de contemplação e 
descompressão entre as atividades do dia.

JOIN - INTERAÇÕES E ENCONTROS ESPONTÂNEOS
Lugar do café por excelência, onde os encontros informais oportunizam 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 reser-
vadas ou um momento de pausa revigorante.
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EMBRACE - ACOLHIMENTO E CONEXÕES
Espaço para acolhimento, contemplação, espera ou alinhamento de ideias pré e pós-reunião. Assentos individuais ou sofás 
lineares convidam a responder mensagens ou realizar conversas com conforto casual.

SHARE - ENCONTRAR E COMPARTILHAR
Lugar de encontro e convivência. Para interagir com mais informalidade, propicia conversas curtas em posturas variadas. Per-
mite também o compartilhamento de conhecimentos em reuniões e fóruns rápidos com pequenos grupos.
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LEARN & MAKE - IDEIAS E CONHECIMENTO
Aprendizado e conteúdo. Palestras e encontros com o objetivo de compartilhamento organizado de informação. O ambiente 
responde com alta flexibilidade de layout e diferentes possibilidades de arranjo, desde apresentações mais formais com ponto 
focal até dinâmicas e workshops de co-criação.

CONNECT - CONECTANDO E INTERAGINDO
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.
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MEET - ORGANIZAR E REUNIR
Ambiente de reuniões formais, interações agendadas e intencionais. Oferece suporte e fácil acesso à conectividade e energia, além de 
níveis de conforto adequados para maior permanência.

CREATE - FOCAR E CRIAR
Dividir e conquistar. Planos de trabalho reguláveis em altura e assentos ergonômicos permitem a alternância da postura e incremento 
de produtividade. Para um break produtivo, um pequeno espaço de reunião facilita pausas e conversas rápidas.
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PROCESS - FOCAR E PROCESSAR
Hora de processar e executar. Momento do dia onde equipes multidisciplinares formam times de projeto com responsabi-
lidades individuais, mas com objetivos comuns e interacionais. Trabalho em paralelo e reuniões pontuais fazem parte da 
rotina, permitindo compartilhamento rápido de ideias e informações.

LEAD & MIND - COMPARTILHANDO CONHECIMENTO E IDEIAS
Lugar por excelência para concentração, processamento de assuntos 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.
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Lar, doce escritório
As pessoas foram para as suas casas trabalhar, mas começaram 
a perceber que também precisavam participar de comunidades, 
ter ambientes flexíveis.  O modelo trouxe um novo desafio às 
empresas: criar esses espaços favoráveis à produtividade dentro 
dos escritórios, tão acolhedores quanto as residências, buscando 
aumentar os resultados e a satisfação dos funcionários.
Pesquisas corroboram com esse raciocínio. Segundo a Deloit-
te, 88% dos millennials querem autonomia para escolher onde 
e quando trabalhar. E as empresas têm sido bem-sucedidas na 
missão de atraí-los para dentro dos seus escritórios através da 
criação de espaços mais colaborativos e eficientes, que apoiem 
as escolhas dos funcionários.
Neste sentido, a Universidade de Warwick, nos Estados Uni-
dos, aponta que a felicidade torna as pessoas 12% mais pro-
dutivas; aquelas infelizes, por outro lado, chegam a ser 10% 
menos produtivas.

O escritório do futuro terá mais interação

As organizações podem ignorar a chamada para repensar seus 
espaços? Provavelmente não. A tecnologia permite que as pes-
soas trabalhem em qualquer lugar, as pessoas terão que ter mais 
e ótimas razões para entrar no trabalho todos os dias. O layout 
e o mobiliário do ambiente de trabalho deverão ser adaptados a 
essa realidade, com ambientes estimulantes e estrategicamente 
preparados para a inovação.

A qualidade de vida é um aspecto importante. Estudos 
mostram que, para cada US$ 1 que a sua organização 
investe em tratamento na parte de bem-estar, há um 
retorno de US$ 3,9. É um dado muito importante: 
mostra que outras necessidades emergiram no 
ambiente profissional.

Washington Botelho,
Managing Director LatAm de Corporate Solutions , JLL

Investimos em nosso escritório porque queremos 
que as pessoas trabalhem lá, não em casa.

Alan Eagle
Diretor de Comunicação do Google
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Elementos que remetem o conforto da casa para o trabalho, 
tornando os espaços ainda mais eficientes, trazendo as ideias 
e soluções para dentro da empresa: sofás, almofadas, tapetes, 
luminárias, vegetação e texturas em revestimentos.

Ambientes corporativos colaborativos, 
flexíveis e disruptivos que estimulam 
o potencial humano.
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Assim que a porta abriu, a primeira sensação que tive foi de 
querer entrar e ficar. Sensação de bem-estar, tranquilidade e 
disposição, as ideias fluem naturalmente. Após o Worklab e 
da vivência da pós-graduação em Design de Mobiliário que 
comecei despertaram em mim a vontade de ter um espaço 
semelhante para atender meus clientes e poder proporcionar 
uma experiência, semelhante ao Worklab, dentro da minha 
realidade. Como estamos em um prédio, surgiu a opção de 
locar um depósito e na hora eu aceitei para criar um espaço 
de descompressão. E assim dar um pequeno “spoiler” dessa 
experiência aos colaboradores e clientes. Além disso temos o 
projeto de abrir o showroom utilizando os mesmos conceitos, 
com previsão de inauguração para final de 2020.

Ana Carolina La Picirelli Vieira da Cunha
Revenda Innfomaster – Campo Grande - MS

Quando aceitei o convite para conhecer a Cavaletti, imaginei 
que conheceria uma fábrica de cadeiras e mesas com um 
showroom tradicional e sem ambientação, só com o produto 
em si. Ao chegar ao WorkLab fui surpreendida por um local 
extremamente alegre, elegante e moderno, e sinceramente não 
me dei conta de que estava num showroom e sim num local de 
trabalho convidativo e acolhedor. Tinha uma imagem negativa 
sobre ambientes corporativos, de ambientes monocromáticos, 
sem vida e sem personalidade. E no Worklab, a minha vontade 
era de pertencer àquele ambiente e experimentar uma 
forma de trabalhar leve, colorida, convidativa à criações e 
trocas de experiências.

Ana Paula Bellesia – Arquiteta 
YES Design
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CONFIRA QUEM JÁ TEVE A EXPERIÊNCIA WORKLAB
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O Worklab me proporcionou uma visão ampla dos escritórios 
no futuro. Também me fez mudar meu ponto de vista sobre o 
ambiente de loja, de como nos posicionar junto ao público que 
queremos trabalhar. Uniu beleza e sofisticação em um único lugar!

A experiência com a Worklab foi inovadora e mudou nosso 
conceito em relação aos ambientes de trabalho. A proposta 
de mostrar o escritório como indutor de bem-estar e da 
produtividade mostra como podemos ter outras abordagens 
com nossos clientes e entregar muito mais que uma cadeira. 
Antes da Worklab nós já trabalhávamos o conceito de 
ambientes integrados, mas não com as particularidades de 
cada mood de produtividade, cada ambiente específico de 
tarefas a serem executadas e a melhor opção de mobiliário 
para cada um deles.

Henrique Negreiros dos Santos
Revenda J Carlos – Recife- PE

Drielly Dias 
Revenda Matriz Office – Soluções para Escritórios 

Goiânia e Palmas/TO

Poder conhecer este espaço nos fez entender a real importância 
de um ambiente adequado, e enxergar o usuário, respeitando 
sua individualidade. O Worklab conseguiu transmitir a 
mensagem de que precisamos espaços humanizados, mais 
acolhedores. O papel da Cavaletti é muito importante pois traz 
um conceito mundial e nos dá segurança para entregar aos 
nossos clientes uma informação que gera transformação.

Daiane S. Pegoraro
Revenda Pórtico Ambientes Corporativos
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A Cavaletti soube, através do Worklab, expressar um novo 
conceito de layout dos escritórios, que efetivamente nos 
possibilita explorar cada ambiente, onde, dependendo das 
interações com o público interno e externo, encontraremos um 
espaço adequado, que resulta em uma maior produtividade 
nas atividades. O Worklab é o resultado de um entendimento 
de que as atividades estão cada vez mais dinâmicas e que 
os espaços como eram concebidos “ontem” já não atendem 
mais essa dinâmica. As salas de reuniões estavam com seus 
usos ociosos, e geralmente ocupavam as maiores metragens 
nos escritórios. Entrar em um ambiente onde você percebe a 
otimização dos espaços, gera um bem-estar geral na empresa, 
pois promove maior interação.

A nova geração de colaboradores busca espaços confortáveis 
e inspiradores que promovam um ambiente descontraído e os 
deixem à vontade, abrindo a porta para a criatividade florescer. 
A experiencia ao visitar a primeira vez o Worklab foi impactante, 
encontrei um novo olhar para a aplicação dos produtos 
Cavaletti em nossos projetos e clientes. Neste segundo ano, 
a demonstração de pequenas intervenções em cores e na 
disposição nos mostrou que fazem toda a diferença. Afinal, 
aqui na Permanenza somos agentes de propagar o slogan  “Por 
que sentir-se bem no ambiente de trabalho é essencial.

Felipe Araujo Santos
Revenda Tradesign Office Porto Alegre – RS

Celi Nogueira Barbosa Costa Coelho
Revenda Permanenza – Belo Horizonte – MG

Andre e Felipe - Tradesign Office Celi N. B. C. Coelho e Gilmar José Cavaletti
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O Worklab me abraçou! Tive a sensação de estar no aconchego 
de casa. A maneira como se apresenta tira o ar frio do trabalho 
e da produtividade, e faz com que a gente trabalhe com mais 
prazer e amor. Consegui ter uma ideia de criação diferente 
para compor espaços corporativos, e pude pensar  o trabalho 
como extensão da nossa casa. O Worklab convida a pensar 
nos detalhes, na decoração, nas cores, sem esquecer da 
ergonomia que é preciso ter quando se fala em cadeiras, 
prezando pelo conforto.

Antes de conhecer o espaço Worklab, já tinha visto algumas 
tendências em palestras e cursos. Cada vez mais o bem- 
estar no ambiente de trabalho não vem se resumindo tão 
somente à ergonomia (que por sinal se trata de um fator muito 
importante), mas que seja voltado também à biofilia, que 
procura trazer o usuário mais próximo da natureza, das cores, 
do verde da luz natural, das sensações táteis, do aconchego, 
bem como da liberdade de uso e de comportamento. Foi muito 
satisfatório visitar e conhecer a Worklab Cavaletti que só veio 
confirmar toda esta mudança e tendências através dos novos 
designs e de uma linguagem extremamente atual, que busca 
através do desenho do mobiliário corporativo, influenciar e 
proporcionar um novo comportamento, mais humano, de 
maior liberdade e criatividade.

A primeira impressão que tive após ao entrar na nova loja Officelab 
inspirado no conceito Worklab, foi uma sensação de bem-estar, 
ficou um ambiente gostoso, você tem vontade de sentar e ficar 
conversando. Ficou um ambiente agradável de andar, testar os 
produtos e ter inúmeras possibilidades. Incrível!

Ter uma empresa como a Cavaletti como parceiro nos dá 
uma tranquilidade para trabalhar e desenvolver novos clientes 
longo prazo. As visitas no Worklab são realmente um sucesso 
quando levamos nossos clientes. Todos ficam surpresos com 
o que se pode fazer com os novos ambientes de trabalhos, 
deixando de ser aqueles escritórios do passado projetando 
uma visão de como podemos melhorar a qualidade do trabalho 
nos escritórios do futuro. Desejo de ter um showroom igual o 
Worklab na cidade de Sorocaba para proporcionar as mesmas 
sensações nos clientes.

Eduardo Muzzi – Designer de Interiores
Belo Horizonte - MG

Grazièlle Marie - Arquiteta
Sorocaba - SP

Cecília Cavalcanti – Stil Arquitetura
Curitiba – PR

Márcio Rios
Revenda Office Rios Soluções Corporativas – Sorocaba – SP




