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PALAVRA DO PRESIDENTE

Estimados Amigos e Colaboradores,

É com enorme felicidade que chegamos ao fim do primeiro semestre de 2018.  
Atingimos marcos importantes em nossa trajetória de crescimento, frutos de um 
trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos no qual, agora, estamos 
colhendo os resultados.  Não podemos esquecer que todas essas conquistas se 
devem a dedicação dos nossos Colaboradores, Representantes e Clientes que 
não medem esforços para se superarem a cada dia.

Em um cenário político e econômico que não contribui para o crescimento 
das empresas, decidimos que não ficaríamos de braços cruzados esperando 
a crise passar. Com suporte em nosso plano estratégico, desenvolvemos 
uma base sólida através de investimentos, tanto na capacidade fabril como 
em capital humano. Hoje, podemos afirmar que contamos com uma equipe 
transformadora com foco no diálogo e confiança, capaz de assumir os de-
safios e vencer as adversidades. No final do dia, os números não mentem, 
os resultados desse primeiro semestre foram melhores que os dos últimos 
cinco anos.

Reforço que as mudanças que tanto buscamos vem através dos nossos exem-
plos e não de nossas opiniões, são as nossas atitudes que nos fazem ir adiante. 
Você nunca sabe os resultados que virão das suas ações, mas se não fizermos 
nada, não existirão os resultados. Mas a boa notícia é que todos nós nascemos 
com um talento universal, a capacidade de sempre melhorar.

Também não podemos deixar de lado a Copa do Mundo que acontece neste 
período. Acredito que independentemente da situação de incertezas na qual 
vivemos hoje, devemos ser patriotas e apoiar a nossa seleção.  Porém, não 
devemos ser omissos na luta para melhorar nosso país, pois isso mostra o 
real valor de sermos Brasileiros.

Por fim ao assumir este novo desafio, agora na Presidência, com muita hu-
mildade e alegria, gostaria de agradecer e reconhecer o empenho e dedica-
ção de todos vocês que contribuem continuamente para a nossa evolução. 
Que estes resultados sirvam de motivação para o próximo semestre que está 
começando e tenham a convicção do meu comprometimento e seriedade em 
dar continuidade a esse sonho que começamos há 44 anos atrás.

Convido todos a caminharmos juntos nessa jornada, afinal, somos todos par-
te dessa grande família Cavaletti.

Um grande abraço!
Gilmar José Cavaletti

Diretor Presidente
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ACONTECE AQUI

Cavaletti faz investimentos na geração de energia limpa
Uma das características sociais recorrente, nos dias atuais, é a 
maior demanda por energia. Pensando em suprir essa necessi-
dade, a Cavaletti vem adotando, como parte de seu planejamento 
estratégico a instalação de placas fotovoltaicas, popularmente 
conhecidas como placas de energia solar.
Após estudos sobre o seu funcionamento, capacidade do sistema 
e de avaliação dos resultados que podem ser obtidos por meio 
do uso de placas fotovoltaicas, foram instaladas 256 placas com 
uma capacidade total de 81,00 kWp que, em termos de capaci-
dade de geração, é a quantidade necessária para atender todo o 
consumo do setor administrativo da Cavaletti. Com isso, além da 
empresa se tornar autossuficiente na gestão de energia para tal 

setor, também deixa de emitir 250 Kg/mês de CO2 (dióxido de 
carbono), o que equivale a rodar mais de 2.400 km com um carro 
popular, segundo o INMETRO.
Essa preocupação com o meio ambiente é uma das filosofias da 
empresa, que se compromete com todas as questões de res-
ponsabilidades socioambientais. Além das políticas ambientais 
e todo apelo na redução da emissão de gases que provocam o 
aquecimento global, esse projeto visa tornar parte da empresa e 
seus processos produtivos autossuficientes com a geração pró-
pria de energia elétrica.
Devido ao sucesso do projeto, a Cavaletti já pensa na ampliação 
da iniciativa, aumentando a área de captação.
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ACONTECE AQUI

No dia 7 de junho de 2018 a Cavaletti foi premiada no 46º Prêmio de 

Exportação ADVBRS, sendo homenageada na categoria Qualitativa 

como Destaque Setorial. Na ocasião, estiveram presentes para 

receber o prêmio o Diretor Comercial e de Relações com o Mercado 

Loivo Luiz Bombana, o Gerente de Comércio Internacional Felipe S. 

Hagemann além de Matheus B. Cavaletti e Leonardo Cavaletti.

O prêmio em questão visa reconhecer as entidades ligadas ao 

cenário exportador no Rio Grande do Sul, com destaque a empresas 

em categorias quantitativa, com base em dados de exportação 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

– MDIC, e qualitativa, com base na expertise das entidades 

representadas no Conselho do Prêmio Exportação RS.

Entre os dias 09 a 13 de abril de 2018 foi realizado, nas depen-

dências da Cavaletti, um treinamento de programação robótica 

em parceria com o Instituto Avançado de Robótica (I.A.R.). O mi-

nistrante foi o Engenheiro Rogério Vitalli, que é especialista e pe-

rito em robôs MOTOMAN do fabricante YASKAWA. Os participan-

tes foram os colaboradores dos setores de Solda, Manutenção 

e Engenharia de Processo. O treinamento faz parte da iniciativa 

Cavaletti Digital e tem como objetivo suportar a programação 

off-line dos robôs através da solução Siemens NX CAM Roboti-

cs, adquirida recentemente pela empresa, tornando-a uma das 

pioneiras no Brasil a possuir essa tecnologia. Vitalli, que também 

é Diretor Executivo do I.A.R., ressalta “ uma das premissas da 

indústria 4.0 é primeiro proporcionar todos os testes e validação 

em ambiente virtual e depois implementar no mundo real”.

Cavaletti é premiada no 46º 
Prêmio Exportação ADVBRS

Cavaletti realiza treinamento 
de robótica para seus
colaboradores

Foto de Jefferson Bernardes



Cavaletti homenageia seus 
colaboradores em campanha 
para o Dia do Trabalho e Dia 
das Mães

ACONTECE AQUI

Como parte das campanhas internas de valorização de seus colabo-
radores, a Cavaletti vem realizando ao longo deste ano a divulgação 
de materiais promocionais, em datas específi cas, onde seus funcio-
nários são parte principal das campanhas.
Essa é uma abordagem feita a fi m de promover e valorizar o empe-
nho de cada setor e seus representantes. As campanhas até então 
realizadas foram as ações para o Dia do Trabalho, onde foi produzido 
um vídeo institucional com relatos de alguns colaboradores sobre o 
signifi cado do trabalho segundo seus pontos de vista, e a campanha 
para o Dia das Mães, onde a funcionária Mikaeli relatou como é tra-
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Durante as comemorações do centenário de Erechim, foi apresen-
tado ao público o fi lme que retrata a história da trajetória da Família 
Cavaletti. O fi lme intitulado “Os Lutadores, uma lição de vida” teve 
sua primeira exibição pública no dia 28 de março no Centro Cultural 
25 de Julho. 
A história retrata um pouco a trajetória da família, tendo como per-
sonagem principal, o patriarca Pedro Mateus Cavaletti. A produção 

Filme em homenagem à família Cavaletti é apresentado na 
abertura das comemorações dos 100 anos de Erechim

balhar na mesma empresa que sua mãe Leandra.
Para os próximos meses serão pensadas em mais campanhas que 
envolvam diretamente os funcionários, afi m de integrá-los e valori-
zá-los não só internamente, mas também, externamente. Os ma-
teriais do Dia do Trabalho e do Dia das Mães podem ser conferidos 
acessando os links abaixo.

também demonstra as difi culdades enfrentadas pela mesma em sua 
origem, no município de Maximiliano de Almeida, até a fundação da 
empresa com a vinda dos irmãos Mário e Gilmar para a cidade de 
Erechim. A produção conta ainda com os depoimentos de seus nove 
fi lhos e de sua esposa Líbera Cavaletti. 
O longa tem duração de 70 minutos e será disponibilizado, gratuita-
mente, em forma de curtos episódios, ao longo deste ano.
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Mais que um grande varejista, a Walmart pre-
za por sua essência de formação, com base no 
respeito ao indivíduo. Como uma das grandes 
referências no comércio mundial, presente em 
27 países, sua marca se apoia na excelência e 
inovação, sempre visando a busca do melhor 
para seus clientes e colaboradores.  
Foi com base em sua essência que o escri-
tório da Walmart Chile, localizado em uma 
das principais zonas empresariais da cidade 
de Santiago e atendido por nosso distribuidor 
Ohffice, realizou com êxito o projeto idealizado 
pelos arquitetos Nicolas Ferrari, Carolina Cor-
tez e Pamela Arancibia, contemplando toda a 
identidade corporativa presente na marca ao 
longo de sua trajetória.  
Buscando agregar estética, funcionalidade 
e conforto para os seus colaborados, foram 
criados espaços que incorporassem as ten-
dências atuais de trabalho. Ambientes cola-
borativos, descontraídos e alegres, afim de 
motivar e aproximar quem neles trabalham.  
Foram escolhidos diferentes produtos Cava-
letti como: cadeiras, sofás, banquetas e me-
sas, para tornar esse projeto único e exclusivo. 
Devido a alta customização, tanto em cores 
quanto em tipos de tecidos, conseguiu-se criar 
ambientes de Coworking e salas de reuniões 
personalizadas, mas ainda assim mantendo 
toda identidade presente na Walmart. Outro 
fator importante na escolha pelos produtos 
Cavaletti, foi com relação ao prazo de entrega, 
um ponto crucial para a realização do projeto 
dentro das datas estipulados no planejamento.

Escritório Walmart - 
Huechuraba, Chile

CAVALETTI CASES

Distribuidor: Ohffice S.P.A
Obra: Escritório Walmart Cidade empresarial 
Huechuraba
Projeto Arquitetônico: Nicolas Ferrari, Carolina 
Cortez e Pamela Arancibia
Fotos: Ohffice S.P.A  
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O gosto pela literatura é apenas uma questão de hábito e prática. É 
em cima desses princípios que a Cavaletti em parceria com o Sesi 
realiza ao longo do ano campanhas de incentivo à leitura para seus 
colaboradores, como a Campanha do Dia Mundial do Livro e a dispo-
nibilização de um acervo bibliográfico para empréstimo como parte 
do Programa Sesi Imaginação.
A busca por se adquirir o hábito e o gosto pela leitura deve ser in-
centivado em todos os meios, não somente no ambiente escolar e 
familiar, mas também no profissional. E é visando este último que a 

Visando uma melhor qualidade de vida e melhorias no trabalho de 
seus colaboradores, a Cavaletti realizou, no período de 02 a 31 de 
maio de 2018, o XXII MAISPAT - Mês de Atividades Internas de Saú-
de e Prevenção de Acidentes de Trabalho.
No período, foram realizados diversos cursos, palestras e treina-
mentos envolvendo todos os setores e seus colaboradores. Além 
dos diversos assuntos abordados durante a programação, foram 
realizadas ações abertas a familiares, dentre elas, a campanha de 

Cavaletti realiza ações para 
incentivar novos leitores

Cavaletti realiza a XXII MAISPAT 

vacinação contra o vírus da gripe H1N1, onde a Cavaletti em parceria 
com o SESI, vacinou diversos funcionários e seus familiares.
Também foram realizadas palestras de prevenção contra infecções 
sexualmente transmissíveis (IST) e HIV com a enfermeira Clarice 
Teresinha Maroso e palestras sobre Saúde da Mulher, com a enfer-
meira Miriam Regina Ceconello, além de exames preventivos de colo 
de útero e mama. Ainda, na oportunidade, foram realizados exames 
laboratoriais para identificar e prevenir eventuais problemas relacio-
nados ao colesterol e diabetes.
Entre os treinamentos para os funcionários, foram realizados em 
específico palestras e cursos sobre manuseio de produtos quími-
cos, EPI, operador de paleteira elétrica e empilhadeira, ponte rolante, 
ergonomia e orientações posturais. Na Cavaletti, esta postura abor-
dada durante o MAISPAT deve ser mantida ao longo de todo ano 
a fim de mostrar que o bem-estar de todos acontece por meio da 
prevenção e da promoção da saúde de forma contínua.

Cavaletti traz até seus colaboradores campanhas regulares, a fim 
de despertar o interesse e gerar o hábito pela leitura. Além dessas 
campanhas, a Cavaletti disponibiliza, também em parceria com o 
Sesi, um acervo bibliográfico, de acesso gratuito, para seus colabo-
radores, onde estes podem fazer a retirada de livros por empréstimo.
A leitura traz muitos benefícios, pois estimula e desenvolve as pes-
soas, além de ampliar o conhecimento geral, vocabulário e escrita. 
Também tem papel importante na formação pessoal, deixando as 
pessoas que tem esse hábito mais preparadas para os estudos, o 
trabalho e a vida.

VIVER CAVALETTI
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No dia 10 de março de 2018, a Cavaletti efetuou o pagamento 
do PPR - Programa Participação nos Resultados referente ao 2º 
semestre de 2017. Este é um dos diversos programas que a Ca-
valetti oferece como reconhecimento a todos os colaboradores 
por seu empenho em conquistar as metas preestabelecidas em 
seu planejamento estratégico. 

Pensando em reduzir o impacto ambiental da geração de resíduos 
químicos e outros materiais provenientes dos processos industriais 
em sua cadeia produtiva, a Cavaletti vem investindo na ampliação do 
novo Setor de Tratamento de Efluentes (ETE). 
Hoje a moderna estrutura, opera 11 horas em sistema manual e 24 
horas em sistema contínuo automático, permitindo assim que os 
efluentes possam ser tratados de forma contínua. Três colaborado-
res dividem essas tarefas diárias para manter em funcionamento 
toda a estrutura.
O setor de Tratamento de Efluentes é responsável pelo tratamen-
to de toda água utilizada nas estruturas da empresa. São tratados 
diariamente mais de 29 mil litros de efluentes (sendo oriundos de 
sanitários, refeitório e indústria), quantidade suficiente para o uso de 
uma família de 4 pessoas pelo período de 45 dias. Este processo de 
tratamento permite que toda água utilizada possa ser devolvida ao 
meio ambiente sem risco de impacto ambiental. Atualmente, parte 
desse tratamento é reusado nos sistemas sanitários de toda empre-

Cavaletti realiza o pagamento do PPR referente ao 2º
Semestre 2017 

Conhecendo o setor: Estação de Tratamento de Efluentes

VIVER CAVALETTI

O valor pago para o período foi de 128,4% sobre folha de paga-
mento. Para que sejam alcançados os resultados são estabele-
cidos objetivos e metas, onde os seus indicadores servem como 
parâmetro para a avaliação da evolução, ou seja, quanto melhor 
for o resultado da empresa, maior será a participação nos resul-
tados para os colaboradores.

sa, que já estuda a possibilidade de investimento para ampliação 
desse reuso, o que acarretaria não só em economia, mas também 
no reaproveitamento consciente dos recursos naturais. 
Todo esse processo faz parte do comprometimento socioambiental 
que a Cavaletti, fundamentada pela ISO 14001, prega. Visa, assim, o 
tratamento e reaproveitamento de recursos naturais bem como reci-
clagem de resíduos provenientes dos processos utilizados na empresa.
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A Cavaletti esteve presente na 21ª edição do Erechim Rally Brasil, a 
maior e mais importante etapa de rali do país. Além de patrocinadora 
do evento, a Cavaletti também apoiou, por meio das leis de incenti-
vos fiscais, a equipe Nova Itália RS Rally Team, que tem como dupla 
Evandro Carbonera e Juliano Gracioli, competindo pela categoria 
RC5 nos campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rally.

Cavaletti presente no maior evento de rally do Brasil

Ao longo dos anos a Cavaletti vem se destacando como apoiadora 
do esporte na região. Além de apoiar diversos eventos, patrocina 
também as duas maiores equipes locais, Atlântico e Ypiranga, onde, 
inclusive, deste último participou como parceira na maior obra de 
modernização do estádio Colosso da Lagoa, fornecendo as poltronas 
personalizadas para a nova casamata.

Foto de Edson Castro
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PALAVRA DO GESTOR
Estimados colaboradores, amigos e Família Cavaletti!
Quero compartilhar com vocês algumas ideias que possam colaborar para o fortalecimento 
e o crescimento sustentável desta grande empresa. São 44 anos de uma história marcada 
por aprendizados, transformações, processos e tecnologias. Atualmente não conseguiríamos 
sobreviver ao mercado sem investir o suficiente para inovar em nossos produtos e serviços.
O nível disruptivo de um processo é aquele em que se constrói algo do zero. É a fase em que 
o produto, processo ou modelo de negócios nunca visto ganha vida. É a etapa mais demorada 
que, geralmente, exige investimentos. Muitos confundem inovação e criatividade, porém não se 
trata da mesma coisa. Ser criativo se restringe somente ao pensamento, e muitos são excelen-
tes nisso. Já ser inovador exige a ação, não é possível ficar apenas pensando. Inovar é colocar 
as ideias para trabalhar visando a sustentabilidade e responsabilidade.
Continuaremos sempre em processo de desenvolvimento e inovação, gerando e abrindo novas 
frentes de produtos e diferenciais de mercado, atendendo normativas, situações necessárias e 
exigidas por clientes cada vez mais ávidos por produtos criativos.
Não podemos esquecer que o sucesso da Cavaletti está associado a esses processos e aos 
níveis de qualidade, um item imprescindível para se o atender ao mercado, além da confiança 
de um excelente produto. É o que buscamos todos os dias. Não adianta fazer algo que tenha 
custos menores se os mesmos não possuem qualidade significativa para atender as expecta-
tivas dos nossos consumidores. Eles, os motores de nosso dia-a-dia.
Estamos inseridos em um mundo onde o ter é o novo desenho e desejo humano. É uma busca 
incessante por bens e riquezas que muitas vezes acabamos deixando de lado os reais valores 
de uma vida. E isso não deve ser assim. Vamos inovar, pensar diferente, mudar, mas vamos 
agir! Não importa se hoje temos problemas com nosso sistema político, em deixarmos de 
vencer no futebol, problemas em nosso pais, estado, município. Sempre tivemos! Cabe a nós 
buscarmos formas de resolver tais questões. Devemos agir resolvendo o que é de nosso al-
cance e quando isso não for possível participaremos, cobrando ações para um Brasil melhor.
Que seja por nós, mas que começamos.
Eu quero um mundo diferente e melhor.
Abraço a todos.

Como parte do XXII MAISPAT, a Cavaletti realizou para 
seus colaboradores um ciclo de palestras com Evandro 
Carbonera. O objetivo, além de contar um pouco mais 
sobre sua trajetória nas pistas, foi evidenciar as princi-
pais características no comportamento empreendedor, 
onde o principal objetivo é encarar os medos, enfrentar 
as limitações e fortalecer as habilidades.
Na palestra, Carbonera compartilhou histórias e falou sobre 

Evandro Carbonera realiza 
palestras motivacionais 
para os colaboradores da 
Cavaletti

superação pessoal em busca da realização de sonhos. Mostrando exemplos pesso-
ais, exemplificou como conseguiu tornar-se piloto e vencer seu primeiro campeonato 
em 2013, através da determinação em alcançar os objetivos traçados.
Evandro Carbonera é piloto de rali da equipe Nova Itália RS Rally Team, que tem 
como um dos principais patrocinadores a Cavaletti.

Jairo Roque Benincá
Diretor de Engenharia e Inovação




