
Tudo começou 
em um feriado 
de 1º de maio...

profissional iniciou aos 14 anos, como auxiliar de
costura e logo passou para uma caprichosa costureira,
muito atenta aos detalhes. Também atuou na área de
vendas e compradora de loja. Cecília sempre fez
questão de que as pessoas que a cercam saibam da
sua gratidão pelos lugares por onde passou. Para ela,
todos os trabalhos que exerceu antes de fundar sua
empresa ao lado do marido Ailso Schvambach, foram
uma escola de vida.
Enquanto, Cecília iniciou a carreira profissional no
ramo da moda, o esposo Ailso, veio do ramo
moveleiro. Atuou como modelista de estofados e com
isso adquiriu experiência para trabalhar e manusear
os tecidos. Com esta expertise não foi difícil
transferir seu conhecimento para iniciar os enfestos e
cortes das malhas na empresa que dava início junto
com a esposa.
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CONHEÇA A HISTÓRIA GATOS & ATOS:
DA NOSSA FAMÍLIA PARA A SUA COM MUITO AMOR!

 

gatos &atos

Em família. Os fundadores da Gatos & Atos Ailso Schvambach e Cecília Kamer Schvambach com os 
filhos Suzi e Eduardo, o genro Felippe, a nora Claudia e os netos Lucas, Sophia, Isabella, Davi e Maria Eduarda.
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Há 30 anos, a Gatos & Atos trabalha com o
compromisso de criar moda com valor e oferecer
soluções eficientes para as diferentes necessidades do
mercado têxtil.
O ano era 1992, na cidade de Jaraguá do Sul, Cecília
Kamer Schvambach, vinha de uma trajetória de
experiências de trabalho que a levaram a adquirir um 
vasto conhecimento no ramo da moda. Sua carreira
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A marca Gatos & Atos

Nascia então a
gênese do que 

viria a se tornar 
a marca 

Gatos & Atos.
 

Já nas primeiras confecções da empresa, o casal
Cecília e Ailso tinha um objetivo: as peças deveriam
se diferenciar das demais ofertadas no mercado da
época. E este diferencial das peças produzidas pela
Gatos & Atos viria por meio da qualidade da
matéria-prima e da riqueza nos detalhes que
encantariam os consumidores. 
A empresa precisava de uma marca forte, um nome
que fosse lembrado facilmente, foi então batizada de
Gatos & Atos. A palavra gato, foi associada a beleza
e ao charme da mulher e homem vislumbrados como
consumidores da marca e atos veio da atitude de usar
peças exclusivas da marca. E o nome Gatos & Atos
pegou. No início da marca, a empresa fabricava
peças para ambos os gêneros.

Começo. Ailso Schvambach em 1992 quando fez o
primeiro corte de camisetas da Gatos & Atos

Primeiras peças. Aqui aparecem as três primeiras
camisetas desenvolvidas pela Gatos & Atos

A fundação de um empreendimento próprio e mais
rentável para Ailso e Cecília também foi motivada
pelos filhos. Eles estavam entrando na adolescência e
a vontade do casal de oferecer  uma melhor qualidade
de vida à família foi o impulso que precisavam para
começar a empresa.
No feriado de 1º de maio de 1992 – Dia do Trabalho
- Ailso aproveitou para improvisar sua própria mesa
de cortes e assim começou a confeccionar as
primeiras camisetas, pensando em oferecer aos
amigos e pessoas conhecidas. 
Já Cecília por sua vez, usou todo o conhecimento e
amor na área de vendas para começar a se relacionar
com os clientes da nova empresa que nascia.

Lá na década de 1990, todas as camisetas eram
bordadas em máquinas mecânicas e com golas
diferenciadas. Os bordados decoravam cada peça de
maneira única. No início eram desenhados pela
própria dona da empresa Cecília, inspirada no
cotidiano lúdico do gato, animal escolhido como
astro da marca.
A trend da época eram as golas mais altas e foi
exatamente com essa modelagem que a Gatos & Atos
iniciou as primeiras peças. 
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Lançamento. As camisetas da Gatos & Atos foram apresentadas aos consumidores
 pela primeira vez na feira da Santur entre 1992 e 1993

Uma década. Nas fotos, o casal Ailso e Cecília 
comemorando os 10 anos da Gatos & Atos em 2002

Exposição. A Gatos & Atos em destaque na Feira da
Santur há cerca de 30 anos

Mesmo depois de iniciar o próprio negócio, Cecília e
Ailso ainda continuaram em seus empregos paralelos
por mais um ano, até que em 1993, o casal decide se
dedicar em tempo integral a empresa, que foi
crescendo de maneira sólida, constante e sustentável.
Vale destacar que o capricho sempre foi a palavra-
chave da Gatos & Atos. Desde as primeiras peças
fabricadas um cuidado fundamental tomado por Ailso
e Cecília sempre foi a qualidade. Tanto a malha
quanto a costura e apresentação dos produtos são
impecáveis. As peças são fabricadas respeitando um
rigoroso processo de excelência conferindo à marca
credibilidade, exclusividade e durabilidade.
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E cada dia que
passa a Gatos &

Atos constrói uma
história de

dedicação e muito
sucesso!

 

Parceria.  Sulemar e Mauro com  Cecília e Ailso  
no encontro de vendas da Gatos & Atos em 2021

Atendimento. Equipe de vendas da Loja 
Gatos & Atos em Jaraguá do Sul (2022)

Nestas três décadas de história da Gatos & Atos,
muitas pessoas apostaram e acreditaram que esse
sonho poderia dar certo. Muitos também  levaram o
aprendizado da empresa para dar início às suas
próprias histórias. Pessoas essas que o casal Ailso e
Cecília faz questão de citar com respeito e carinho
que são:  o casal  Mauro e Sulemar Rodrigues, de
Cuiabá, que ainda hoje são parceiros de negócios e a
Elizete Prestini, que trabalhou muitos anos como
parceira da marca.

Todas essas pessoas fizeram e fazem parte da
construção e fortalecimento da Gatos & Atos, assim
como hoje os mais de 200 colaboradores diretos, as
facções, fornecedores, representantes comerciais que
levam os produtos da marca pelo Brasil afora.
Também os parceiros lojistas que acreditam no
potencial da marca e tantos outros que colaboram de
alguma forma com esta grande empresa. Ailso e
Cecília, sempre frisam a importância dessas parcerias
e o quanto são gratos por esses relacionamentos, e
um de seus desejos é que cada um que colabora com
essa história  também alcance seus sonhos e objetivos
de vida.
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Matriz da empresa – 1995

Fachada da empresa – 1998

CONFIRA A LINHA DO TEMPO DA 
GATOS & ATOS EM FOTOS:
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Inauguração da loja Outlet Gatos & Atos – 2000

Ampliação da Loja Outlet Gatos & Atos – 2013 

Matriz da Gatos & Atos – 2022

06



Em 2011, o logotipo e logomarca foi redesenhado, com o objetivo de modernizar a identidade visual da marca, 
sem perder as principais propriedades e a sua essência. 

Logotipo + Logomarca - 1992 Logotipo + logomarca redesenhado - 2011

Filial da Gatos & Atos - 2007
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Filial da Gatos & Atos - 2022



SUSTENTABILIDADE

A GATOS & ATOS E SEUS COLABORADORES

Desde 2018, a filial da Gatos & Atos, localizada no
bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul, opera 100%
com energia solar. Este tipo de fonte de energia
funciona com a captação da luz do sol a partir de
placas solares fotovoltaicas que trazem economia de
até 95% na conta de luz. 
A energia solar é uma das mais sustentáveis do
mundo, sendo renovável e limpa, uma vez que não
emite poluentes nem utiliza matérias-primas escassas
na natureza.  

Outra vantagem é a diminuição da poluição sonora
com um funcionamento silencioso e discreto. 
Como outros exemplos de cuidados visando diminuir
ao máximo o impacto ao meio ambiente, foram
instaladas em toda empresa torneiras temporizadoras,
lâmpadas de led, locais apropriados para descartes de
pilhas e lâmpadas, além de todos os resíduos serem
descartados com parceiros aprovados e certificados
pelos órgãos responsáveis.

A empresa oferece um ambiente saudável e agradável
para seus colaboradores. Prova disto é o índice de
absenteísmo e turnover abaixo do mercado. A Gatos
& Atos também conta com um amplo restaurante
onde uma nutricionista elabora as refeições

diariamente para os colaboradores. Existe cuidado e
zelo pelo conforto dos colaboradores que vai além da
alimentação, por isso, os ambientes são climatizados
e bem arejados.

Antes - 2007 Depois - 2022
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Dentre os demais benefícios oferecidos, a empresa
também mantém convênios com farmácias,
transporte, desconto na loja de fábrica para os
colaboradores, a comemoração de datas especiais
para o segmento da confecção e claro, a valorização e
homenagens aos colaboradores por tempo de serviço
na empresa.
Esses benefícios são sempre prioridade para os
fundadores da empresa, e como tal, em breve, os
colaboradores irão contar com um novo
estacionamento, visando maior conforto e
segurança. Como não poderia ser diferente, o projeto
além de focar na funcionalidade, também leva em
consideração a preservação do meio ambiente

e para isso, contará com um belíssimo projeto
paisagístico. A segurança no trabalho para os
colaboradores  é outro item obrigatório para a Gatos
& Atos que mantém a CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) e a Brigada de Incêndio em
plena atividade, fornecendo suporte técnico e
informativo.
Os novos colaboradores da empresa são recebidos
por meio de um processo de integração em que os
valores, política e filosofia da empresa são
repassados de forma pessoal e acolhedora. Todos
esses valores pertencem ao dia a dia da empresa e
fazem da Gatos & Atos uma empresa especial para se
trabalhar.

Comodidade. Projeto do novo estacionamento para os colaboradores
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 Restaurante. Colaboradores dispõem de um espaço amplo e arejado para suas refeições



Missão
Gerar empregos criando moda, contribuindo para a
sustentabilidade social, buscando dignidade e uma
vida melhor para todos onde a marca estiver presente.

Visão
Assim como o ciclo próprio do crescimento das
árvores, desejamos conquistar credibilidade,
estabilidade e prosperidade com a nossa marca.
Queremos nos manter entre as melhores marcas de
moda feminina, gerando lucro aos clientes e
satisfação para as nossas consumidoras. 

Valores
Respeito, Ética, Confiança, Honestidade, Dedicação,
Pontualidade e Engajamento para os resultados.

A Gatos & Atos vai além de sua atuação na economia
jaraguaense, também tem seu compromisso com a
comunidade. A empresa colabora com entidades
sociais e beneficentes como a Associação Amigos do
Autista (AMA), a  Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) e outras entidades do
município atuando ativamente na sociedade.  

Mais sobre a Gatos & Atos
Atualmente a empresa conta com dois parques fabris,
uma área total de 6.150 m², sendo o Parque Fabril
com 3.400 m² totalmente climatizado e o Parque
Fabril II com 2.750 m². 
Conta com 203 funcionários diretos e 33 facções.
A empresa oferece um mix de matérias-primas
escolhidas criteriosamente, levando em consideração
requisitos fundamentais como qualidade,
durabilidade e processos éticos dos seus
fornecedores. Dentre os produtos que compõe o mix
de tecidos e malhas, existe desde algodão orgânico,
viscoses provenientes de fontes sustentáveis até
fibras que são feitas de aproveitamento de resíduos.

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 
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CECÍLIA E AILSO SCHVAMBACH

E assim a 
Gatos & Atos 
completa seus 

30 anos...   uma história 
de dedicação, 

sucesso e muito
trabalho!

11

“A TRAJETÓRIA DESTA EMPRESA FOI E É CONSTRUÍDA PELA UNIÃO DE 

SONHOS E OBJETIVOS. POR ISSO, TEMOS GRATIDÃO POR CADA UMA DAS PESSOAS

QUE CRUZARAM NOSSOS CAMINHOS E SEGUIMOS DAQUI EM DIANTE ESCREVENDO

NOVOS CAPÍTULOS DESSA HISTÓRIA." 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR965BR966&biw=1280&bih=619&q=cecilia+kamer+schvambach&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQz8LUkbT2AhUaqZUCHWzpDw0QkeECKAB6BAgBEDc


Jaraguá do Sul (SC) Maio, 2022

QUER SABER UM POUCO MAIS 
DA GATOS & ATOS ?
ACESSE O QR CODE AQUI AO LADO!

"Nosso muito
obrigado!”

A Grandiosa. Família Gatos & Atos - 2022
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