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Comércio
em

Destaque

Ao longo desses 70 anos,
a CasaWalter manteve a
qualidade dos produtos
e um relacionamento
estreito, cordial e de
amizade com os clientes.
Eduardo | Lígia Maria | Ricardo | Henrique

N

o dia seis de agosto de 1949 os amigos e

A partir de 1957 a loja tornou-se pioneira no ramo de

sócios Walter Nogueira Silvestre e Manoel

vidraçaria na região, comercializando além de vidros,

Gonçalves D'Assenção inauguravam em

espelhos e molduras. Em 1964, expandiu as atividades

Paraíba do Sul a Casa Walter, comércio de móveis e

começando a atuar também como papelaria, livraria e loja

colchões. Durante sete décadas algumas mudanças na

de brinquedos com uma estrutura bastante moderna para

gestão e nos produtos comercializados aconteceram, mas

época.

a empresa permanece atuante e cada vez mais renovada.

No início da década de 70, ocorre a primeira troca no

Além de estar situada no mesmo endereço desde a época

quadro societário da empresa e a Casa Walter passa a

da fundação, na Avenida Marechal Deodoro, conta ainda

pertencer aos irmãos Luiz Gonzaga Alves Silvestre e

com ampla loja no bairro do Jatobá.

Fernando Antônio Alves Silvestre que tinham o pai Antônio

No início do negócio, os processos de fabricação dos

Silvestre como exemplo, pois o mesmo havia sido um

colchões eram totalmente artesanais e se utilizavam como

próspero comerciante em sua terra natal, Barão de Monte

matéria-prima o capim, a crina de cavalo e molas de aço

Alto (MG). Com dinamismo, visão empresarial à frente de

feitas à mão. Os colchões levavam o nome de Colchões

sua época e atendendo as exigências do novo mercado

Elizabeth, uma homenagem a uma das lhas do querido e

consumidor, tomaram a difícil decisão e eliminaram o setor

saudoso Walter.

de fabricação da empresa e se dedicaram à
comercialização de móveis, colchões e eletrodomésticos.
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‘‘ Em 2019, ao comemorar 70 anos de
‘‘

fundação e buscando cada vez mais
inovar, a Casa Walter passa a se
chamar CasaWalter

Nos anos 2000, seguindo a caminhada de expansão dos
negócios, foi fundada a Casa Walter no bairro Jatobá
também na cidade de Paraíba do Sul. Desde 2005 até os
dias atuais, a gestão da empresa está sob a
responsabilidade dos irmãos Eduardo, Ricardo e Henrique
Almeida Silvestre. Tendo a mãe Lígia Maria Almeida
Silvestre como conselheira.
Com foco na expansão dos negócios e tendo uma
gestão empreendedora que busca crescimento e também
colabora para o desenvolvimento do município, a Casa
Walter inaugura uma loja especializada em materiais de
construção. Em 2015, cria um Show Room no bairro
Jatobá para ampliar a exposição do portifólio de móveis
com um espaço para ambientalização.
Em 2019, ao comemorar 70 anos de fundação e

Ao longo desses 70 anos, a CasaWalter manteve a

buscando cada vez mais inovar, a Casa Walter passa a se

qualidade dos produtos e um relacionamento estreito,

chamar CasaWalter - A CASA DO SEU LAR, com o

cordial e de amizade com os clientes. Além disso,

conceito de uma empresa com tudo para o lar num único

conquistou uma forte credibilidade com os fornecedores.

local. As empresas situadas no bairro Jatobá passam a

Atualmente, conta com 35 colaboradores na equipe e é

funcionar em um mesmo prédio com mais de 1.200

considerada uma empresa 100% familiar e de excelência

metros quadrados de loja.

na região.

