


1986

A história da Pavei Armas começa em Janeiro 
de 1986, quando o Sr. João Batista Pavei abre 

uma loja no segmento de caça e pesca em 
Içara/SC, a Comercial Pavei.

Inicia a parceria com CBC e Taurus, 
comercializando os seus produtos.

Pavei Armas history begins in January 
1986, when Mr. João Batista Pavei

opens a hunting and fishing shop in 
Içara/SC, Comercial Pavei.

Starts the partnership with CBC and 
Taurus, selling their products.



1995
A empresa começa a atuar na comercialização de armas e 
munições para empresas de segurança privada. 

2006
Filipe Pavei entra nos negócios e expande o 

território de atuação para todos os 26 estados 
brasileiros e Distrito Federal.

The company starts selling firearms and ammunition to private 
security companies.

Filipe Pavei join the company and expands the operation 
territory to all 26 Brazilian states and the Federal District.



2009
Com o crescimento da venda a empresas de 
segurança, uma nova empresa é criada para assumir 
integralmente a distribuição deste segmento.

2011
Inicia-se a representação exclusiva da marca 
Walther no Brasil, distribuindo suas pistolas.

With the growth in sales to security 
companies, a new company is created to fully 
assume the distribution of this segment.

The partnership between Walther and Pavei Armas
starts. Pavei Armas became the exclusive distributor of 

Walther pistols in Brazil.



Torna-se representante exclusiva da Caesar Guerini
no Brasil, importando e distribuindo espingardas e 
acessórios em todo o território nacional. 

Fecha parceria com a Gamo, um dos principais 
fabricantes mundiais de airguns.

Becomes the exclusive representative of Caesar Guerini in Brazil, 
importing and distributing shotguns and accessories throughout 
the national territory.

Starts the partnership between Pavei Armas and Gamo, 
one of the world’s leading airguns manufacturer.

2013 2015



A Muela, marca espanhola de cutelaria, se torna 
parceira exclusiva da Pavei Armas. 

Firma parceria exclusiva com a Thermos, líder 
mundial na fabricação de utensílios térmicos para 

armazenamento de bebidas e alimentos. 

Pavei Armas becomes the exclusive distributor of Muela hunting 
and sports knives in Brazil.

An exclusive partnership with Thermos starts, a well 
known world leader brand in portable food containers, 

hydration and cookware products.

2017 2018



Inicia parceria com a Hatsan Arms, fábrica turca de 
armas, representando suas armas de fogo.

Insere no mercado a marca própria Aurok, com 
equipamentos de alta qualidade que melhoram a 

performance de atiradores.

Starts the partnership between Pavei Armas and Hatsan, 
Turkish firearms factory.

Introduces the own brand in the market: Aurok. The 
brand offers equipments with high quality, improving  

the shooter's performance.

2019 2020



2021

Oficializa a parceria com a Browning, 
comercializando suas armas de fogo e inicia a 

representação da Not Rust. Ambas com 
exclusividade em todo o país.

Formalizes the partnership with 
Browning, selling its guns. Pavei Armas

starts representing Not Rust, both 
exclusively throughout the country.



Fornecer armas e munições por 
meio de parcerias sustentáveis e 

soluções inovadoras.

Missão | Mission
Supply weapons and ammunition 
through sustainable partnerships and 
innovative solutions.

Ser, até 2023, a primeira e 
mais admirada opção em todo 

território nacional.

Visão | Vision

Until 2023, be the first and most 
admired option in the entire 
national territory.

Transformar segurança 
em liberdade.

Propósito | Purpose

Transform security
into freedom.

Respeito

Respect

Simplicidade

Simplicity

Trabalho Duro

Hard Work

Relacionamentos Sólidos

Solid Relationships

Resultados

Results

Valores | Values



Um time que faz acontecer, composto por 100 dedicados 
profissionais, situados em Santa Catarina e São Paulo.

A team that make it happen, composed of 100 dedicated 
professionals, located in Santa Catarina and São Paulo.



Com Assistência Técnica especializada e 
credenciada pela Polícia Federal, a Pavei Armas 
oferece um atendimento completo ao mercado.

Pavei Armas has a specialized technical 
assistance team, accredited by the Federal 
Police, offering complete technical service to its 
clients. 



A Pavei Armas está localizada em pontos estratégicos: em Santa Catarina, próxima 
a cinco portos marítimos, dispõe de um Centro de Distribuição, e em São Paulo, 
principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul, com mais um 
Centro de Distribuição, atendendo assim todas as regiões brasileiras com agilidade.

Pavei Armas is located in strategic points, headquarters and 
distribution center in Santa Catarina/South Brazil, which is 
close to five seaports. In São Paulo, the main financial, corporate 
and comercial center of South America, is located the second 
distribution center, serving thus all Brazillian regions with agility.





Importando produtos de diversos países, a Pavei Armas movimenta a economia global 
por meio dos seus negócios, ao mesmo tempo que contribui para a defesa, segurança 

e lazer de um mercado de mais de 209 milhões de pessoas, o Brasil. 

Importing products from different countries, Pavei Armas moves the global economy 
through its businesses, while contributing to the defense, security and leisure of a 

market of more than 209 million people, Brazil.

A Pavei Armas é reconhecida por firmar parcerias 
estratégicas com marcas de renome mundial.

Pavei Armas is recognized for signing strategic 
partnerships with world renowned brands.



Segurança PrivadaLojista

Private SecurityRetail

Segmentos Atendidos Segments Covered



Segurança 
Privada

Private 
Security

Segurança Pessoal

Personal Security

Vigilância Orgânica

Private Security 
Guard

VSPP

Armed Bodyguard

Escolta Armada

Armed Escort

Transporte de 
Valores

Armored Car Cash 
Transportation

Vigilância 
Patrimonial

Industrial And 
Commercial 

Guarding

Escola de 
Formação de 

Vigilantes

Vigilant Training 
School



25 years of experience.

Stands out for its service.

Leader in the commercialization of 
firearms and ammunition.

Atua há 25 anos.

Destaca-se pelo atendimento.

É líder na comercialização de 
armas e munições.

No mercado de Segurança Privada, a Pavei Armas:

In the Private Security market, Pavei Armas:



Lojistas
Shops

E-Commerce

Varejo
Retail

Tiro Esportivo
Shooting Sports



Na distribuição a lojistas, a Pavei Armas:

It is the supplier of five largests E-commerces
and three thousand stores specialized in the 
firearm´s industry/segment.

It is top 3 distribution of firearms and 
ammunition in Brazil.

Has great influence in 
the market of shooting 
in Brazil.

Atende 5 grandes E-commerces e 
3.000 lojas especializadas no 

segmento.

É top 3 na distribuição de armas 
e munições no Brasil.

Tem grande influência no 
mercado do tiro esportivo no 

Brasil.

In the distribution to retail shops, Pavei Armas stands out for:



www.paveiarmas.com.br

@paveiarmas

+55 48 3432-0010

contato@paveiarmas.com.br
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