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Todos os produtos deste Almanaque que necessitam 
de certificação do Inmetro estão aprovados e 
receberam o selo deste órgão.

Av. Presidente Castelo Branco, 1260
CEP 96835-666  Santa Cruz do Sul, RS
www.mercur.com.br
facebook.com/mercuroficial
youtube.com/mercursa

Gostaríamos de fazer um agradecimento a
todas as escolas, secretarias e coordenadorias
de Educação, associações de pessoas com
deficiência, alunos, famílias, professores e
profissionais da saúde que participam da
comunidade Diversidade na Rua.

Participe e conheça outras pessoas da rede
pela plataforma: www.diversidadenarua.cc

twitter.com/diversidade_rua
diversidade@mercur.com.br
Telefone: (51) 3719 9500



A Mercur está comprometida em desenvolver novas lógicas de 
produção, valorizando a colaboração e a participação junto com a 
sociedade. Os recursos apresentados neste Almanaque fazem 
parte de um processo de descoberta e experimentação, envolvendo 
vários grupos participantes da rede do projeto Diversidade na Rua. 

O que nos norteia: Acessibilidade e inclusão! Acreditamos que 
esses conceitos são imprescindíveis para o mundo de um jeito bom 
pra todo o mundo.

O que queremos: Abrir o diálogo para a cocriação de novos produ-
tos e serviços, de acordo com a necessidade das pessoas. 

Canais de relacionamento do projeto:

Site do Diversidade na Rua (diversidadenarua.cc): um espaço para 
receber informações, compartilhar e difundir assuntos sobre inclu-
são e acessibilidade.
Loja do Diversidade (loja.mercur.com.br): não é apenas uma loja 
virtual, mas sim um canal para desenvolver relacionamentos, atra-
vés de atitudes de colaboração. Um dos conceitos disponíveis é o 
“frete amigo”, que funciona com a colaboração das pessoas que se 
disponibilizam a levar os produtos até seu destino, de forma espon-
tânea, minimizando o custo financeiro e ambiental com o transpor-
te. Outro conceito é a “conta solidária”, que gera crédito pelos 
usuários que podem pagar mais e desconto para auxiliar àqueles 
que precisam do produto com o preço mais acessível.

Converse conosco em nossos canais de relacionamento e ajude a 
ampliar essa rede de colaboração e de cocriação. 
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O Borrachão e o Borra-
chão Longo Mercur
possibilitam outras 
maneiras de (re)fa-
zer, (re)criar e 
(re)inventar.

O Borrachão é grande e pesado, apaga 
áreas maiores e deixa os movimentos mais 
estáveis e seguros, principalmente para 
quem possui alguma dificuldade motora 
ou tremor nas mãos.

O Borrachão Longo facilita o ato de apagar 
das pessoas que não seguram os objetos 
com os dedos indicador e polegar (movi-
mento de pinça).

Ambos possuem o nome do produto em 
português, Libras e escrita de sinais no 
produto.

  

BORRACHÃO BORRACHA DE APAGAR
PONTEIRA 

ESCRITA
DE SINAIS 

Dimensões:
Comprimento: 2,9 cm
Diâmetro externo: 1,2 cm
Diâmetro interno: 6 mm
Cores:
Branca, preta, rosa e lilás
Embalagens:
- Pote com 50 peças
- Embalagem com 6 peças (rosa e lilás)
- Embalagem com 6 peças (branca e preta)

 

BORRACHÃO

Formato:
Retangular
Dimensões
6 cm x 4 cm x 2 cm
Cor: Branca

BORRACHÃO LONGO

Formato: Retangular longo
Dimensões: 10 cm x 3 cm x 2,3 cm
Cor: Branca
Embalagens: 
- Caixa com 8 peças
- Saco com 1 peça

Embalagens:
- Caixa com 10 peças
- Saco com 1 peça

ESCRITA 
DE SINAIS

2 cm

Rosa

Branca

Lilás

Preta

4 cm

6 cm

10 cm

3 cm

2,3 cm

A Borracha de Apagar Ponteira se adapta 
à maioria dos lápis comuns e deixa seu 
uso muito mais prático. Além disso, é 
possível acoplá-la a equipamentos de 
comunicação suplementar e alternativa, 
o que auxilia a função de digitação por 
pessoas com dificuldades motoras.
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O Grip Mercur é um suporte que
se encaixa em vários tipos de materiais, 
como lápis, canetas, pincéis finos, entre 
outros. Serve para canhotos e destros, 
melhora o controle da escrita, não deixa
o instrumento escorregar das mãos ou da 
mesa e, principalmente, alivia o cansaço
dos dedos! Possui o nome do produto em 
português, Libras e escrita de sinais. 

CURTO
Indicado para pessoas que conseguem 
segurar o lápis/caneta com indicador e
o polegar (movimento de pinça). 

Formato:
Triangular
Dimensões:
Comprimento: 4 cm
Altura: 1,8 cm
Orifício: 8 mm

LONGO
Indicado para pessoas que seguram
o lápis/caneta com a palma da mão
(preensão palmar).

Formato:
Triangular
Dimensões:
Comprimento: 6 cm
Altura: 1,8 cm
Orifício: 8 mm

ENGROSSADOR
MULTIUSO 7 mm e 10 mm

Tornar as atividades de vida diária mais 
fáceis de serem executadas. Esse é o 
objetivo do Engrossador Multiuso da 
Mercur. Ele torna os equipamentos em 
geral mais robustos, facilitando sua pega. 
Pode ser utilizado em lápis, caneta, 
escova de dentes, entre outros. 
Possui o nome do produto em português, 
Libras e escrita de sinais.

 

GRIP

Cor:
Roxo
Embalagens: 
- Caixa com 24 peças
- Saco com 1 peça

Cor: 
Laranja
Embalagens:
– Caixa com 16 peças
– Embalagem com 1 peça

DIÂMETRO INTERNO
10 mm

Facilita o manuseio de
objetos mais grossos,
como escovas de cabelo,
talheres, utensílios de
cozinha, etc.

Formato:
Cilíndrico
Dimensões:
10 cm x 2,3 cm
Cor: Verde
Embalagens:
- Caixa com 12 peças
- Saco com 1 peça

ESCRITA 
DE SINAIS

ESCRITA 
DE SINAIS

1,8 cm

4 cm
1,8 cm

1,8 cm

1,8 cm
6 cm 10 cm

2,3 cm

DIÂMETRO INTERNO
7 mm

Facilita o manuseio
de objetos mais finos,
como canetas, lápis,
escovas de dentes, etc. 

Formato:
Cilíndrico
Dimensões:
10 cm x 2,3 cm
Cor: Vermelho
Embalagens:
- Caixa com 12 peças
- Saco com 1 peça
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4 mm
6 mm

CINTA DE POSICIONAMENTO
PARA CADEIRANTES
A Cinta de Posicionamento para Cadeirantes é um recurso que foi desen-
volvido junto com jogadores de basquete em cadeira de rodas, buscando 
atender suas necessidades na prática deste esporte. Disponível para uso 
em abdômen, pernas e pés, possibilita ao cadeirante uma sustentação 
segura, permitindo a sua movimentação ativa com conforto. É um dispo-
sitivo multifuncional, ajustável, que pode ser utilizado na prática de 
esportes sobre a cadeira de rodas, além de outras situações, como posi-
cionamento em bancos de automóveis, ônibus ou aviões.

ENGROSSADOR EM DISCOS
O Engrossador em Discos é um facilita-
dor de AVDs (atividades de vida diária) 
desenvolvido a partir de oficinas com 
pessoas com deficiência, profissionais 
da saúde, educação e design. Este 
recurso foi pensado como possibilidade 
de oferecer mais conforto às pessoas 
com dificuldade de preensão, tornando 
o ato de escrever ou pintar um momen-
to ainda mais feliz e prazeroso.

Pode ser montado de diferentes formas, 
de acordo com a necessidade de cada 
pessoa, para o uso de destros e canho-
tos.

PARA ABDÔMEN

Dimensões:
120 cm x 20 cm
Cor: Preta
Embalagem:
Caixa com uma peça

PARA PERNAS 

Dimensões:
100 cm x 10 cm
Cor: Preta
Embalagem:
Caixa com uma peça

PARA PÉS

Dimensões:
60 cm x 10 cm
Cor: Preta
Embalagem:
Caixa com uma peça

ENGROSSADOR EM
DISCOS VERDE

O Engrossador
formado por discos
verdes é leve
e macio. 

Tamanho:
5 tamanhos diferentes
de discos, cada um com
6 mm de espessura
Embalagem:
Saco com 10 discos
(2 de cada tamanho)
Peso (aprox.): 20 g

ENGROSSADOR EM
DISCOS AMARELO

Mais pesado e rígido,
se comparado ao verde,
o Engrossador amarelo
facilita a estabilização
dos membros superiores
no momento da escrita.

Tamanho:
8 tamanhos diferentes
de discos, cada um com
4 mm de espessura
Embalagem:
Saco com 16 discos
(2 de cada tamanho)
Peso (aprox.): 65 g

20 cm

10 cm 10 cm
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CRIAÇÃO DA LINHA DE TRABALHO
Para que fosse possível encontrar 
soluções, se constituiu um grupo 
multidisciplinar de colaboradores da 
Mercur e outros parceiros, no Labora-
tório de Inovação Social da Mercur, 
apoiados pela rede de colaboração do 
Diversidade na Rua, e se desenhou uma 
linha de trabalho. Considerando um pro-
cesso de sensibilização, a partir do contato 
de todas as pessoas com a rede.

PROCESSO DA LINHA DE TRABALHO
FACILITADORES – AVDs (ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA)

DEFINIÇÃO DA PROBLEMÁTICA
DA LINHA DE TRABALHO
A partir das descobertas no processo 
de sensibilização, definiu-se a 
problemática da linha de trabalho, 
ou seja, o seu desafio:
Como desenvolver soluções que 
atendam a necessidade de pessoas 
com dificuldade de preensão para 
realizar suas atividades de vida diária 
– alimentação, higiene e aprendiza-
gem – gerando independência, 
autonomia e dignidade, de forma 
acessível (preço e disponibilidade)?

OFICINAS DE COCRIAÇÃO
Utilizando a criatividade, a inteli-
gência coletiva e a prototipação, a 
equipe da linha de trabalho desen-
volveu, junto com a rede do Diversi-
dade na Rua, soluções funcionais 
para as pessoas a partir da percep-
ção delas sobre as possibilidades.

OFICINAS DE LEGITIMAÇÃO
Nessa etapa, a equipe observou e 
viveu as experimentações das 
soluções que surgiram nas oficinas 
de cocriação, buscando legitimá-las 
e adequando o que fosse necessário.

RESULTADO
Após as experimentações, validações 
e constantes interações com a rede, 
chegou-se a alguns resultados, como 
o Engrossador em Discos e o Fixador 
de Mão em Tira. Sabe-se que esse foi 
apenas o início para tantas soluções 
possíveis, esse é o processo natural e 
o resultado de quando nos coloca-
mos a serviço das pessoas.

O Laboratório de Inovação Social Mercur é um espaço que construímos para viver 
descobertas e promover interações entre a Mercur (sua estrutura, produtos, 
colaboradores) e a comunidade (pessoas e instituições). Um dos seus propósitos é a 
criação de soluções que ajudem a melhorar a vida das pessoas, a partir de necessi-
dades legítimas e da convivência com elas.
acesse www.mercur.com.br/lab

FASE 1: IDENTIFICAR FASE 2: PLANEJAR FASE 3: DEFINIR FASE 4: CONSTRUIR FASE 5: EXPERIMENTAR FASE 6: VIVENCIAR

FASE 1

FASE 2

FASE 3
FASE 6

FASE 5

FASE 4

IDENTIFICAR A NECESSIDADE
Na busca por criar soluções com as 
pessoas, procuramos nos reunir com 
elas para compreender as suas reais 
necessidades e como poderíamos 
ajudá-las em suas atividades de vida 
diária.

Um processo de descoberta que a Mercur
desenvolveu junto com a rede do Diversidade na Rua.
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COLA BRANCA E COLA GEL TINTA GUACHE
LAVÁVEL

ESCRITA
DE SINAIS 

ESCRITA
DE SINAIS 

4,5 cm

3 cm

20 cm

4,5 cm

3 cm

20 cm

Pintar é emprestar alegria para a folha em branco. A Tinta Guache 
Lavável Mercur possui o frasco cilíndrico e robusto, que se adapta
à mão, facilitando a pega por pessoas com dificuldade de preensão. 
Possui o nome do produto e da cor em português, Libras e escrita
de sinais impresso em seu rótulo.

Formato:
Cilíndrico, com bico aplicador
Dimensões:
20 cm x 4,5 cm
Cores:
- Amarelo
- Azul
- Branco
Embalagem:
- Frasco com 200 ml
Preços diferenciados:
Cada cor de tinta
possui um preço
diferente, em função
do pigmento utilizado
na fabricação. A Mercur
optou por manter os
valores das tintas dessa
forma, ao invés de
unificá-los, pois assim
mantemos o preço mais
justo e acessível.

Colar é pôr ideias distantes para brinca-
rem juntas. O frasco da Cola Branca e 
Cola Gel Mercur ajuda a estabilizar o 
movimento das mãos, em função do seu 
formato cilíndrico e robusto. Possui bico 
aplicador que auxilia nas colagens mais 
precisas. Apresenta o nome do produto 
em português, Libras e escrita de sinais. 

Formato:
Cilíndrico, com bico aplicador
Dimensões: 20 cm x 4,5 cm

Embalagens:
- Frasco com 200 g – Cola Branca
- Frasco com 200 g – Cola Gel

- Preto
- Vermelho
- Verde
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ESCRITA 
DE SINAIS

GIZÃO DE CERA
GROSSO

GIZ DE CERA
TIJOLINHO

Brincar com as cores, inventar 
combinações e criar universos 
no papel aperfeiçoa a criativida-
de e, ainda por cima, é muito 
divertido. O Gizão de Cera 
Grosso Mercur, por ser grande, 
tem vida longa e permite 
muitas experimentações, 
auxiliando no desenvolvimento 
da coordenação motora. Possui 
o nome do produto em portu-
guês, Libras e escrita de sinais 
na embalagem. 

Formato:
- Cilíndrico
Dimensões:
10 cm x 2,2 cm
Embalagens:
- Caixa com 12 cores
- Caixa com 6 cores (amarelo, 
azul escuro, marrom, preto, 
verde claro e vermelho)
- Saco com 1 peça

ESCRITA
DE SINAIS 

Formato: Retangular
Tamanho: 5 cm x 1,2 cm x 2,5 cm
Embalagens:
- Caixa com 12 cores
- Saco com 1 peça

O Giz de Cera Tijolinho 
Mercur, com seu formato 
retangular, possibilita novas 
formas de traço e desenho. 
Pinta áreas mais abrangentes 
e é muito mais resistente a 
quedas – ideal para os
pequenos e os mais velhos 
brincarem à vontade! 
Possui o nome do produto em 
português, Libras e escrita
de sinais na embalagem.

Diâmetro do giz de 
cera convencional

comparado ao Gizão de
Cera Grosso Mercur:

10 cm

2,2 cm 1,2 cm

2,5 cm

5 cm

1 cm

2,2 cm
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ESCRITA
DE SINAIS 
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O Lápis Técnico Mercur 
Technik, através de um 
grafite (mina) macio, que 
proporciona traços firmes, 
grossos e escuros, auxilia 
tanto pessoas com baixa 
visão, como crianças que 
estão na fase inicial de 
construção da escrita a 
darem formas e traços a 
seus pensamentos.

Grafite (mina):
3 graduações de cor

Formato: Triangular
Dimensões:
17,6 cm x 7,2 mm
Grafite (mina) de 2,05 mm
Cor: Preto
Embalagens:
- Caixa com 12 peças
- Saco com 1 peça

 

LÁPIS DE COR GROSSO 

Escrever é aprender novas 
maneiras criativas de 
contar e viver histórias. 
O Lápis Preto Grosso 2B 
Mercur é maior e mais 
robusto que os lápis
convencionais. Por essa 
razão, proporciona maior 
suporte, conforto e 
controle durante seu uso.
É ideal para crianças ou
para quem possui alguma 
dificuldade motora. Possui 
o nome do produto em 
português, Libras e escrita 
de sinais no produto. 

Formato: Triangular
Dimensões:
17,6 cm x 1 cm
Grafite (mina) de 4 mm
Cor: Preto
Embalagens:
- Caixa com 12 peças
- Saco com 1 peça

LÁPIS TÉCNICO
MERCUR TECHNIK

ESCRITA
DE SINAIS 
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ESCRITA 
DE SINAIS

ESCRITA
DE SINAIS 

LÁPIS PRETO
GROSSO 2B 

Pintar é encher de cor o mundo 
das pessoas. Quem colore, 
imprime no seu papel seu jeito 
de ser. Os Lápis de Cor Grossos 
Mercur são mais robustos que 
os convencionais e possibilitam 
maior conforto e facilidade ao 
ato de pintar e desenhar. Sua 
mina é larga, robusta e aqua-
relável.

Possui o nome do produto em 
português, Libras e escrita de 
sinais no produto.

Formato: Triangular
Dimensões:
17,6 cm x 1 cm
Mina de 5 mm

Embalagens:
- Caixa com 12 cores
- Saco com 1 peça, disponível 
  somente nas cores: amarelo, 
  azul-claro, rosa, roxo, verde-
  -claro ou vermelho.

1 cm

17,6 cm

1 cm

17
,6

 cm

7,2 mm
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PISO TÁTIL
Piso Tátil são placas de borracha em alto-relevo que são fixadas no chão, 
com o objetivo de proporcionar às pessoas com deficiência visual ou baixa 
visão, condições de segurança e de orientação para que possam se deslocar 
e efetuar suas tarefas do dia a dia, com maior independência e autonomia.

FIXADOR DE MÃO
EM TIRA
O Fixador de Mão em Tira é um facilitador 
de AVDs (atividades de vida diária) desen-
volvido a partir de oficinas de cocriação. 

Possibilita a autonomia e independência a 
pessoas que tenham dificuldade de segu-
rar objetos, dentre eles: escova de dentes, 
brinquedos, talheres, pincéis e canetas.

É flexível e tem características multifuncio-
nais, podendo ser fixado na mão de 
diferentes maneiras, inclusive funcionando 
como um abdutor de polegar.

LARGURA 20 mm

Apresentações:
- 15 cm de comprimento:
  amarela
- 20 cm de comprimento:
  vermelha
- 25 cm de comprimento:
  gelo

Embalagens:
- Saco com 1 peça
- Caixa com 1 peça de
  cada tamanho

LARGURA 30 mm

A tira de 30 mm possibilita segurar
objetos maiores, como por exemplo,
brinquedos ou instrumentos musicais.

Apresentações:
- 20 cm de comprimento:
  azul
- 25 cm de comprimento:
  verde

3 cm

2 cm 20 cm

15 cm

20 cm

25 cm

25 cm

Formato: quadrado
Dimensões:
Placas de 25 cm x 25 cm x 5,0 mm
Cores: preto, azul, cinza e amarelo
Embalagem: saco plástico com placas conforme a solicitação

PISO TÁTIL 
DIRECIONAL

PISO TÁTIL
ALERTA

Para mais informações sobre o piso tátil, referentes à instalação e garantia, acesse:
loja.mercur.com.br/produto/piso-tatil_direcional_61

A placa de borracha Direcional 
apresenta linhas longitudinais em 
relevo com o objetivo de demarcar a 
direção do caminho. 

Preço diferenciado:
Cada cor de placa possui um preço diferente, em função do pigmento 
utilizado na fabricação. A Mercur optou por manter os preços das placas 
dessa forma, ao invés de unificá-los, pois assim mantemos o preço mais 
justo e acessível.

A placa de borracha Alerta tem um 
relevo do tipo “moeda”, específico 
para alertar possíveis obstáculos no
caminho ou mudança de sentido.
Precisa ser instalado em conjunto
com o Piso Tátil Direcional, para a
orientação do caminho indicado.

25 cm 25 cm

25 cm

25
 cm
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Todos os produtos deste Almanaque que necessitam 
de certificação do Inmetro estão aprovados e 
receberam o selo deste órgão.

Av. Presidente Castelo Branco, 1260
CEP 96835-666  Santa Cruz do Sul, RS
www.mercur.com.br
facebook.com/mercuroficial
youtube.com/mercursa

Gostaríamos de fazer um agradecimento a
todas as escolas, secretarias e coordenadorias
de Educação, associações de pessoas com
deficiência, alunos, famílias, professores e
profissionais da saúde que participam da
comunidade Diversidade na Rua.

Participe e conheça outras pessoas da rede
pela plataforma: www.diversidadenarua.cc

twitter.com/diversidade_rua
diversidade@mercur.com.br
Telefone: (51) 3719 9500


