
Com o compromisso de unir 
pessoas e organizações para 
criar soluções sustentáveis, 
especialmente aquelas que 
auxiliem a melhorar as condi-
ções de vida das pessoas, a 
Mercur impulsionou a mobili-
zação COlabora. Este é um 
convite para pessoas que 
têm interesse em utilizar de 
muita criatividade e colocar 
suas ideias em prática para 
desenvolver um projeto em 
tecnologia assistiva. A ideia é 
que resulte em uma muleta 
diferente do convencional, 
considerando novas alterna-
tivas de design e matérias-
-primas, com menor impacto 
humano socioambiental, 
custo acessível e viabilidade 
de fabricação com ou sem 
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Depois do diálogo sobre os atuais cenários que vivemos,
que horizonte você enxerga?

Antes, eu via um período cheio 
de problemas, mas tem o 
outro lado. Em momentos 
como este, de diálogo, conse-
guimos parar e re�etir sobre 
como mudar nossa vida para 
que a crise não nos afete. 
Pensar em práticas simples no 
dia a dia e, inclusive na empre-
sa, que podem fazer a diferen-
ça. Sei que, juntos, podemos 
realizar essas mudanças!

Acho que não é só uma fase, 
mas podemos fazer alguma 
coisa para mudar. É preciso 
começar, pode ser em casa ou 
em relação ao meio ambiente, 
o importante é contar com o 
esforço de todos. Se pegarmos 
juntos, tudo é possível!

ENQUETE
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“É importante ter um olhar inter-
pretativo com as situações que 
ocorrem em nossa volta e saber 
tirar o melhor proveito delas”. Foi 
com essa fala que Jorge iniciou a 
manhã do dia 23 de março.” Ela fez 
parte de um encontro com aproxi-
madamente 450 colaboradores da 
Mercur, no Teatro Mauá, que foi 
construído para oportunizar diálo-
gos e re�exões conjuntas sobre o 
cenário em que estamos vivendo 
atualmente. O tema abordado foi: 
que horizonte você enxerga?
A intenção impressa nas dinâmicas 
que foram realizadas era criar um 
espaço de aprendizagem e de 
acolhimento, a partir da expressão 
conjunta sobre a forma como 
enxergamos e percebemos o 
mundo a nossa volta. São tantas as 

TÁ SABENDO

informações que nos chegam a 
todo o momento e, a partir delas, 
vamos desenhando o cenário em 
que nos encontramos enquanto 
indivíduos. Este cenário que enxer-
gamos in�uencia diretamente na 
nossa caminhada, nas tomadas de 
decisões e nas formas de encarar-
mos os desa�os que se apresen-
tam no dia a dia. Por exemplo: 
podemos enxergar a instalação de 
uma crise e conviver com receio ou 
encararmos o momento como 
uma fase de transições na qual as 
oportunidades de mudanças 
aparecem, as encaramos e nos 
movemos. É importante que 
possamos acompanhar os movi-
mentos que acontecem ao redor 
do mundo, mas é igualmente 
importante que possamos fazer a 
nossa avaliação crítica sobre o que 
chega até nós. O exercício do 
diálogo em torno do assunto pode 
nos ajudar em muito, complemen-

escala. Qualquer pessoa, 
independente da área de 
conhecimento ou atuação 
pro�ssional, que queira 
formar um grupo, pode parti-
cipar, com exceção dos cola-
boradores da Mercur, que 
está propondo esta mobiliza-
ção. As inscrições iniciaram 
em 16 de março, e ao �nal da 
mobilização, que passará por 
diferentes fases, e que está 

previsto para outubro deste 
ano, teremos na Mercur, um 
momento onde até 10 grupos 
vão compartilhar seus proje-
tos. Todas as informações 
sobre o COlabora, incluindo o 
regulamento e seu conjunto 
de critérios, estão disponíveis 
no site desta mobilização,
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Mãe: Mariane Roberta S. L. de Moura

tando e possibilitando diferentes 
pontos de vista sobre as situações. 
Neste sentido, novos encontros 
sobre o tema serão oportunizados 
ao longo do ano, contando com a 
sua iniciativa, através dos Rodas 
Vivas que acontecem nas diferen-
tes áreas da empresa. Nos manten-
do em conversa, nesta caminhada, 
podemos reconstruir a todo o 
momento o horizonte que 
estamos enxergando.

Infraestrutura
Alquimar Ferraz de Almeida

Cadeia de Suprimentos

Se cada um �zer a sua parte, 
vai mudar! Mas para provocar 
uma mudança é preciso ter 
mais união e mais diálogo. A 
maioria da pessoas costuma 
pensar só no seu bem, mas 
não é assim. Se eu �zer diferen-
te, o outro pode tomar de 
exemplo, e assim, ao poucos, 
vamos transformando as 
coisas.

Jenifer Baumgartem
Cadeia de Suprimentos

O momento não está fácil, mas 
crises são normais e passagei-
ras. Em períodos de di�culda-
de se dá muito destaque às 
coisas ruins e as pessoas 
acabam se assustando, mas 
coisas boas continuam 
acontecendo. A mudança 
depende de nossas ações, de 
cada um fazer a sua parte!

Marcos Luciano da Silva
Cadeia de Suprimentos
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www.mercur.com.br/colabora.



EDITORIAL
INCERTEZAS
SÃO BEM-VINDAS.

Dependendo de como esta-
mos dispostos a interpretar e 
enxergar o nosso dia a dia.

O incerto é o desa�o que nos 
encoraja e que precisamos 
aprender e acolher, sem fugir. 
São as incertezas que nos tiram 
da acomodação mórbida das 
certezas.
As certezas aniquilam com a 
nossa criatividade e nos fazem 
adormecer na preguiça, nos 
tirando o nosso estado de aten-
ção para o que pode e precisa ser 
diferente, bloqueando o nosso 

ESPAÇO CIPA

Projeto Pescar
2015

Em 19 de janeiro, iniciou a 6ª 
turma do Projeto Pescar. 
O curso deste ano será Inicia-
ção Pro�ssional em Opera-
ções para o Comércio.
O Projeto tem como objetivo 
o desenvolvimento pessoal e 
social dos jovens, visando 
preparar os mesmos para a 
vida e o mercado de trabalho.
Além do conhecimento 
técnico, o Projeto Pescar 
junto com a Mercur tem o 
intuito de conscientizar os 
jovens sobre a responsabili-
dade social e ambiental, 

propiciando uma educação
mais abrangente.
O Casa Mercur conversou com 
a turma, que destacou que o 
projeto permite que eles 
aprendam muito e conheçam 
gente diferente, e que essa 
interação proporciona a 
expectativa de um futuro 
melhor: 

ACONTECENDO

"Aprendemos a ter mais respon-
sabilidade, conhecer os limites. 
Desenvolvemos nosso lado 
pessoal; como se comportar 
dentro da empresa; como 
trabalhar em grupo e pensar 
nos outros. Nos prepara para o 
mercado de trabalho”.

olhar para novas descobertas.      
As incertezas nos ajudam a 
viver em um estado constante 
de problematização e nos 
convidam à re�exão. Nos fazem 
pensar de forma mais ampla, 
minimizam preconceitos e nos 
colocam em movimento, nos 
convidando a buscar ajuda. Elas 
são catalisadoras do processo 
de união e do processo de 
re-signi�car nossas relações e 
ações. Nas incertezas aprende-
mos a colaborar e a combinar o 
nosso modo de caminhar 
juntos.
Nem mesmo a mais forte e 
sábia pessoa ou organização 
poderia prometer estabilidade 
e segurança, simplesmente por 
que os tempos sempre estarão 
em constante transição e 

mudanças. Somos e acordamos 
todos os dias diferentes do que 
fomos ontem... ou não?
Saber aceitar as mudanças 
como parte do nosso aprendiza-
do de vida, é dar sentido a tudo 
e a todos.
Simular cenários e considerar 
incertezas e mudanças no 
entendimento de que um 
mundo melhor é possível, 
sempre pautados pelos princí-
pios de respeito pela vida e das 
relações emancipadoras, passa 
a estimular novas atitudes e o 
verdadeiro senso colaborativo 
da convivência em harmonia.

Um abraço,
Breno R. Strüssmann.

Doação de Sangue
No dia 03 de fevereiro, a CIPA 
realizou uma palestra sobre 
doação de sangue, ministrada 
pelo Hemovida do Hospital 
Santa Cruz.

Foi disponibilizada, neste dia 
também, uma lista aos interes-
sados em tornarem-se doado-
res periódicos. O acompanha-
mento da mesma �cará sob 

responsabilidade da equipe de 
Medicina, que estará orientan-
do os colaboradores quanto ao 
tempo certo de cada doação.

“Queremos compartilhar que o TH 
está em processo de ReDescober-
ta. Entendemos este ReDescobrir 
como um novo olhar para algo 
que já existe (Re), mas também a 
descoberta de coisas novas (Des-
cobrir). E é neste ritmo que encer-
ramos o ano de 2014 e iniciamos 
2015. Além de contarmos com 
colegas novos na equipe e reorga-
nizarmos nosso espaço físico, 
estamos olhando nossos �uxos e 
processos, nosso jeito de fazer as 
coisas, buscando sempre quali�-

A partir desta edição, o Casa 
Mercur passa a ter um novo 
espaço destinado ao comparti-
lhamento de vivências e apren-
dizados, o Nós na Mercur. A 
coluna é um convite para que 
cada um conte as suas histórias 

"Acho que um grande marco na 
minha vida, pro�ssional e pessoal, 
foi nossa reestruturação de atendi-
mento próprio aqui, no Rio de 
Janeiro. Consegui executar e 
vivenciar de uma melhor forma o 
posicionamento da empresa, 
percebi o quanto me identi�co 
com ele. Consegui me aproximar 
mais das pessoas, unir mais minha 
equipe e nos relacionar melhor 
com nossos clientes, oferecendo 
uma prestação de serviço diferen-
ciada, visando o bem-estar de 
todos, sempre com muita simpli-
cidade e união.” 
Mário Simões (RJ)

NÓS NA MERCUR

vividas na Mercur. Desta vez, 
quem conversa conosco é o 
Mário Simões, representando a 
equipe externa do Rio de Janei-
ro, e os colegas da área de Talen-
tos Humanos:

car o suporte a todos os
colegas/colaboradores e alinhar, 
cada vez mais, nossos serviços ao 
posicionamento da Mercur.
Para isso, estamos em fase de 
muita avaliação e re�exão (e isso 
deverá ser contínuo). E tem mais: 
em breve estaremos convidando 
outras pessoas para nos ajudar 
nesta ReDescoberta, pois o nosso 
objetivo é envolver e unir as 
pessoas, pois somente assim o TH 
�cará com o jeito de todos nós.
Talentos Humanos (TH)

Você também pode dividir as suas 
experiências. Entre em contato 
com a comissão do Casa Mercur 
através do e-mail:  
dho@mercur.com.br

Equipe RJ

Equipe TH


