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É NOTÍCIA

II Encontro sobre Cenários

Com aproximadamente 500 pesso-
as reunidas no Colégio Mauá, em 
Santa Cruz do Sul, no dia 12 de 
novembro de 2015, envolvendo 
colaboradores e fornecedores 
Mercur, experimentamos mais um 
momento de aprendizagem, volta-
do à re�exão e ao cuidado que 
podemos desenvolver para lidar 
com os cenários contemporâneos, 
atentando para os âmbitos 
humano, social e ambiental.
O encontro convidou a olhar aos 
desa�os do nosso dia a dia, 
buscando ampliar o nosso enten-
dimento quanto aos cenários 
imprevisíveis, complexos, ambí-
guos e voláteis, que exigem das 
pessoas e das organizações apren-
dizagens constantes e atitudes 
responsáveis. A programação 
também contou com um espaço 
de relaxamento e meditação, 
ginástica laboral, dinâmica de 
grupo e os vídeos Rio+20: Desa�os 
da Sustentabilidade e Esperança 
Ativa, com Mario Sérgio Cortella.
Foram compartilhadas ações reali-
zadas, como adequação de despe-
sas, contratos, ações dos recursos 
�nanceiros, adequação e quali�ca-
ção dos talentos humanos e sua 
relação com o grau de ocupação 
das operações da empresa e os 

impactos causados pela diminui-
ção da demanda do mercado. 
Ações direcionadas a clientes e a 
fornecedores, como o fortaleci-
mento do relacionamento e do 
posicionamento institucional da 
Mercur, também caracterizam a 
necessidade e o sentido do envol-
vimento colaborativo para buscar, 
com criatividade, outras ações 
preventivas que possam agregar 
valor frente aos desa�os das 
di�culdades políticas e econômi-
cas que agora se agravaram.
Mesmo com tendências do mer-
cado, como o incremento da 
inadimplência, a redução de 
salários em acordos com os 
sindicatos, a ociosidade da 
indústria e o desemprego no 
panorama econômico a nível 
Brasil e, inclusive, no estado do 
Rio Grande do Sul, a Mercur 
entende que, para fazer frente 
ao contexto atual, conta com a 
contribuição de todos, tanto na 
manutenção de sua saúde �nan-
ceira e operacional, como de sua 
rentabilidade, para que consiga 
manter o nível atual de sua 
empregabilidade. Ou seja, atuan-
do em função das pessoas, o 
coletivo sendo mais importante 
que o individual, assim como 

sua preservação econômica e 
investimentos dos projetos em 
curso, que a primeira alternativa 
não é demitir.
Portanto, em negociação com o 
Sindicato da Borracha, foi 
consensuado que não haverá um 
percentual de dissídio para 2015. 
Em contrapartida, a Mercur 
optou por reduzir a jornada de 
trabalho em 4 horas por semana, 
nas sextas-feiras, mantendo os 
salários atuais e, desta forma, 
preservando o emprego de todos 
os seus colaboradores. Os cená-
rios seguirão sendo acompanha-
dos, com a ressalva de que quais-
quer mudanças também pode-
rão impactar em nova redução 
de carga horária e, inclusive, de 
salários, retorno à carga horária 
de 40 horas semanais ou até 
mesmo demissões.
Independentemente da redução 
da carga horária de trabalho, os 
benefícios não sofrerão nenhu-
ma alteração, inclusive as refei-
ções de sextas-feiras. Coube a 
todos o compromisso de estudar e 
reorganizar o seu dia a dia, fazen-
do melhor com menos e conside-
rando a necessidade premente de 
adequação a essa realidade de 
maneira preventiva e colaborativa.



EDITORIAL

Mais um ano vai se encerrando 
e nos deixando muitos aprendi-
zados. Bem, isto não é novida-
de, pois podemos rechear com 
aprendizados cada segundo 
que vivemos. A questão é, com 
que tipo de aprendizado 
estamos recheando o nosso 
tempo? Ou ainda, para o que e 
para quem vai servir o que 
estamos aprendendo?
Foi-se o tempo em que se 
aprendia para ser melhor que o 
outro. Hoje, precisamos estar 
conscientes de que, ao buscar-
mos um conhecimento, é bom 
que o direcionemos ao outro. 
Ou seja, é bom que aprenda-
mos para servir melhor ao 
outro, focando nossos aprendi-
zados na colaboração e no com-
partilhamento de conhecimen-
tos para que, juntos, possamos 
construir um modelo de vida 
com menores con�itos políti-
cos, sociais, ambientais e econô-
micos.
Todos nós, como indivíduos, 
somos parte de um grande 
conjunto, cada um com seu 
jeito de ser. Isso nos torna inter-
ligados na construção da vida, 
permitindo que cada um contri-
bua com o que tem de melhor, 
do seu jeito e sem precisar 
tomar o lugar do outro. 2016 
está chegando! E, talvez, o 
principal aprendizado a ser 
buscado é o do amor sem domi-
nação e sem julgamento.

Um grande abraço e um 
ótimo ano novo!

Jorge

Recertificação da norma
ISO 9001:2008

No dia 24 de outubro, os �nalistas 
do projeto COlabora apresenta-
ram suas propostas e dividiram 
suas percepções sobre a participa-
ção na mobilização. Ao longo de 8 
meses, eles foram incentivados a 
construir, de forma colaborativa, 
soluções capazes de melhorar a 
vida das pessoas com mobilidade 
reduzida, desenvolvendo novos 
modelos de muletas.
Os grupos Cusco Studio, TIL e 
Integração destacaram-se por 
apresentar as possibilidades que 
mais se adequaram aos critérios 
do COlabora. Con�ra os resumos 
dos três projetos: 

STED: Substituição total ou 
parcial do uso do alumínio na 

muleta buscando por materiais 
mais sustentáveis, renováveis ou 
que possuam maior facilidade de 
acesso e/ou utilização. (Cusco 
Studio) 

Tubos de Papelão como Alter-
nativa à Substituição do 
Alumínio na Fabricação de 
Muletas: substituição do alumí-
nio pelos tubos de papelão 
como principal matéria-prima. 
(Integração)

Bambuleta: criação de muletas 
de bambu adaptáveis com kits de 
montagem, para uso como 
muleta axilar ou como muleta 
canadense, a critério da necessi-
dade do usuário. (TIL)

ACONTECENDO

Passamos com sucesso pelo 
processo de recerti�cação da 
norma ISO 9001:2008, o que 
mostra o amadurecimento da 
gestão da qualidade em relação 
aos requisitos da norma, garantin-
do que os processos sejam e�cien-
tes e e�cazes.
A auditoria de cinco dias de dura-
ção foi realizada pelo órgão certi�-
cador Det Norske Veritas (DNV), e 

COlabora: Projeto de Mobilização
pela Tecnologia Assistiva apresenta
seus resultados

teve como principal objetivo reava-
liar a conformidade do sistema. 
Para alcançá-lo, a Mercur segue a 
política da qualidade de “unir 
pessoas e organizações para criar 
soluções sustentáveis”.
Esta conquista é o resultado de toda 
a empresa trabalhando em conjunto 
e, de forma e�caz, no desenvolvi-
mento e na manutenção do seu 
sistema de gestão da qualidade.



2º Workshop de Inovação em Sustentabilidade

Lançamento de produtos

Cada um de nós é parte importan-
te de um todo. Cada escolha que 
fazemos pode impactar positiva ou 
negativamente no mundo. Nós 
acreditamos que essas escolhas 
contribuem para a construção de 
um mundo de um jeito bom pra 
todo o mundo e que, através delas, 
cada um tem a oportunidade de 
gerar pequenas ou grandes trans-
formações.

Com a temática “as nossas escolhas 
constroem o mundo em que 
vivemos”, a Mercur realizou, no dia 
11 de novembro, o 2º Workshop de 
Inovação em Sustentabilidade, 
reunindo fornecedores de matéria-
-prima e de serviços, transportado-
ras e clientes.
Além de rever o posicionamento 
da Mercur e seus direcionadores, 
foi uma oportunidade para conhe-

ACONTECENDO

Você está por dentro das novidades 
da Mercur em relação a produtos? A 
Mercur quer ampliar cada vez mais 
o envolvimento das pessoas em 
seus processos e, para isso, busca 
compartilhar com todos os colabo-
radores não apenas as suas novida-
des em produtos e materiais de 
comunicação, mas também conver-
sar sobre como tudo isso é pensado 
e desenvolvido. No mês de dezem-
bro, as equipes de Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D) e de Relaciona-
mento, com apoio de outras áreas, 
organizaram espaços para apresen-
tar as melhorias e os lançamentos 
de produtos (�ta corretiva recarre-
gável, andadores 4 rodas, tipoias e 

cer mais sobre o propósito do 
Laboratório de Inovação Social 
(LAB), assim como os projetos 
Diversidade na Rua, COlabora!, 
Empresa carbono neutro/Modais 
de transporte e Logística Reversa. 
Também foram oportunizados 
momentos de diálogos colaborati-
vos, proporcionando aos partici-
pantes a re�exão sobre as escolhas 
que fazemos no nosso dia a dia.

TÁ SABENDO?

muletas infantis, novos tamanhos da 
linha Neoprene e órteses, giz de cera 
vegetal, entre outros), bem como a 
divulgação dos materiais de comuni-
cação, para os colaboradores inter-
nos. Além de possibilitar que os 
colegas pudessem conhecer os 
produtos e tirar dúvidas, o intuito foi 
valorizar a participação de todos, 
incentivando o envolvimento nas 
diversas etapas do desenvolvimento.

Para saber mais sobre as melhorias 
feitas nas tipoias e conhecer os 
novos andadores, acesse o canal 
da Mercur no YouTube: 

youtube.com/mercursa
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A Tania Machado (Costura) partici-
pou pela primeira vez e levou seu 
marido, o �lho Marcelo, que também 
é nosso colega, e suas duas netas. 
Ela elogiou a organização e comen-
tou que “é muito gostoso o entrosa-
mento com as famílias e, além de 
estarmos com a nossa, temos a opor-

A Maria Alvina Alves de Farias 
(Saúde), acompanhada da nora, 
da �lha, do neto e de uma amiga, 
ressaltou que é um dia muito bom 
para toda a família. Para ela, é  uma  
oportunidade de passar um mo-

BABY MERCUR

20/10/15: Manuela
Pai: Fábio Ricardo da Silveira

26/11/15: Pietro
Pai: Ederson Rodrigues R. Cardozo

07/11/15: Lucas Gabriel
Mãe: Marcio Roberto Borges

23/11/15:  Gabriel
Pai:  Ricardo C. P. Fernandes

05/12/15: Juliano
Mãe: Bárbara Weber

26/10/15: Thierry
Mãe: Fernanda Cardoso Ribeiro
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NÓS NA MERCUR

Nesta edição, o Nós na Mercur compartilha alguns depoimentos de

O Gilmar Sprenger (Suprimentos) 
estava acompanhado da esposa 
Simone, que também é nossa 
colega, dos �lhos, do cunhado e 
dos sogros. A família desfrutou da 

quem participou do Dia da Família, um momento para aproximar colaboradores, suas famílias e a Mercur.

tunidade de conhecer a família dos 
colegas”. A Leila e a Teresa (Costura) 
também foram pela primeira vez ao 
encontro. A Teresa levou sua vizinha 
e falou que gostou muito da experi-
ência. Para a Leila “é preciso ir para 
ver como é, pois reúne todo mundo 
e podemos conhecer pessoas novas”.

recreação e do encontro com 
diversos amigos, inclusive com os 
padrinhos das crianças. Ele apro-
veitou a o�cina de pipas, participan-
do junto com a sua �lha Manuela.

mento agradável com os fami-
liares e ver muita gente. “Apro-
veitamos a recreação com as 
crianças, tomamos chimarrão, 
comemos lanche. Tudo muito 
bom!”.


