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Revitalização da recepção: novas formas de acolhimento
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Atrás: Cristian Weis, Jorge de Moraes, William Iochims, Marluce Machado, Joel dos Santos, Ana dos Santos, Marcelo de Mello, Sidinei Muller.
Frente: Marlon Pereira, Gesica da Rosa, Janaína da Silva, Ereni Weiss, Ludiane Franco, Aline Gonçalves, Ana Paula Grade.

Na Mercur, temos diversos grupos 
de trabalho, que se dedicam a 
pensar juntos melhorias, formas 
de atuação, de estabelecermos 
relacionamentos, entre outros. 
Um desses grupos tinha como 
objetivo estudar novas possibili-
dades para as portarias da empre-
sa e buscar em conjunto formas 
de tornar o primeiro contato com 
a Mercur mais acolhedor, além de 
tentar eliminar o estigma de 
divisão de público (administrativo 
e produção), uni�cando os aces-
sos, visto que, até então, no 
Centro, a maioria dos colaborado-
res do administrativo entrava pela 
portaria I e da produção, pela 
portaria II. Porém, o principal obje-
tivo da internalização do serviço 
de segurança patrimonial foi 
permitir que colegas que atuavam 
na Revestimentos tivessem a 
oportunidade de realizar outra 
atividade, promovendo a manu-
tenção dos empregos, já que esse 
negócio entrou em processo de 
descontinuação em 2018.
Após o estudo, em novembro de 

2018, começou a reforma da 
portaria II, a qual se tornou o 
acesso uni�cado na Mercur 
Centro. Com isso, iniciou-se o 
processo de seleção dos colabora-
dores que formariam o grupo.  
Para a divulgação dessa oportuni-
dade (via Talento Interno), foram 
realizadas reuniões com todos os 
operadores II, para explicar e 
contextualizar os movimentos 
referentes à nova portaria, infor-
mando que haveria um processo 
seletivo interno para o preenchi-
mento de um total de 14 vagas. 
Foi exposto também que, levando 
em consideração a descontinua-
ção da Revestimentos e a ociosi-
dade de operadores II, envolvidos 
nessas atividades, estes seriam 
priorizados para o preenchimento 
das vagas. O processo seletivo 
iniciou ainda em novembro, 
somente com os operadores II, 
porém, considerando o per�l da 
função, não foram preenchidas 
todas as vagas disponíveis com os 
operadores II. Com isso, foi aberta 
a oportunidade também para 

operadores I. No dia 21 de dezem-
bro,  foram  divulgados os nomes 
dos 14 colegas selecionados e 
que, a partir do início de 2019, 
iriam atuar nas recepções, junta-
mente com o gestor da área e um 
assistente, os quais foram convi-
dados para assumir esse novo 
desa�o.
A partir do momento em que o 
processo seletivo foi fechado, 
iniciou-se um novo ciclo e, para 
que todos pudessem iniciar suas 
atividades de forma mais quali�-
cada,  a área de Talentos Humanos 
e a de Segurança Patrimonial 
montaram um plano de Espaços 
de Aprendizagem para a equipe, o 
qual foi vivenciado durante três 
semanas (de 14 de janeiro a 1° de 
fevereiro), envolvendo aulas de 
informática, português voltado à 
comunicação oral e escrita, módu-
los de segurança, procedimentos 
da nova área, cocriação do seu 
uniforme juntamente com uma 
estilista, formas de acolhimento, 
entre outros. No dia 4 de fevereiro, 
a recepção foi internalizada, ou 
seja, os novos recepcionistas subs-
tituíram o trabalho dos colegas 
terceirizados pela Cindapa.  
A Mercur tem como um dos seus 
princípios a construção de relacio-
namentos. Sendo assim, quali�car 
a recepção é quali�car a forma 
como recebemos e cuidamos das 
pessoas, de maneira mais afetuo-
sa. A partir dessa mudança, o obje-
tivo é irmos além do recepcionar, 
queremos acolher pessoas.
A recepção e o encaminhamento 
de visitantes, fornecedores e pres-
tadores de serviços, tanto no 
Centro como no Distrito, serão 
realizados por colaboradores da 
Mercur no horário entre 5h e 22h. 
A Cindapa mantém seu atendi-
mento diariamente, das 22h às 5h, 
e também aos domingos.
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EDITORIAL

MAIS UMA VIRADA DE CHAVE

Ao fazermos a “Virada da Chave” em 
2009 já imaginávamos que outras 
mudanças teriam que acontecer ao 
longo da nossa caminhada, uma vez 
que aquele era apenas o início de 
uma nova jornada da Mercur. 
Naquele momento, estávamos 
vivendo uma situação muito nova 
para todos nós. Passamos por 
momentos difíceis, de pouca 
compreensão para algumas pessoas. 
Mas tínhamos em mente algo muito 
concreto, o desejo de construirmos 
um novo jeito de trabalhar e um 
novo modelo de relacionamento 
entre nós, colaboradores da empre-
sa, e entre a empresa e os seus 
parceiros. 
Passados quase 10 anos dessa 
primeira virada, aprendemos muito 
e construímos o “Sistema de Cocria-
ção Mercur”, desenvolvido a partir do 
Projeto Diversidade na Rua e que 
agora começa a ser utilizado em 
vários processos da empresa, 
motivando, então, uma nova “Virada 
de Chave”. 
Esse novo momento está ocasionan-
do a movimentação de várias pesso-
as, dentro das suas próprias áreas ou 
para outras, com a intenção de 
ampliar, diversi�car e compartilhar o 
conhecimento já adquirido, além de 
focar esforços em criação e inovação 
a partir de Linhas de Trabalho e 
Projetos dedicados a criarem novas 
possibilidades em produtos e 
serviços a serem oferecidos pela 
Mercur. 
Esta nova “Virada de Chave”, que em 
breve será compartilhada para toda 
a Mercur, vem a�rmar nossa inten-
ção e nosso compromisso de partici-
parmos da construção do mundo de 
um jeito bom pra todo o mundo. 

Um grande abraço e sucesso para 
todos nós!

Jorge Hoelzel Neto

Para facilitar o acesso

Em um primeiro momento, os 
recursos criados a partir dessas 
demandas, que hoje já são 21, 
entre produtos de Educação e 
Saúde, foram vendidos apenas 
pela Loja Mercur e nos encontros 
presenciais com a rede. Agora, 
após   sugestões   e   pedidos  de 

ACONTECENDO

Material escolar com acessibilidade
A partir de 2019, produtos 
da Mercur cocriados com a 
rede também estarão 
disponíveis no varejo 
tradicional.

Para encerrar 2018, a Mercur 
anunciou a entrada de novos 
materiais escolares – focados 
na acessibilidade – no varejo. 
São materiais escolares adapta-
dos a necessidades especí�cas, 
como um giz de cera mais 
grosso, por exemplo, para 
quem tem di�culdade de 
preensão palmar ou está em 
fase de desenvolvimento da 
coordenação motora.
Desde que começou a repensar 
seu papel enquanto indústria, a 
Mercur passou a buscar formas 
de entender as reais necessida-
des das pessoas e a disponibili-
zar seu conhecimento e estru-
tura para oferecer acesso a 
soluções que tenham signi�ca-
do para todos. Nessa busca, 
passou a se relacionar com edu-
cadores e, por meio da escuta, 
quando compartilharam alguns 
de seus desa�os em sala de 
aula, iniciou a adaptação de 
produtos que já produzia, 
como tintas e giz de cera, para 
que os alunos pudessem aces-
sar tais materiais e serem incluí-
dos nos processos de aprendi-
zagem.
A terapeuta ocupacional Cristi-

na Fank, que atua na 
Mercur, conta que outros 
educadores compartilha-
ram relatos sobre o giz de 
cera, que era muito �no, 
quebrava com muita facili-
dade, rolava, caía no chão e, 
às vezes, alguns alunos, só 
de segurarem o giz, já o 
quebravam, o que era muito 
frustrante e os impossibilita-
va de utilizar o material. 
Nesses casos, as professoras 
pegavam os pedaços que-
brados, derretiam e faziam 
um giz maior em potes ou 
canos, para que os alunos 
com alguma necessidade 
especí�ca não �cassem para 
trás.
Realizando o�cinas de 
cocriação, experimentação 
e legitimação com educado-
res e comunidade, a Mercur 
decidiu incluir esses novos 
produtos, adaptações do 
que já produzia, em seu 
portfólio. “São pequenas 
adaptações, mas que 
impactam muito na vida de 
algumas pessoas. Você con-
seguir acompanhar a sua 
turma, conseguir realizar 
uma atividade com autono-
mia, conseguir pintar e ter 
contato com a educação por 
meio da arte, é algo que não 
tem preço no desenvolvi-
mento”, comenta Cristina.

muitas pessoas, o objetivo 
da Mercur é torná-los mais 
acessíveis a um número 
maior de pessoas, possibili-
tando a compra no varejo. 
Por isso eles já estão disponí-
veis e podem ser encontra-
dos em revendedores de 
todo o País.
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Conheça alguns dos novos produtos

Uma curiosidade é que, para 
ampliar a acessibilidade, os 
produtos possuem as informa-
ções de nome do produto em 
português e em Libras impressas 
em suas embalagens. 

Saiba mais sobre esse detalhe:
https://goo.gl/GrNV1K

Participação na convenção
do cliente Casa Norte, com 
apresentação de produtos,

em Natal (RN).

Participação junto ao cliente Serdal
em evento para educadores, com
apresentação e conversas sobre

produtos, no interior de SP.

Ações realizadas pelas equipes locais no movimento
de apresentação dos itens integrados ao catálogo

CONECTANDO

Apresentação e experimentação
de produtos para o cliente

Fabesul, em Porto Alegre (RS).

Apresentação e experimentação
de produtos para professores

da Escola São Judas Tadeu,
em Recife (PE).

Participação junto ao cliente Ideal
no Simsalabim, evento para

pro�ssionais da área da educação,
com apresentação e o�cina de

produtos, no interior de SP.

Participação na Feira Rebraspaper,
com apresentação e o�cina de
experimentação dos produtos

para a rede de papeleiros, em Mogi
das Cruzes (SP) e São Paulo (SP).

Giz Tijolinho de Cera Vegetal

Tinta Guache Lavável 200ml

Gizão Grosso de Cera Vegetal

Engrossador Grip
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em Natal (RN).
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em evento para educadores, com
apresentação e conversas sobre

produtos, no interior de SP.

Ações realizadas pelas equipes locais no movimento
de apresentação dos itens integrados ao catálogo
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NÓS NA MERCUR

COMO FOI O SEU INÍCIO NA MERCUR?

Iniciei em 28 de outubro de 1985, na divisão 
Metalplás, onde tive muitos aprendizados. Minha 
caminhada por essa unidade foi muito bacana, pois 
construí diversas relações de amizades.

CONTE ALGO QUE MARCOU VOCÊ EM SUA 
TRAJETÓRIA NA EMPRESA.

O fechamento da Metalplás foi algo que me marcou muito, 
pois perdi muitos colegas. Outro acontecimento marcante, 
mas de forma positiva, foi a certi�cação da ISO 9001.

QUEM OU O QUE INSPIRA VOCÊ NESTA 

CAMINHADA?
Minha inspiração é o jeito Mercur... é a visão da 
empresa, por não visar somente o faturamento e a 
produção, mas sim o cuidado com o bem-estar do 
colaborador, bem como com a sociedade, com o 
meio ambiente, pensando em produzir algo que 
faça diferença na vida das pessoas e que cause 
menos impacto ambiental.

COMPARTILHE CONOSCO O SEU MAIOR 

SONHO DE VIDA.
Meu maior sonho já realizei: a construção da minha 
casa! E dedico minha gratidão à Elvira Gass, uma 
amiga muito especial, por sua contribuição, ao meu 
trabalho e a Deus, por me conceder essa possibili-
dade.

ROSALI LEMOS

34 anos de empresa 
Setor de Controles,

Consolidações e Relatórios

JANETI GOMES

33 anos de empresa 
Setor Acabamento

Borrachas de Apagar

RONALDO DOS SANTOS

33 anos de empresa 
Setor Vulcanização
Bolsas e Assentos

COMO FOI O SEU INÍCIO NA MERCUR?
Iniciei na empresa em 1982, na antiga Plásticos 
Mercur S/A, um dia após completar 16 anos de idade. 
Saí da empresa em 1984 para estudar e retornei em 
março de 1985. Na época, eu cursava o Técnico em 
Contabilidade e, assim, iniciei na área em que estou 
até hoje.

CONTE ALGO QUE MARCOU VOCÊ EM SUA 
TRAJETÓRIA NA EMPRESA.
Um dos momentos marcantes na minha trajetória foi a 
fusão das empresas do grupo, em 1991,  quando a Hoelzel, 
a Plásticos Mercur, a Metalplás e a GM Confecções deram 
lugar à atual Mercur S/A. Para mim, foi um momento 
bastante desa�ador, de muitas mudanças relacionadas às 
tarefas que eu exercia. Mas foi um momento também de 
conhecer novos colegas, aprender novas atividades e de 
mudança de local de trabalho, porque até então eu 
trabalhava no Distrito Industrial, e passei a trabalhar na 
Mercur do Centro.

QUEM OU O QUE INSPIRA VOCÊ NESTA 
CAMINHADA?
Minha família me inspira muito, dela hoje vem a 
vontade de buscar, cada vez mais, o autoconheci-
mento, a vontade de buscar coisas diferentes das 
que já �z até aqui e de alinhar a vida pro�ssional a 
outros propósitos pessoais. Tento buscar exemplos e 
me inspirar em pessoas que são autênticas e que 
vivem o presente, que me fazem repensar muitas 
coisas e perceber coisas novas. 

COMPARTILHE CONOSCO O SEU MAIOR 
SONHO DE VIDA.
Meu maior sonho de vida é viver como vivo hoje, 
com as pessoas que eu amo tendo saúde e sendo 
felizes. Hoje sonho também com a possibilidade de 
envelhecer com saúde, fazendo as coisas de que 
gosto e buscando, cada vez mais, um crescimento 
interior.

COMO FOI O SEU INÍCIO NA MERCUR?

Iniciei na Mercur em 10 de junho de 1985, no setor de 

látex. Foi um início de novos aprendizados. Aprendi 

muito com colegas mais antigos e procurei evoluir a 

cada dia no meu trabalho.

CONTE ALGO QUE MARCOU VOCÊ EM SUA 

TRAJETÓRIA NA EMPRESA.

Me marcou o momento em que o setor de látex fechou, 

isso em dezembro de 1996. Outros marcos foram a 

implementação do sistema de qualidade ISO 9001 e a 

redução da jornada de trabalho de 40 para 36 horas 

semanais.

QUEM OU O QUE INSPIRA VOCÊ NESTA 

CAMINHADA?

Minha inspiração foi e é minha tia Orlanda, ex- 
-colaboradora da Mercur. A mesma trabalhou 
durante anos na empresa. Me inspirei na caminhada 
que ela construiu aqui dentro e, hoje, eu já faço parte 
da casa há 33 anos.

COMPARTILHE CONOSCO O SEU MAIOR 

SONHO DE VIDA.

Meu maior sonho foi a aquisição da minha casa 
própria, assim como a construção da minha família e 
a vida dos meus �lhos, Luis Fernando e Claudia 
Beatriz.

operadores I. No dia 21 de dezem-
bro,  foram  divulgados os nomes 
dos 14 colegas selecionados e 
que, a partir do início de 2019, 
iriam atuar nas recepções, junta-
mente com o gestor da área e um 
assistente, os quais foram convi-
dados para assumir esse novo 
desa�o.
A partir do momento em que o 
processo seletivo foi fechado, 
iniciou-se um novo ciclo e, para 
que todos pudessem iniciar suas 
atividades de forma mais quali�-
cada,  a área de Talentos Humanos 
e a de Segurança Patrimonial 
montaram um plano de Espaços 
de Aprendizagem para a equipe, o 
qual foi vivenciado durante três 
semanas (de 14 de janeiro a 1° de 
fevereiro), envolvendo aulas de 
informática, português voltado à 
comunicação oral e escrita, módu-
los de segurança, procedimentos 
da nova área, cocriação do seu 
uniforme juntamente com uma 
estilista, formas de acolhimento, 
entre outros. No dia 4 de fevereiro, 
a recepção foi internalizada, ou 
seja, os novos recepcionistas subs-
tituíram o trabalho dos colegas 
terceirizados pela Cindapa.  
A Mercur tem como um dos seus 
princípios a construção de relacio-
namentos. Sendo assim, quali�car 
a recepção é quali�car a forma 
como recebemos e cuidamos das 
pessoas, de maneira mais afetuo-
sa. A partir dessa mudança, o obje-
tivo é irmos além do recepcionar, 
queremos acolher pessoas.
A recepção e o encaminhamento 
de visitantes, fornecedores e pres-
tadores de serviços, tanto no 
Centro como no Distrito, serão 
realizados por colaboradores da 
Mercur no horário entre 5h e 22h. 
A Cindapa mantém seu atendi-
mento diariamente, das 22h às 5h, 
e também aos domingos.
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Conheça a Loja Mercur, um novo canal de relacionamento e acesso a informações

TÁ SABENDO?

BABY MERCUR

12/02/2019
Cauã
Pai: Gerson de Moura

26/11/2018
Luan
Pai: Eli Fernandes da Silva

No dia 4 de fevereiro, iniciaram as 
atividades da 10ª turma do Projeto 
Pescar. Por um período de 11 
meses, 15 jovens irão fazer o curso 
de Operações para o Comércio, 
com aulas ministradas por profes-

A Mercur iniciou há 10 anos uma 
busca para adaptar sua atuação de 
uma maneira que compreendesse as 
necessidades das pessoas e passasse 
a fazer com elas, não mais para elas. 
Nessa caminhada, depositou 
con�ança em novos processos, 
investiu em cocriação e enxergou a 
necessidade de estar mais acessível 
também on-line, por meio de uma 
loja virtual.

A demanda da Loja Mercur surgiu 
principalmente para ser também 
um novo canal de relacionamento e 
acesso a informações para o varejo 
físico. No site, há novos conteúdos, 
fotos e vídeos sobre os produtos. 
Assim, a empresa quer estar cada 
vez mais próxima das pessoas, 
entender suas necessidades e 
cocriar produtos e serviços que 
tenham signi�cado para elas. A loja 
virtual chega como uma forma de 
potencializar esse relacionamento. 
A Loja Mercur possui layout minima-
lista, adaptado para todos os dispo-

sitivos, e está disponível neste ende-
reço: http://loja.mercur.com.br. 

Disponibiliza 160 produtos e uma 
equipe de atendimento que foi 
composta especi�camente p ara 
essa função, o que facilitará o 
relacionamento com consumidores 

10ª turma de jovens aprendizes do Projeto Pescar 

por telefone, e-mail e redes sociais 
da empresa.
Para haver uma divisão organiza-
da dos produtos no site, houve um 
estudo que de�niu a s s eguintes 
categorias: Ortopedia e Reabilita-
ção, Fisioterapia, Bem-estar, Ativi-
dade Física, Tecnologia Assistiva e 
Papelaria. O objetivo é facilitar aos 
usuários a localização dos produ-
tos.
Além da Loja Mercur, também 
trabalhamos com um novo visual 
para o site institucional da Mercur. 
Nele você encontra notícias, 
produtos para a saúde, materiais 
escolares e conteúdos sobre a 
história da Mercur, além da 
categoria Atendimento, um 
espaço dedicado ao relaciona-
mento com os usuários. Acesse e 
confira: www.mercur.com.br.

“O Projeto Pescar está sendo uma 
grande experiência, com voluntá-
rios das diversas áreas da empresa 
se disponibilizando a nos preparar 
pro�ssionalmente e  m entalmente 
para o mercado de trabalho. É uma 
forma de nos tirar da zona de 
conforto, exercitando a nossa fala e 
a forma como nos expressamos 
pro�ssionalmente.” (Victor Queiroz)

“O Projeto Pescar está sendo uma 
grande oportunidade, em três 
semanas já aprendi muitas coisas e 
tenho certeza de que, no �nal d o 
ano, irei sair com um conhecimento 
bem mais amplo. Aprendi a respei-
tar as pessoas, os animais, a natu-
reza, sem contar as grandes amiza-
des que levarei para a vida.”
(Larissa Gabriela Tavares da Silva)

sores voluntários, tanto da Mercur 
quanto de empresas parceiras 
(incluindo aulas de inglês), e 
conhecimentos voltados ao 
mercado de trabalho e ao 
desenvolvimento pessoal.

Conheça a Loja Mercur, um novo canal de relacionamento e acesso a informações

TÁ SABENDO?

BABY MERCUR

12/02/2019
Cauã
Pai: Gerson de Moura

26/11/2018
Luan
Pai: Eli Fernandes da Silva
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com aulas ministradas por profes-
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necessidade de estar mais acessível 
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loja virtual.
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principalmente para ser também 
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tar as pessoas, os animais, a natu-
reza, sem contar as grandes amiza-
des que levarei para a vida.”
(Larissa Gabriela Tavares da Silva)

sores voluntários, tanto da Mercur 
quanto de empresas parceiras 
(incluindo aulas de inglês), e 
conhecimentos voltados ao 
mercado de trabalho e ao 
desenvolvimento pessoal.

http://loja.mercur.com.br.
www.mercur.com.br
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Clube de leitura: Admirável Livro Novo

Você já leu um livro, mas não 
tinha com quem conversar 
sobre ele, pois nenhum dos 
seus amigos tinha feito a 
mesma leitura? Foi a paixão 
pelos livros e a vontade de 
conversar sobre os temas 
neles abordados que inspirou 
a criação do Clube de Leitura 
Admirável Livro Novo. Mais do 
que falar sobre literatura, o 
Clube, fundado em 2017, que 
se reúne mensalmente, tem 
por objetivo re�etir sobre a 
vida e a representação dela 
nas páginas dos livros. Cada 
vez, um integrante diferente 
escolhe o livro que será lido no 
mês seguinte. Em 2018, o 
grupo se desa�ou a fazer a 
“Volta ao Mundo Literária”. 

DICA DO MERCURIANO

Foram de�nidos 12 países e os 
participantes tinham que 
escolher o livro de um autor 
daquele país. Para 2019, a 
dinâmica é um pouco diferen-
te: cada um listou 12 livros que 
gostaria de ler. De todas as 
seleções, os livros em comum 
entraram para as primeiras 
leituras do ano. Para os próxi-
mos meses, combinou-se de 
sortear os livros que serão 
lidos. O Clube de Leitura 
Admirável Livro Novo conta, 
atualmente, com 6 integran-
tes, mas está sempre aberto a 
receber novos interessados. 
Para participar, além de gostar 
de ler, é preciso receber o 
convite, feito pela mediadora 
e fundadora do Clube, 

aceitando as premissas básicas, como ler os 
livros e estar presente nos encontros.
No dia 8 de março, em comemoração ao Dia da 
Mulher, o Clube realizou um encontro aberto, 
em que o livro abordado foi “Mulheres que 
correm com os lobos”, da autora Clarissa Pinkola 
Estés. Além de aprimorar a escrita e ampliar o 
vocabulário, através da leitura é possível conhe-
cer outras culturas e realidades, dar asas à imagi-
nação e descobrir novos universos sem sair do 
lugar. Inspirou-se e quer começar a ler? Venha 
fazer parte do Clube.

CIPA: um novo ano, uma nova gestão por vir

Estamos nos aproximando de mais 
um encerramento de gestão da CIPA, 
que sempre é marcado pela semana 
da SIPAT. Neste ano, a nossa gestão 

está comprometida com a preven-
ção e o autocuidado, sendo que 
estamos apostando em um encer-
ramento bem diferente do que 
vivemos nos últimos anos. Espera-
mos que gostem!
Em paralelo a isso, os colaborado-
res que forem eleitos na votação 
do dia 28 estarão assumindo a 
nova gestão 2019/2020 a partir do 
dia 2 de maio, estando à frente das 

atividades da CIPA e de suas 
responsabilidades. Convidamos 
todos a fazerem parte das ativida-
des propostas ao longo do ano, 
lembrando que estas são pensa-
das a partir de um plano que tem 
como foco a saúde integral dos 
colaboradores.
Em nome da gestão 2018/2019, 
deixamos o nosso muito obriga-
do a todos os colegas.

ESPAÇO CIPA
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