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Sessões de cinema com filme especial e pipoca marcaram
a comemoração dos 95 anos da Mercur
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No dia em que comemorou seus 
95 anos, a Mercur promoveu 
dinâmicas de integração e a 
exibição de um �lme especial 
para quem fez e faz a empresa 
acontecer ao longo de sua traje-
tória: seus 640 colaboradores.
Dezoito sessões aconteceram 
durante todo o dia e foram um 
momento de celebrar a cami-
nhada de cada pessoa que parti-
cipa da Mercur. O vídeo, com 
locução em primeira pessoa, 
coloca na voz da Mercur uma 
re�exão sobre a sua história e 
sobre a importância das pessoas 
que ajudaram a construí-la.

Depoimentos:

Deonice Rosa, que é orientadora 
de produção, conta que achou 
fantástico o vídeo e a integração 
que ele promoveu entre as 
pessoas. “Foi muito emocionan-
te porque é muito especial se 
sentir parte de uma empresa que 
tem tantas histórias de aprendi-
zado, de crescimento e de evolu-
ção de todas as pessoas”. Emo-
cionada, ela conta que, no �nal 
de junho, se despede, pois está 
se aposentando: “Eu adoro 
trabalhar com pessoas, faço 
com carinho, sempre tive cuida-
do com a minha equipe e eles 
comigo. Tenho 55 anos e foram 

25 anos trabalhados na Mercur 
com muita alegria e orgulho. Fiz 
muitos amigos aqui. Minha mãe 
trabalhou aqui e agora eu saio, 
mas minhas duas �lhas perma-
necem ajudando a construir essa 
história tão bonita”.
Já Everson Pereira conta que 
foi um momento especial para 
ter uma visão geral de como a 
Mercur pensa. “O vídeo nos fez 
sentir parte, a�nal de contas, 
nós, colaboradores, também 
somos a Mercur. Reforço o 
sentimento já existente de ser 
uma honra caminhar com essa 
empresa. Tenho orgulho de 
trabalhar aqui, pois acredito 
muito na Educação, um dos 
segmentos de atuação. O cami-
nho para nos tornarmos seres 
humanos melhores é a Educa-
ção, e é por meio dela que acre-
dito ser possível a construção 
de um mundo melhor para 
todos”, comenta. 

Márcio Caldeira, colaborador 
que atua na região de Minas 
Gerais, revela que a ação recor-
dou lembranças especiais: “O 
vídeo resgatou um sentimento 
muito forte de pertencimento. 
Tenho muito orgulho da histó-
ria construída pela Mercur, 
com muito trabalho e respeito 
a tudo e a todos. História essa 
que já faz parte da minha 
vida”.
O vídeo está disponível nos 
canais da Mercur: YouTube e 
Facebook. Acesse e con�ra!
https://bit.ly/2F2sjta



EDITORIAL
VELHA ROUPA COLORIDA

O mundo muda a passos largos. Os 
hábitos se modi�cam, os meios se 
alteram. Tudo está em transformação. 
Apesar de ter razão ao dizer que “o 
passado é uma roupa que não serve 
mais”, o cantor Belchior certamente 
concordaria que nada deve ser 
esquecido nesses movimentos.
Todas as experiências vividas até aqui 
fazem parte da Mercur. Todas as 
histórias, tropeços e avanços, todas as 
palavras, ações e relações contribuí-
ram para que, hoje, pudéssemos 
comemorar 95 anos.
Ao longo deste tempo de vida, a 
caminhada da Mercur foi marcada 
pela colaboração das pessoas. E é isso 
que continua impulsionando a 
empresa em direção ao progresso 
coletivo.
Assim como a produção têxtil já fez 
parte da Mercur – como várias outras 
linhas de produtos –, as cores de cada 
uma das pessoas que se relacionam 
com a empresa tecem uma roupa 
colorida e plural.
A Mercur re�ete o que são os seus 
colaboradores.
É um prazer comemorar 95 anos com 
você, colaborador mercuriano. 
Obrigada por fazer parte desta 
história. 
Mais do que um agradecimento, este 
é um compromisso de continuar ao 
seu lado durante a caminhada em 
direção a um mundo de um jeito bom 
pra todo o mundo.

Geny Norma Pauline Hoelzel*

*Conhecida pelos colaboradores como 
Dona Norma, foi diretora da Gente 
Miúda Confecções Ltda., indústria têxtil 
que compôs o grupo de empresas 
ligadas à Mercur na década de 80.

SIPAT 2019: Eu cuido, mas quem me cuida?

Na semana de 08 a 12 de abril, 
diversas atividades voltadas 
para o autocuidado ocorreram 
na Mercur.
A SIPAT 2019 trouxe o tema 
Autocuidado, com o propósito 
de despertar práticas simples, 

ACONTECENDO

Em agosto de 2015, iniciamos 
as vivências do Plano de Edu-
cação, um espaço pensado e 
criado para nos permitir 
vivenciar, através de diversas 
atividades, o posicionamento 
da Mercur, intensi�car relacio-
namentos e nos (re)conhecer 
como colegas, seres humanos 
e cidadãos planetários.
Estes momentos foram 
criados porque (na Mercur) 
acreditamos que para cons-
truirmos coletivamente um 
mundo melhor, a Educação é 
fundamental, e é neste con-
texto que existem os Espaços 
de Aprendizagem. O propósi-
to é promover e convidar à 
re�exão de novas alternativas 
em educação para a vida, o 
autoconhecimento e a evolu-
ção das pessoas. Algo que 
consideramos essencial a 

Último Plano de Educação,
novos movimentos futuros

mas que, muitas vezes, se 
perdem em nossa vida cotidia-
na. 
“Eu cuido, mas quem me 
cuida?” 
Iniciamos a semana com uma 
Roda de Conversa, a qual nos 

todos os mercurianos.
No mês de maio, tivemos a 
31ª edição do Plano de Educa-
ção, sendo a última turma 
neste formato. Vale mencio-
nar que, de 2015 até o 
momento atual, 512 colabo-
radores participaram deste 
espaço.
Como a vida é um eterno ensi-
nar e aprender, e as mudan-
ças são uma constante, a 
partir de junho teremos um 
novo formato, com novas 
dinâmicas e novos conteúdos, 
em que todos poderão viver 
as novas experiências.
Assim, nós, da área de Apren-
dizagem, estaremos em con-
junto com as demais áreas, 
pensando e ofertando experi-
ências. Aguardem!

ESPAÇO CIPA



A área de Clientes da Mercur 
realizou, no dia 14 de maio, um 
encontro com equipes do territó-
rio do Rio Grande do Sul para 
dialogar e apresentar ações de 
ampliação do acesso aos produ-
tos da empresa junto aos clientes. 
O momento reuniu cerca de 30 
pessoas, entre analistas, promoto-
res, vendedores, representantes e 
equipe interna, no Laboratório de 
Inovação Social, na Mercur Centro.
O evento teve espaço para apre-
sentação dos novos colaborado-

CONECTANDO

Segmento Clientes realiza encontro com equipes locais do RS

res que integram os processos de 
Relacionamento, Comercial, 
Pedidos e Atendimento (SAC) 
/E-commerce.
Para o representante da saúde 
responsável pela região metropo-
litana de Porto Alegre, Josiel dos 
Santos, o momento foi proveitoso 
e oportunizou uma grande troca 
de informações. “Para quem 
trabalha na rua, esses encontros 
são extremamente importantes, 
porque a gente leva muitas ques-
tões do mercado para a empresa e 

troca ideias com o pessoal aí de 
dentro”, aponta.
Ao longo de todo o dia, os presen-
tes puderam conhecer as realida-
des de cada local. A ocasião 
também foi marcada pela divulga-
ção do Plano de Ação da Linha de 
Trabalho* Acesso e  Relaciona-
mento**.

*O que são Linhas de Trabalho?
Linha de Trabalho é um processo 
que experimenta novas formas 
para desenvolver soluções 
(produtos / serviços) que atendam 
necessidades reais, cocriadas 
junto com as pessoas que vivem 
no contexto do problema/solu-
ção.
**O que é a Linha de Trabalho 
Acesso e Relacionamento?
É o processo que busca ampliar o 
acesso a produtos, a serviços e a 
informações da Mercur para as 
diversas localidades do Rio 
Grande do Sul, além de criar 
relacionamentos que façam senti-
do para a empresa.

CIPA CENTRO CIPA DISTRITO

instigou a pensar nessa frase. 
Foi uma semana contemplada 
com atividades físicas, Rodas 
de Conversa relativas a saúde, 
ao bem-estar físico, alimentar, 
espiritual e emocional.
Para encerrar a semana, na 
sexta-feira, 12 de abril, todos 
os mercurianos se encontra-
ram na sede do SESI. Uma 

“palestra” rica em gargalhadas, 
agito, mas também em re�e-
xão, tornou aquela manhã 
especial e inesquecível. Jardel 
Beck, palestrante natural de 
Santa Cruz do Sul, trouxe, em 
sua “Palestra Mágica”, palavras 
de amor e de autocuidado e 
momentos de re�exão.
Na sequência, atividades como 

ioga, vôlei, futebol e brinque-
dos in�áveis gigantes aguarda-
vam os colaboradores. A ideia 
era resgatar as crianças que 
existem dentro de nós. 

Con�ra alguns registros do 
encerramento da SIPAT, em: 
bit.ly/2W4jrIU.

Integrantes da Cipa Gestão 2019/2020

https://www.flickr.com/photos/mercuroficial/albums/72157708803508703


NÓS NA MERCUR

LAURO KRETZMANN
33 anos de empresa 
Setor de Elaboração 

COMO FOI SEU INÍCIO NA MERCUR? QUANTOS ANOS VOCÊ 
TINHA NA ÉPOCA?
Meu início foi difícil... A primeira semana era muito quente, 
trabalhávamos de macacão comprido. Mas, com o passar do 
tempo, acostumamos com o calor. Tinha 19 anos quando iniciei na 
Mercur.

NESTES 33 ANOS, QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS ACONTE-
CIMENTOS QUE MARCARAM A SUA VIDA NA MERCUR?
Não me esqueço dos torneios internos que disputávamos na sede 
da empresa e das viagens com a equipe de Bocha. Me marcou 
também a mudança de �loso�a da empresa, em 2009.
Trabalhei 25 anos, de segunda a sábado. Quando recebemos a 
notícia da redução da carga horária, para mim foi muito bacana, 
pois o tempo que sobra utilizo com lazer.

VOCÊ FEZ AMIGOS NO TRABALHO?
Posso dizer que são minha segunda família. Tenho um bom 
relacionamento com muitos colegas e seus familiares também!

HÁ ALGO QUE VOCÊ QUEIRA APRENDER? O QUE PODERIA 
ENSINAR OU AJUDAR ALGUÉM A FAZER?
Sempre há algo para aprender. Percebo que a informática evolui 
cada vez mais e vejo a importância que seria eu acompanhar essa 
evolução.
Mas também sou muito adepto à natureza, gosto de trabalhar 
com terra, gosto de cozinhar e poderia contribuir no conhecimen-
to de quem se interessa por esses campos também.

O QUE É IMPRESCINDÍVEL NA SUA VIDA?
Minha família e minhas amizades!

NOS 95 ANOS DA MERCUR, QUE MENSAGEM VOCÊ 
GOSTARIA DE COMPARTILHAR COM OS MERCURIANOS?
95 anos de honestidade e respeito pelo ser humano. Meu pai 
trabalhou aqui... hoje estou aqui há 33 anos. Isso só mostra que 
somos uma empresa-família! Que a Mercur prospere por muitos 
anos ainda!

ARSENIO FERNANDES GLASENAPP
33 anos de empresa 

Setor de Colas e Botas

COMO FOI SEU INÍCIO NA MERCUR? QUANTOS ANOS VOCÊ 
TINHA NA ÉPOCA?
Entrei na Mercur em 1985, com 32 anos de idade. Lembro que foi 
tudo novo, não tinha conhecimento dos processos, mas, ao longo 
da minha caminhada, aprendi muito, inclusive a me relacionar 
melhor com meus colegas, tornando esse bom relacionamento 
algo natural.

NESTES 33 ANOS, QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS ACONTECI-
MENTOS QUE MARCARAM A SUA VIDA NA MERCUR?
Muitos acontecimentos marcaram a minha vida na empresa, mas o 
que mais me marcou foi o encerramento do setor das Bolas de Tênis, 
pois foi um local em que trabalhei por aproximadamente 9 anos. Lá, 
produzíamos muito! Quando recebemos a notícia, foi uma
mistura de surpresa, mas também de muito medo.

VOCÊ FEZ AMIGOS NO TRABALHO?
Sim, muitos! Pessoas que �zeram parte da minha rotina pro�ssional 
hoje são grandes amigos.

HÁ ALGO QUE VOCÊ QUEIRA APRENDER? O QUE PODERIA 
ENSINAR OU AJUDAR ALGUÉM A FAZER?
Apesar dos 33 anos participando da rotina da empresa, todos os 
dias aprendemos algo novo, seja na resolução de problemas nos 
processos, seja na relação com nossos colegas, sempre a �m de 
manter um bom e tranquilo ambiente. Somos seres em constante 
evolução, nos reinventamos todos os dias, ensinando o que 
sabemos e aprendendo até mesmo com nossos ensinamentos.



Consciência em Movimento: o mundo que se quer no mundo que se tem

TÁ SABENDO?

Mercur, AMCE e Faculdade Rudolf 
Steiner promovem curso para 
pessoas inquietas, que estão em 
busca de formas de lidar com as 
complexidades do mundo 
contemporâneo.

“Consciência em Movimento: o 
mundo que se quer no mundo 
que se tem” é um curso inédito, 
criado a partir de uma parceria 
peculiar entre as empresas 
Mercur S. A., AMCE Negócios 
Sustentáveis e Faculdade Rudolf 
Steiner. As três organizações já 
atuam em áreas distintas, 
realizando ações que buscam 
promover transformações signi�-
cativas na sociedade e nos negó-
cios. E, por meio desse curso, 
propõem-se a compartilhar suas 
vivências, experiências e, junto 
com os participantes, caminhar 
em uma jornada de ampliação da 

consciência e da criação de novas 
possibilidades de ser e de atuar 
no mundo contemporâneo.
Fruto de um longo processo de 
maturação, o curso tem um 
formato que mescla aulas com 
vivências artísticas, trabalho de 
campo e laboratórios experien-
ciais. A grade de disciplinas foi 
tecida com o objetivo de criar um 
lugar de acolhimento para pesso-
as que, neste momento, querem 
ressigni�car o seu papel na socie-
dade. Por exemplo, no módulo 2 
acontecem as aulas sobre Cons-
trução Compartilhada de Valor 
e Música. Já o módulo 5 contem-
pla as disciplinas de Biogra�a 
Humana, Laboratório Mercur 
de Cultura Organizacional e 
Teatro.
A Mercur, por meio da represen-
tação de quatro colaboradores 
de diferentes áreas de atuação, 
vai interagir com os professores e 
os participantes do curso, para 
buscar compartilhar aprendiza-
gens práticas que possam inspi-
rar um mundo mais colaborativo.
A ideia é propor re�exões que 
convidem a novas atitudes e 
ações signi�cativas, que possam 
contribuir com a transformação e 
a regeneração econômica-huma-
na-socioambiental.
“Este momento é mais uma etapa 
do posicionamento estratégico 
da organização, comprometida 
com a construção de relaciona-

(Auto)Cuidado, por Alessandra Schwingel
Fiquei imaginando como poderia 
abordar o assunto (auto)cuidado 
que está tão presente no movi-
mento Mercur com relação à 
Saúde Integral. Aí lembrei dessa 
charge que faz sentido com a 
minha proposta e gostaria de 
levar você a re�etir comigo...

DICA DO MERCURIANO

Na maioria das vezes, temos o 
hábito de procurar algum espe-
cialista quando sentimos dor ou 
quando estamos doentes. Neste 
momento, questiono: como 
podemos nos educar, através de 
uma mudança no estilo de vida, 
para conseguir evitar ou minimi-

mentos e iniciativas locais que 
valorizam a vida. Queremos a 
nossa atuação em Educação e 
Saúde sempre envolvida em 
espaços de aprendizados inova-
dores que possam ser cocriados e 
compartilhados para diferentes 
públicos e segmentos de atua-
ção, tanto no âmbito pro�ssional 
como no pessoal”, comenta 
Breno Strussmann, um dos facili-
tadores da Mercur.
O curso é aberto a todos os 
interessados, maiores de 21 anos, 
que queiram participar de um 
processo de autodesenvolvimen-
to e de descoberta do seu papel 
no mundo. Mais do que ser 
centrada na relação professor-
-aluno, a proposta é que esta 
iniciativa possa contribuir para 
resgatar a esperança, fazendo 
com que os participantes (profes-
sores e alunos) aprendam uns 
com os outros e descubram cami-
nhos para mudar o cenário em 
que vivemos, incentivando cada 
pessoa a encontrar a sua potência 
máxima e única para participar da 
transformação do mundo que se 
tem no mundo que se quer.
Com carga horária de 118 
horas/aula, agrupadas em um 
�nal de semana por mês, o curso 
acontecerá durante os meses de 
agosto a dezembro de 2019 e 
com imersão de uma semana em 
janeiro de 2020. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 20 de 
julho.

Saiba mais em: https://bit.ly/2wZgDmA
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BABY MERCUR

22/04/2019
Emily
Mãe:  Joice I. Mantelli
Riveira

29/04/2019
Ana Clara
Pai: Fabio Giehl

30/05/2019
Arthur
Mãe: Luciana Carina
Schaurisch

02/05/2019
Kayo Gabriel
Mãe: Jordana N. Kuppe

09/05/2019
Arthur
Pai: Heliberto Limberger

23/05/2019
Laura
Pai: Leandro Flemming

20/04/2019
Mellisa Mariáh
Pai: Lucas Maikel
Nascimento

09/04/2019
Gabriel
Mãe: Caruline M. Correa

01/04/2019
Maittê
Pai: Willian Silva da Silva

29/04/2019
Felipe
Mãe e Pai: Barbara Weber e
Leonardo Carvalho Rickes

zar uma doença?
Primeiro, estamos acostumados a 
colocar a responsabilidade no 
outro, quando nós somos os prota-
gonistas da nossa saúde. Segundo, 
compreender que a doença é 
re�exo de nosso comportamento, 
palavras, pensamentos e senti-
mentos já é um grande passo para 
a evolução. Dráuzio Varella já disse: 
“se não quiser adoecer, fale de seus 
sentimentos”. É através dessa 
inspiração que convido você a dar 

o primeiro passo para uma 
mudança no seu estilo de vida.
Existem muitas alternativas ao seu 
alcance: por exemplo, escolher 
um dia da semana e não vir de 
carro para o trabalho, ler um livro, 
não julgar e praticar a empatia, 
usar um óleo essencial para uma 
determinada situação em que se 
sinta desconfortável, fazer uma 
meditação (a Mercur disponibiliza 
um espaço para isso), entre outras 
opções que promovam o bem-es-

tar e a leveza nas relações, seja 
consigo, seja com o outro. Esse 
assunto não se torna escasso e 
estou à disposição para comparti-
lhar o conhecimento.
Gostaria de sugerir um livro da 
Cristina Cairo – Linguagem do 
Corpo (possuo a versão digital),
e, também, o �lme Comer, Rezar 
e Amar. Assim, �nalizo minha 
contribuição com a seguinte 
pergunta: até que ponto você 
está disposto a cuidar de si?

http://www.mercur.com.br
http://www.youtube.com/user/mercursa
http://www.facebook.com/mercuroficial
https://twitter.com/mercuroficial

