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Como demonstramos em nosso compromisso com a Semana da Segurança, 
a segurança continuará a ser a prioridade número 1 da Mauser Packaging 
Solutions. A segurança é uma parte essencial de nossa iniciativa de 
sustentabilidade focada nas pessoas, clientes (produtos e serviços) e 
sucesso sustentável. 

Além disso, a empresa cresceu bastante; precisamos trabalhar arduamente 
para reter nossas pessoas, envolvendo-as continuamente no trabalho em 
nossa empresa. Isso faz parte de nossa iniciativa centrada nas pessoas focada 
em segurança, treinamento e desenvolvimento e comunicação.

À medida que pensamos em 2019, nós, como Equipe de Liderança, estamos focados em seis Fatores Críticos 
de Sucesso (Critical Success Factors, CSF) que abrangem praticamente todas as disciplinas da empresa. 
Você ouvirá falar mais sobre os CFSs e o papel que você desempenha na contribuição para o sucesso deles. 
Estamos investindo US$ 170 milhões de capital em nosso negócio este ano, mas precisamos da sua ajuda 
para fazer a diferença na empresa. Eu sei que você vai atender meu chamado e vencer o desafio.  

Minhas 12 visitas à fábrica 
durante a Semana da Segurança 
reafirmaram minha forte 
convicção de que a Mauser 
Packaging Solutions tem as 
melhores pessoas do setor e 
continuo a me sentir honrado 
em liderar uma equipe tão 
inteligente, focada e dedicada.

Obrigado novamente por tudo o 
que vocês fazem pela excelência 
de nossa empresa.
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EMBALAGENS PEQUENAS 
CELEBRANDO A SEGURANÇA 

A unidade de embalagens pequenas tem o orgulho de anunciar 
que a fábrica de plásticos Mauser Packaging Solutions-
Indianapolis alcançou cinco anos sem um acidente registrado em 
18 de novembro de 2018. 

Nos últimos cinco anos, cerca de 100 funcionários executaram as 
operações de fabricação em Indianápolis, com aproximadamente 
um milhão de horas fabricando contêineres com tampas 
herméticas moldadas por sopro e extrusão. 

Os funcionários da Mauser Packaging Solutions-Indianapolis 
demonstram constantemente seu compromisso com a segurança 
e continuam a explorar oportunidades para melhorar os sistemas 
de segurança. Desde 2013, a instalação investiu em:

• uma máquina de Strechadeira B18 para impedir a interação 
constante com os componentes da máquina;

• substituição das pesadas portas de doca de madeira por 
portas mais leves e seguras;

• implementação de ventilação e grandes ventiladores 
exclusivamente para conforto e segurança dos funcionários;

• mudança do local de entrada dos funcionários para 
manter o pessoal afastado de áreas de tráfego elevado 
de empilhadeiras;

• hidráulica adicional, robótica e treinamento elétrico para 
equipes de manutenção por terceiros;

• treinamento em investigação de acidentes para todos os 
membros do subcomitê de segurança.

Para celebrar, um almoço foi realizado em 21 de dezembro de 
2018 para todos os funcionários da Mauser Packaging Solutions-
Indianapolis. Estiveram presentes na comemoração para 
demonstrar seu reconhecimento Ken Roessler, presidente e 
diretor executivo; Bruno Couteille, vice-presidente executivo de 
recursos humanos; Greg Hutchison, vice-presidente da unidade 
de embalagens pequenas e plásticos; Stephan Dechert, diretor de 
operações da unidade de embalagens pequenas e plásticos; Allen 
Coppolo, diretor de ambiente, saúde e segurança da divisão de 
embalagens pequenas e plásticos.  
 

“Atender à meta de nenhum acidente e nenhum dano não acontece 
da noite para o dia. É preciso um compromisso de longo prazo. As 
fábricas que têm bom desempenho em segurança aplicam ideias 
práticas e criativas, e Indianápolis trabalhou duro para chegar a 
essa conquista”, disse Allen Coppolo.

FINANÇAS 
REDEFININDO A SEGURANÇA: UM FOCO 
EM MELHORIAS DE CAPITAL  
TOM DE WEERDT, DIRETOR FINANCEIRO

“Redefinir a segurança” pode parecer uma declaração fácil 
de fazer ou até soar como uma resolução de ano novo. Na 
Mauser Packaging Solutions, não é uma declaração em vão. 
É um compromisso tangível, alcançável e público. Para ter 
sucesso como empresa, devemos levar a segurança de nossos 
funcionários muito a sério. 

Em 2018, começamos realmente a colocar nosso dinheiro onde 
deve estar quando se trata de segurança. A Mauser Packaging 
Solutions gastou mais capital em 1 ano do que nunca em sua 
história para melhorar a segurança de nossos funcionários. 
Muitos de vocês já observaram pessoalmente esses investimentos 
em suas instalações: novas cercas para garantir a devida proteção 
das máquinas, sistemas de bloqueio infravermelho, atualizações 
de marcação nos pisos da fábrica e muito mais.

Esse esforço não apenas continuará em 2019, mas se intensificará 
com mais um ano de investimentos em segurança em todas 
as nossas unidades de negócios globais. À medida que nos 
concentramos em redefinir a segurança, os funcionários verão os 
investimentos na área em 2019, incluindo:

• investimentos de capital que continuam a melhorar a 
segurança de nossas ferramentas, equipamentos, máquinas 
e edifícios, bem como do ambiente de trabalho mais amplo;

• adição de especialistas em segurança em diferentes setores 
da organização;

• treinamento e formação contínuos e aprimorados em toda 
a organização;

• comunicação mais frequente em torno da segurança, 
quase acidentes, ocorrências de incidentes e prevenção 
de incidentes.

Apesar de todos os investimentos que podemos fazer como 
organização, um dos fatores mais cruciais para criar um ambiente 
de trabalho mais seguro é o compromisso com a segurança 
de cada um de nós. O lema “quando você ver algo, diga algo” é 
fundamental. Falando quando vemos um problema de segurança, 
seja um espaço de trabalho inseguro, um processo inseguro 
ou uma ação insegura de um colega de trabalho, é nossa 
responsabilidade compartilhada falar e proteger uns aos outros. 

A Mauser Packaging Solutions está fazendo da segurança uma 
prioridade e investindo fortemente para criar um ambiente 
de trabalho mais seguro para todos nós. A segurança é uma 
responsabilidade compartilhada entre todos nós. Sem exceções. 
Nada importa mais do que a sua e a nossa segurança. 



EMBALAGENS INTERNACIONAIS 
REFLETINDO EM 2018, PENSANDO ALÉM DE 2019
MICHAEL STEUBING, PRESIDENTE, UNIDADE DE EMBALAGENS INTERNACIONAIS 

METAS DA UNIDADE DE EMBALAGENS 
INTERNACIONAIS PARA 2019 E INICIATIVAS QUE 
COMEÇARAM PARA ALCANÇÁ-LAS.
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Em 2018, apresentamos 
os primeiros contêineres 

de resíduos médicos 
construídos com 100% 
de plásticos reciclados 

gerados a partir de resíduos 
de embalagens pós-

consumo. Com vários novos 
investimentos em tecnologias 

de moldagem por sopro de 
última geração da Mauser 
Machinery, continuaremos 

a oferecer embalagens com 
uma emissão de carbono 

significativamente menor.

Nosso objetivo em 2019 
é despertar um espírito 

operacional de alto 
desempenho, introduzindo 

uma iniciativa para otimizar 
nossa produtividade e 
implementar novos e 
melhores processos 
lean. Contratamos a 

empresa de consultoria 
BeST para otimizar 

nossa produtividade e 
implementar novos e 

aprimorados processos 
lean em sete fábricas 

europeias em 2018 e mais 
cinco em 2019. 

Em 2018, colocamos uma 
grande ênfase no espírito 
da empresa ONE. Nosso 

programa de embaixadores 
da marca ajudou a 

familiarizar todos os níveis 
da organização com os 

pilares da visão da empresa, 
enquanto os eventos da 

empresa ONE envolveram 
funcionários da unidade de 
embalagens internacionais. 

Em 2019, nos concentraremos 
ainda mais na melhoria dos 
ambientes de trabalho e na 

implementação de programas 
de reconhecimento 

e valorização.

A partir de nossa visão “Redefinindo 
Sustentabilidade”, construímos os principais 
pilares que impulsionam nosso foco, 
nossa atenção e nossos recursos. Nosso 
compromisso com a segurança, esforços 
organizacionais, melhorias operacionais e 
investimentos nos ajuda a alcançar nossas 
metas e possibilita o crescimento futuro. 
Acima de tudo, nossas pessoas são nosso 
bem mais valioso. Portanto, um compromisso 
com sua segurança deve ser a base de tudo o 
que fazemos.

A unidade de negócios de embalagens 
internacionais fez progressos significativos 
em segurança em 2018 e continuará 
esse desenvolvimento em 2019 com uma 
campanha de segurança focada em saúde 
e segurança ocupacional. A campanha de 
2019 começou com a Parada Global para a 
Segurança e será apoiada ao longo do ano 
com assuntos de segurança para aumentar 
a conscientização e incentivar atividades 
de melhoria, pôsteres, apresentações, 
exercícios de equipe, além de questionários 
sobre segurança e recompensas pela 
participação dos funcionários. 

Nosso compromisso com a segurança, 
esforços organizacionais, melhorias 
operacionais e investimentos nos ajudará 
a alcançar nossas metas e possibilitará 
o crescimento futuro. Nosso pessoal é 
apaixonado por nossa empresa e por 
fornecer ótimos produtos e serviços para 
nossos clientes.



EMBALAGENS GRANDES
REFORÇANDO A SEGURANÇA

“Quando se trata de segurança, 
nunca é bom o suficiente... Nossos 
esforços devem ser contínuos, 
consistentes e autossustentáveis.”
 - John Dergentis  
vice-Presidente da divisão de fibras da América 
do Norte e membro da equipe de segurança de 
embalagens grandes

A equipe de segurança da unidade de embalagens 
grandes é uma das forças motoras que garante que a 
segurança continue na vanguarda de nossos negócios, 
que seja viável e sustentável e envolva a todos. 

“Focar na segurança é fundamental para nossa 
empresa, para você, para o outro”, diz Nick Sheets, 
diretor de saúde, meio ambiente e segurança 
(Environmental, Health and Safety, EH&S)/Grupo 
Regulatório de Embalagens Grandes. 

Tudo começa com as pessoas e um plano. Com o apoio 
do presidente da unidade de embalagens grandes Glenn 
Frommer, Nick e sua equipe de experientes profissionais 
de segurança trabalharam para criar um roteiro de 
saúde e segurança ambiental que identifica processos 
e práticas, gera energia em torno da segurança e ajuda 
a acelerar a missão de segurança compartilhada da 
empresa. 

O roteiro da equipe de segurança da unidade de 
embalagens grandes se concentra em três áreas 
principais:

1. Ambiente de trabalho

Para ajudar a proteger os funcionários é importante 
primeiro considerar o ambiente de trabalho e se 
concentrar na eliminação de riscos físicos, diz Nick. 

2. Sistemas de gerenciamento

A implementação de um plano de segurança abrangente 
requer uma abordagem e responsabilidade sistemáticas. 

3. Habilidades e conhecimento

Treinamento

O treinamento contínuo é um componente fundamental 
do plano da equipe de segurança. Ao longo de 2019, a 
equipe patrocinará um curso de certificação OSHA de 
30 horas. 

Comunicações

A equipe de segurança enfatiza a importância 
da comunicação no cumprimento dos objetivos 
de segurança. Os pontos de contato diários dos 
funcionários, no início de cada turno, visam aumentar a 
conscientização sobre segurança e oferecer educação 
sobre comportamentos seguros, enquanto as chamadas 
semanais de segurança fornecem um fórum para 
diálogo aberto envolvendo a equipe de segurança da 
unidade de embalagens grandes, liderança empresarial 
e equipes de gerenciamento de fábrica. 

Como a equipe saberá se o plano foi bem-sucedido? 

“Quando se trata de segurança, nunca existe bom o 
suficiente”, afirma John Dergentis, vice-presidente 
da divisão de fibras da América do Norte e membro 
da equipe de segurança da unidade de embalagens 
grandes. “Embora possamos medir nossos esforços 
de segurança usando padrões e cálculos do setor, 
precisamos continuar a fazer o melhor para nossos 
funcionários e nos empenhar para sermos perfeitos em 
nosso processo. Nossos esforços devem ser contínuos, 
consistentes e autossustentáveis.” 



RECURSOS HUMANOS 
REDEFININDO A SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS 
DAS PESSOAS 
BRUNO COUTEILLE, VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DE 
RECURSOS HUMANOS

Na Mauser Packaging Solutions estamos colocando a sustentabilidade em 
ação, mantendo e cultivando nossa força de trabalho qualificada. 
À medida que a revolução digital chega ao processo de fabricação, as 
habilidades de chão de fábrica estão passando por rápidas mudanças, 
e a empresa muitas vezes se esforça para encontrar trabalhadores 
qualificados para instalações de fabricação avançadas. Com 
aproximadamente 7.000 funcionários empregados na fabricação em 
todo o mundo, estamos comprometidos em revigorar a força de trabalho 
de fabricação com o que chamamos de requalificação industrial ou de 
um programa de aprendizagem. 

Nossos funcionários possuem uma riqueza de conhecimento e 
experiência. Esse conhecimento é vital para a próxima geração de 
funcionários, mas é necessário um programa de desenvolvimento 
rigoroso e estruturado para garantir que os novos funcionários recebam 
o treinamento necessário para se tornarem funcionários ou técnicos de 
manutenção plenos em um período de tempo razoável. 

Com a introdução do programa global de aprendizagem da Mauser 
Packaging Solutions em 2019, aproveitaremos a experiência de nossos 
funcionários atuais para treinar a próxima geração para desenvolver 
técnicos de manutenção e processo. O programa será aberto aos 
funcionários atuais, bem como aos novos contratados preparados para 
assumir um compromisso de longo prazo com o programa e a empresa. 
Os aprendizes no novo programa receberão instrução em sala de aula, 
experiência de envolvimento prático e treinamento no trabalho. Os 
graduados estarão totalmente preparados para atender às demandas 
atuais do local de trabalho como mecânicos, eletricistas e fabricantes 
de ferramentas e matrizes qualificados.

“A chave para o sucesso da Mauser Packaging Solutions é ter uma 
força de trabalho na área de produção qualificada. Ao adotar o modelo 
de aprendizagem no estilo alemão em toda a empresa, a Mauser está 
demonstrando uma abordagem comprovada para a requalificação 
industrial, que agrega valor ao setor, fortalece famílias e comunidades e 
estimula a economia”, afirma Bruno Couteille, vice-presidente executivo 
de recursos humanos.

Compartilharemos mais detalhes sobre este programa nos próximos 
meses e esperamos ver como funcionários atuais e futuros se 
destacarão nos campos que escolherem.

Pessoas Produtos e 
serviços

Estabilidade 
financeira a longo 

prazo

Aprendizagens

PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM PARA CRIAR 
UMA FORÇA DE TRABALHO 
SUSTENTÁVEL

O sucesso da Mauser depende da força 
interdependente de nossas pessoas, dos 
nossos produtos e serviços e da nossa 
estabilidade financeira no longo prazo. 
O investimento em aprendizagem é um 
investimento em pessoas. 

 Os programas de aprendizagem começaram na Idade Média, quando 
artesãos altamente qualificados transmitiram a arte de seu ofício. A 
prática foi posteriormente adaptada aos ofícios industriais durante 
a Revolução Industrial.
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REDEFININDO A SEGURANÇA 
Semana da Segurança 2019

A segurança é de responsabilidade de cada um que trabalha na empresa. 
Para demonstrar a importância dessa responsabilidade, a Mauser Packaging 
Solutions está incluindo um foco renovado em segurança em nossas 
prioridades para 2019. 

Para dar início à nossa campanha para “Redefinir a segurança” em 2019, 
todos os funcionários em todas as localidades interromperam suas 
atividades diárias para uma Parada Global para a Segurança na segunda-
feira, 14 de janeiro. Esta parada não foi em resposta a nenhum incidente 
específico, mas uma oportunidade de definir proativamente nosso foco 
coletivo em segurança ao entramos em um novo ano. Os funcionários 
participaram de outras atividades relacionadas à segurança durante o 
restante da semana. 

Um compromisso com a segurança protege nosso bem mais valioso: nossas 
pessoas. Nosso sucesso como empresa depende de nossas pessoas, e nossa 
maior responsabilidade é garantir que todos os funcionários voltem para 
casa a salvo no final de cada dia. 

Nosso ativo mais valioso são nossas pessoas e não há nada 
mais importante que a segurança delas. Nada. 


