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Em 2018, estávamos focados no presente: concluir a aquisição da ICS, integrar a BWAY 
e a MAUSER e entregar resultados. Conforme avançamos em 2019, estamos investindo 
mais tempo com foco em nosso futuro; grande parte diz respeito a investimentos e é um 
tema importante no Total Package deste trimestre. Estamos investindo em quatro áreas 
principais:

• Nossa equipe: criação de um sólido Programa de aprendizes, investimento em
treinamento e desenvolvimento de nossos programas de segurança

• Nossas operações: foco em um plano essencial visando à manutenção
empresarial e melhorias operacionais

• Nossa tecnologia: aprimoramento do Salesforce.com, implementação continuada
do Shoplogix, aperfeiçoamento de segurança cibernética para proteção de nossas
informações e solução de planejamento operacional e de vendas

• Nossa malha de transporte: melhoria de nossos sistemas e adição de pessoas
para gerenciar melhor nosso terceiro maior custo

A firme convicção em nosso modelo de negócios e em nossa equipe é a base de todos 
esses investimentos no futuro. Temos uma plataforma singular a partir da qual servimos 
nossos clientes atuais, crescemos organicamente e expandimos por meio de aquisições. 

Os fatores críticos de sucesso (Critical Success Factors, CSF) de 2019 que identificamos 
estão nos ajudando a manter o foco nas áreas de negócio que podemos controlar e 
influenciar melhor. Frequentemente, conforme as empresas crescem, elas buscam 
muitas iniciativas e, como resultado, têm pouco sucesso. Continuamos a familiarizar toda 
a empresa em torno dos CSF, pois cada um de nós tem um papel na sua execução.

Juntos, estamos construindo algo especial do qual todos podemos nos orgulhar 
grandemente, hoje e no futuro.
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CONHEÇA NOSSOS APRENDIZES…
A cada ano, nossa unidade de negócios de embalagens internacionais treina aproximadamente 40 aprendizes em oito profissões 
diferentes, em quatro unidades alemãs, o que produz um fluxo constante de trabalhadores altamente qualificados. Com a 
introdução do Programa global de aprendizes da Mauser Packaging Solutions em 2019, aproveitaremos a experiência de nossos 
funcionários atuais para treinar a próxima geração da nossa força de trabalho de fabricação globalmente. 
Conheça alguns de nossos aprendizes deste ano!

TOBIAS KAHLERT

ALEX ZASADA

JANIKA KRINGE

PANAGIOTIS GOUNTSOUDIS

Aprendiz comercial Brühl, Alemanha

Aprendiz técnico Brühl, Alemanha

Aprendiz comercial Brühl, Alemanha

Aprendiz técnico  Bammental, Alemanha

Qual é o maior benefício que você encontrou na sua aprendizagem?

A possibilidade de conhecer as tarefas do dia a dia do trabalho em um escritório. A experiência diária difere 
significativamente da forma como nos ensinam na escola. Minha aprendizagem me deu a vantagem de saber o 

que fazer e como reagir em certas situações.

O que você espera alcançar por participar do Programa de aprendizes?

A aprendizagem está mostrando e me ensinando as etapas pelas quais um produto passa antes de chegar ao 
cliente. Espero poder aplicar esse conhecimento para ser um bom engenheiro mecânico e também um cliente 
consciente.

Por que você escolheu a Mauser Packaging Solutions e de quais tarefas você mais gosta?

Como a líder mundial em embalagens industriais, a Mauser Packaging Solutions é reconhecida pela economia, 
globalização e inovação. Podemos impactar o cotidiano de todos com nosso foco na sustentabilidade.  

Gosto muito de trabalhar no departamento de logística pela conexão que existe entre a produção e o escritório.

Qual é o maior benefício que você encontrou na sua aprendizagem?

O maior benefício da minha aprendizagem tem sido minha satisfação com meu desempenho e a 
possibilidade de fazer o que amo como engenheiro mecânico.

Investimento em capital humano
REEMBOLSO DE INVESTIMENTO EM 

EDUCAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS
Nossa empresa incentiva os funcionários a continuar os estudos e a aumentar 
seu conhecimento técnico para ampliar seu conjunto de habilidades, melhorar 
sua eficácia profissional e se preparar para responsabilidades futuras. Converse 
com alguém da equipe de Recursos Humanos sobre elegibilidade e seleção. 



INVESTIMENTOS
EM TODA A EMPRESA
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Na Mauser 
Packaging 
Solutions, 

garantimos que nossos 
funcionários sejam 

desafiados, mas que 
também tenham 

apoio.

Conheça as vagas na Mauser e candidate-se hoje. Visite: mauserpackaging.com

Existe mais 
do que apenas 

o trabalho quando 
se trabalha na Mauser. 

Nossos funcionários têm 
crescimento pessoal 

e profissional.

Na Mauser Packaging Solutions, estamos investindo significativamente em nossa equipe, instalações e 
equipamentos para levar crescimento sustentável a nossos negócios, clientes e funcionários. Aqui está 
uma amostra de alguns investimentos que estão sendo feitos em nossas unidades de negócios. Estamos 
reinvestindo os lucros em nosso próprio negócio para aprimorar muitos aspectos de nossas atividades, 
operações e ambiente(s) de trabalho, os quais trarão segurança, qualidade e eficiência.

Pessoas: melhorias de segurança
Barreiras de proteção: garantia de 
segurança na doca de carregamento
Unidade de recondicionamento, Griffin, 
Geórgia

Operações: manutenção empresarial
Início de reparos no telhado
Unidade de embalagens pequenas, 
Chicago, Illinois

Tecnologia/transporte: sistema de 
gerenciamento de transporte
Melhoria de nosso sistema de logística 
para proporcionar serviço de alta 
qualidade aos clientes
Mauser Packaging Solutions 

Operações: aprimoramento operacional
Empilhadeira robô: adição de robótica a 
máquinas existentes para melhoria da 
segurança e de processos
Unidade de embalagens internacionais, 
Oosterhout, Países Baixos

Operações: melhorias de segurança/
automação 
Automação de limpeza de fibra repetitiva, 
o que leva a segurança aprimorada
Unidade de embalagens grandes, 
Chicago, Illinois



ENTENDENDO NOSSA EMPRESA
FOCO NO RECONDICIONAMENTO

Ciclo de vida da embalagem industrial

Nossa rede mundial de 96 unidades de recondicionamento coleta e processa vários tipos de recipientes industriais usados, 
desde tambores de plástico e aço a contêineres IBC, em que a reutilização é o objetivo principal.

O que acontece com os recipientes coletados? 
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DESCARTADO

RECICLADO

Recondicionado e 
devolvido ao cliente 
para reuso.

Reciclado como 
matéria-prima para 
novos produtos.

Descarte seguro de recipientes 
danificados ou contaminados 
que não podem ser reutilizados.

16,7 milhões 
de recipientes usados 

foram coletados pela  
Mauser para  

recondicionamento  
em 2018

IBCs 
3,5 MILHÕES

POLIETILENO 
2,4 MILHÕES

AÇO 
10,9 MILHÕES

O que a Mauser coleta?

“Temos orgulho de sermos uma empresa líder em sustentabilidade, com um modelo de gestão de ciclo de 
vida que funciona e abre o caminho para o sucesso de longo prazo. Os clientes ganham, nós ganhamos e o 

planeta também.” 
 – Klaus-Peter Schmidt, diretor de P&D/sustentabilidade (embalagens internacionais)

A etiqueta encontrada em recipientes de plástico e metal da Mauser fornece um número de telefone para que o consumidor 
final entre em contato e programe a coleta depois que o recipiente cumprir sua destinação de uso original. Uma simples 
ligação inicia o caminho do recipiente em direção a um novo e recondicionado ciclo, em que a sustentabilidade é a 
protagonista. 

Fábrica (energia, gás, água etc.)

Transporte

Descarte (aterro sanitário ou incineração)

fornecimento de 
matéria-prima

fabricação preenchimento esvaziamento

recondicionamentoreciclagem
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PESSOAS 
Estamos atraindo os melhores talentos para 
expandir nossa força de trabalho e estamos focados 
no desenvolvimento desses talentos. Nossa primeira 
obrigação para com nossa equipe é oferecer um 
local de trabalho seguro e agradável para uma 
carreira gratificante. 

FINANÇAS E TI 
Estamos adotando as práticas recomendadas de 
nossas equipes de finanças e TI e tornaremos o 
trabalho mais fácil e os dados disponíveis com maior 
prontidão na era da concorrência digital. 

SISTEMAS DE LOGÍSTICA 
Estamos avaliando recursos de transporte e áreas 
de oportunidades. Ao potencializarmos o transporte 
nas regiões, conseguimos estabilizar custos e levar 
serviço de alta qualidade a nossos clientes. 

MATÉRIA-PRIMA 
Usamos nosso poder de compra coletivo 
para garantir os melhores preços para os 
materiais que precisamos. Os custos de 
matéria-prima têm um impacto direto em 
nosso resultado financeiro. 

CLIENTES 
Estamos conscientizando nossos clientes 
sobre a grande variedade de produtos e 
soluções disponíveis em nossas unidades 
de negócios.

OPERAÇÕES 
Nós fabricamos nossos produtos. Estamos 
avaliando como utilizamos nossos ativos 
do modo mais eficiente para oferecer os 
melhores produtos e serviços a nossos 
clientes.

FATORES
CRÍTICOS 

DE SUCESSO

SISTEMAS DE 
LOGÍSTICA

OPERAÇÕES

PESSOAS CLIENTES

MATÉRIA-PRIMA 
Visão geral da estratégia

INTEGRAÇÃO 
VERTICAL

INICIATIVAS 
DE COMPRA

INICIATIVAS DE COMPRA 
Estamos trabalhando para identificar 
iniciativas de redução de custos que tragam 
benefícios financeiros significativos e a mais 
alta probabilidade de sucesso. 

INTEGRAÇÃO VERTICAL 
Estamos reduzindo custos e aumentando a eficiência 
por meio da expansão de nossas operações em 
pontos diversos da cadeia logística. 

$
FINANÇAS E TI
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Pessoas, produtos, inovações: nosso novo centro de comunicação 
para funcionários facilita o acompanhamento de tudo o que está 
acontecendo no mundo da Mauser Packaging Solutions.

Confira nosso novo centro de comunicação para 
funcionários. Você pode acessar quando e onde quiser para 
obter novidades do mundo da Mauser Packaging Solutions.

Fique 
conectado

Leia este QR code para se conectar ao 
MauserNOW no seu navegador ou  
acesse MauserNOW.com

Conecte-se hoje! MauserNOW.com
No momento, o MauserNOW está disponível somente em inglês. 
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