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Durante a primeira metade do ano, a equipe executiva trabalhou para desenvolver nosso 
primeiro plano estratégico “One Mauser” (Uma única Mauser). O trabalho que fizemos 
reformulou nossos Critical Success Factors de 2019 (Fatores de sucesso essenciais), 
transformando-os em uma estratégia empresarial abrangente chamada Platform Optimization 
(Otimização de plataforma). A Platform Optimization é derivada de nossa visão, missão e valores 
e nos ajudará a lidar com condições difíceis do mercado. Gostaria de compartilhar com vocês as 
principais conclusões da estratégia:

• Os princípios básicos de nossa empresa são bastante adequados: bons mercados, 
processamento de matéria-prima, ótimo perfil de fluxo de caixa livre e um pipeline robusto de 
futuras aquisições.

• Identificamos novas oportunidades de vendas em que podemos adquirir negócios/participação 
capitalizando nossa escala e alcance ao investir seletivamente nos negócios.

• Reformulamos nossos Critical Success Factors de 2019 para criar uma plataforma que garantirá 
nosso sucesso além de 2019. Leia mais sobre a Platform Optimization neste boletim informativo. 

• Independentemente das condições do mercado, é importante e necessário que nossa empresa 
continue investindo nos negócios: colaboradores (treinamento e desenvolvimento), capital 
(segurança e produtividade) e tecnologia (sistemas de logística e proteção cibernética).

Apesar das demandas reduzidas e dos mercados finais mais fracos que estamos presenciando hoje, 
há muitas oportunidades pela frente.  Estamos nos segmentos certos do mercado, temos os produtos 
certos para nossos clientes e, o mais importante, temos as pessoas certas para executar o plano. 

É desagradável ter que lidar com volumes mais baixos reduzindo custos, mas acho importante 
continuarmos pensando no futuro da Empresa, o que é muito positivo.

CONTEÚDO

ENTENDER NOSSA 
EMPRESA
Grandes embalagens 

ONE MAUSER
Uma empresa focada 
no crescimento 
sustentável

INVESTIR
Em nossas pessoas

 

Terceiro trimestre de 2019

Otimizar nosso 
futuro 



ENTENDER NOSSA EMPRESA
GRANDES EMBALAGENS

Contêineres de fibra são 
leves e têm diversas 
aplicações em mercados 
agrícolas. Temos uma 
grande base de clientes 
que usa nossos contêineres 
para transporte de alho, 
tomate e pimenta durante a 
temporada de colheita.
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Tambores de fibra, aço e plástico; 
IBCs

Químico, petroquímico, 
lubrificantes, agrícola, alimentos 
e bebidas, tintas e revestimentos, 
farmacêutico e cosméticos

PRODUTOS E SERVIÇOS

SETORES ATENDIDOS

INSTALAÇÕES

27 

MEMBROS DA EQUIPE

+ de 1.500

INSTALAÇÕES

LINHAS DE PRODUTOS

FIBRA METAIS PLÁSTICOS IBC

IBCs são um método 
seguro de transporte e 
uma maneira eficiente de 
otimizar o uso de espaço 
em trailers e armazéns. 
IBCs são os contêineres 
mais usados em diversos 
setores, entre eles por 
clientes que produzem 
tintas e revestimentos.

Nossos contêineres plásticos 
são usados em vários setores, 
deixando a maior marca de 
reciclagem e sustentabilidade 
do setor e nos tornando 
a melhor fornecedora de 
tambores plásticos. Alguns 
de nossos clientes do setor de 
alimentos e bebidas usam esse 
contêiner para transportar 
aromatizantes.

Os tambores de aço são 
usados principalmente 
em mercados químicos 
e petroquímicos devido à 
durabilidade confiável. Uma 
variação do tambor com 
um revestimento plástico 
permite que esse contêiner 
também seja usado em 
aplicações alimentares, 
como chocolate. 



ELEMENTOS DE NOSSA VISÃO

Fazer parcerias 
com clientes

Atrair, 
desenvolver e 
reter a equipe

Criar soluções 
e projetos 
inovadores

Operar como uma 
plataforma global

Liderar na 
reciclagem 
e reuso de 

contêineres

PR
OJ

ET
OS

Desenvolvimento 
de pessoas X X X

Sistema 
operacional 

Mauser
X X X

Estratégia de 
logística X X X

Sistema de 
logística X

Otimização de 
custos de compra X X X

Integração 
vertical X X

Automação de 
máquinas  

(Segurança)

X X

Otimização de 
processos  
(SI&OP, Serviços 
compartilhados)

X X X X X

Desenvolvimento 
de novos produtos X X X

Excelência em 
clientes X X

MISSÃO

VISÃO

PILARES DE 
SUSTENTABILIDADE

Comprometimento
Estamos comprometidos com nossos 
funcionários, o trabalho seguro, 
nossos clientes, a qualidade de nossos 
produtos e o aumento de lucro global.  

Inovação
Somos uma equipe focada na inovação. 
Continuaremos nosso consagrado 
histórico de fornecer novas ideias, 
processos e produtos inovadores aos 
nossos clientes. 

Excelência
Fabricamos e fornecemos uma linha 
exclusiva de produtos de qualidade 
em tempo hábil e definimos um novo 
padrão de excelência no mundo todo, 
com base em nosso foco no processo. 

Paixão
Somos apaixonados por nossos 
produtos, serviços, clientes e por 
atingir nossas metas. Aproveitamos 
nosso entusiasmo e desenvoltura 
em toda a organização para sermos 
melhores, todos os dias.

Fazer parcerias 
com clientes para oferecer 
atendimento e qualidade 
inigualáveis
 
Atrair, desenvolver e reter 
membros dedicados da equipe da 
Mauser Packaging Solutions
 
Criar 
soluções e projetos de produtos 
inovadores para atender às 
necessidades dos clientes 

Operar 
os negócios atuais e futuras 
aquisições como uma plataforma 
global e integrada

Liderar 
o setor na criação de conteúdo 
reciclado com a utilização de 
nosso modelo de serviço de ciclo 
fechado exclusivo

Líder global de soluções 
e produtos de embalagem 
rígida sustentável e de  
alta qualidade para  
ajudar nossos clientes  
a expandir seus negócios 
eagregar valor aos  
nossos acionistas.



ONE MAUSER
UMA EMPRESA FOCADA NO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
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máquinas  

(Segurança)

X X

Otimização de 
processos  
(SI&OP, Serviços 
compartilhados)

X X X X X

Desenvolvimento 
de novos produtos X X X

Excelência em 
clientes X X

Reformulamos nossos Critical Success Factors de 2019, 
transformando-os em uma estratégia empresarial 
abrangente chamada Platform Optimization. A Platform 
Optimization é derivada de nossa visão, missão e valores e 
nos ajudará a lidar com condições difíceis do mercado para 
garantir o sucesso a longo prazo. 
A Platform Optimization é um aprimoramento de nossos 
Fatores de sucesso essenciais para tornar a atividade uma 
parte contínua da execução de nossa estratégia. A estrutura 
nos ajudará a concretizar nossa visão direcionando o foco 
de nossos esforços contínuos para projetos significativos. 

Cada projeto de Platform Optimization corrobora nossa visão 
de modo único, e juntos eles farão uma grande diferença. Todos 
os projetos continuam se baseando em nossos Pilares de 
sustentabilidade, especialmente a paixão encontrada em cada 
membro de equipe da Mauser Packaging Solutions.
Os projetos descritos abaixo têm um foco abrangente no 
fornecimento de treinamento, ferramentas e recursos à equipe 
para garantir resultados positivos tanto em nosso sucesso 
quanto empresa quanto no de nossos clientes.  
Para garantir ainda mais impacto, simplificaremos atividades 
diárias com a criação de metas, processos e sistemas comuns. 



Desenvolvimento da 
Supervisão 

 
Oferecer as melhores 

ferramentas aos nossos 
supervisores para se 

tornarem líderes eficientes.
 

Com lançamento no segundo semestre de 
2019, um novo programa piloto de desenvolvimento da 

Supervisão ensinará à nossa Liderança um conjunto de 
habilidades necessárias para se comunicar de modo eficaz, 

criando um ambiente de trabalho positivo, lidando com 
diferentes personalidades e promovendo o sucesso  

da equipe.

 
Você aprende. Nós apoiamos você. Você 

cresce profissionalmente. Todos nós 
crescemos.

 
O reembolso de mensalidade permite que os funcionários 

busquem oportunidades de aprimoramento e crescimento 
através da formação para adultos. O reembolso 

de mensalidade cobre as despesas de 
ensino para que você possa focar no 
aprimoramento de suas habilidades.

 
Para vencer no 
mercado, antes você 
precisa vencer no 
local de trabalho.

Quinze instalações de embalagem de pequeno e grande 
porte participarão de uma pesquisa de engajamento de 
funcionários em setembro/outubro de 2019. A pesquisa 
se concentrará em identificar problemas, oportunidades 
de desenvolvimento de equipes, e reconhecer áreas de 
melhoria que possam aumentar o desempenho, motivar 
e aprimorar a satisfação dos funcionários.

 
Pesquisa de 

Engajamento de 
Colaboradores 2019 

 
Ajude-nos a moldar a futuro.
 
No outono de 2019, nosso programa de aprendizagem 
global será lançado na América do Norte. Os aprendizes 
desenvolverão habilidades de manutenção elétrica 
e mecânica em um programa técnico e educacional de 
três anos.

A primeira aula dos aprendizes ocorrerá em 
vários lugares da América do Norte, em 
setembro.
 
Contato: Jason Wasikowski, 
gerente de treinamento técnico, 
Recursos Humanos

INVESTIR
EM NOSSAS PESSOAS

SUSTENTABILIDADE 
DE NOSSOS 

FUNCIONÁRIOS

AP
RE

NDIZES

DO SUPERVISORPESQUIS
A 

DE

ENGAJA
MEN

TO DESENVOLVIMENTO

REEMBOLSO DE

MENSALIDADE

Ao manter e expandir nossa força de trabalho, colocamos em prática a sustentabilidade. Ao investir em nossos 
funcionários, investimos no futuro de nossa empresa. Em 2019, lançaremos várias iniciativas interpessoais importantes 
com o objetivo de oferecer oportunidades à nossa força de trabalho, permitindo que nossos funcionários cresçam 
e desenvolvam sua carreira com a Mauser Packaging Solutions.
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Na Mauser Packaging Solutions, vocês, nossos dedicados funcionários, são 
nosso maior ativo, e é nossa responsabilidade garantir que vocês voltem 
para casa, família e entes queridos, com saúde e segurança todos os dias.

A SEGURANÇA 
depende de todos.
A seção “Safety Highlights” (Destaques de segurança) foi adicionada ao 
MauserNOW. Ela reconhece melhorias, atualizações e realizações de segurança 
dos funcionários e da unidade.

Acesse www.MauserNOW.com para acompanhar tudo que acontece no mundo 
da Mauser Packaging Solutions. 


