
MENSAGEM EXECUTIVA 
KEN ROESSLER, PRESIDENTE E CEO, MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
À medida que o final de 2019 se aproxima, não consigo me livrar da sensação de oportunidade perdida. 
O impacto negativo da desaceleração industrial global teve um efeito pronunciado em nossos resultados 
gerais de 2019, que ficaram bem abaixo dos nossos objetivos. Em 2019, vimos que os volumes globais 
caíram cerca de 4% em comparação com os volumes relativamente fracos de 2018. O impacto das 
tarifas, a incerteza econômica, um clima desastroso que se refletiu no cenário agrícola e o aumento 
do risco geopolítico, tudo isso deu origem a uma demanda industrial visivelmente enfraquecida. No 
entanto, apesar de todos os pontos negativos em torno dos volumes, pudemos aumentar os lucros e 
atingir uma série de metas importantes para o sucesso de longo prazo da empresa. Conseguimos: 

• ortalecer nossa equipe de gestão;

• continuar a integração de nossos negócios existentes;

• consolidar com sucesso as unidades de negócios de recondicionamento e embalagens de 
grande porte da América do Norte, bem como as unidades de negócios de recondicionamento 
internacionais e da EMEA para atender à demanda dos clientes por “One Mauser” (Uma única 
Mauser);

• desenvolver o Programa de otimização da plataforma Mauser (Mauser Platform Optimization, 
MPO), que será um diferencial importante para nós por muitos anos.

Construímos uma base sólida para o sucesso de longo prazo. Nossos exercícios de planejamento 
estratégico afirmaram nossa convicção de que estamos participando dos mercados certos e temos uma 
vantagem competitiva em toda a nossa ampla oferta de produtos e serviços. Em 2020, continuaremos 
a investir fortemente em pessoas, capital e tecnologia. Além disso, financiaremos recursos para 
cumprir nossas expectativas do MPO incluídas no nosso plano de negócios. É importante ressaltar que 
mantemos a confiança de nossos acionistas, investidores de dívida e clientes. É a confiança que temos 
em nós mesmos e uns nos outros que manterá o crescimento e a prosperidade da Mauser.

Estou animado e tremendamente otimista para 2020, devido ao trabalho que realizamos juntos em 2019 
e ao conhecimento de que podemos atingir níveis mais altos. Foi uma grande honra liderar a empresa, e 
gostaria de agradecer a todos por suas contribuições.

Gostaria de terminar desejando a todos vocês os melhores votos de Boas Festas e muita saúde e 
felicidade no Ano Novo. Vejo vocês em 2020!
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bem-estar em 2020

SEGURANÇA 2020
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Terminando com 
força total em 2019 
e direcionando o foco 
para 2020  



SETORES 
ATENDIDOS

INSTALAÇÕES

MEMBROS 
DA EQUIPE

PRODUTOS E SERVIÇOS

ENTENDENDO NOSSA EMPRESA
EMBALAGEM INTERNACIONAL E RECONDICIONAMENTO PARA A REGIÃO EMEA

Químico, petroquímico, 
alimentos e bebidas, 
e farmacêutico

47 

Mais de 2.600

PLÁSTICO
Novo, lavado, feito de plástico 
reciclado
Características especiais: 
aprovado pela ONU, multicamadas, 
funcionalidade de barreira, 
condutivo

METAL
Tambores de aço padrão 
e especializados
Características especiais: aprovado 
pela ONU, revestido internamente, 
impressão litográfica 

IBC COMPOSTO
Novo, remanufaturado, lavado, 
feito de plástico reciclado
Características especiais: 
aprovado pela ONU, multicamadas, 
funcionalidade de barreira, 
antiestático, UL, asséptico

FIBRA
Tampas de metal e de plástico
Características especiais: aprovado 
pela ONU, revestido de PE, com 
sobrecamada, com revestimento, 
todo de fibra

MAQUINÁRIO
Características especiais: Tecnologia 
de moldagem por sopro de última 
geração, tecnologia mono e 
multicamadas, produção personalizada 
e equipamento de acompanhamento, 
serviços de know-how

RECONDICIONAMENTO
Características especiais: programas 
de coleta personalizados, diretrizes 
transparentes e relatórios de última 
geração, gerenciamento de frota e 
serviços de lavanderia

RESINA PÓS-CONSUMO 
(PCR)
IBCs usados convertidos em resina 
reutilizável
Características especiais: material 
IBC usado, limpo e regulamentado, 
gerenciamento de todo o ciclo de vida, 
sustentabilidade da Mauser

COMPONENTES
Peças plásticas, produção de tubos 
de aço (gaiolas IBC)
Características especiais: 
implementação bem-sucedida de 
integração vertical



Receba dicas e lembretes para 
melhorar o bem-estar por meio 
de um estilo de vida ativo.

UM NOVO COMEÇO PARA UM ANO NOVO
RECURSOS PARA APOIAR O BEM-ESTAR EM 2020

MANUFATURA NA MAUSER 
DEDICAÇÃO INCOMPARÁVEL. DESEMPENHO INCOMPARÁVEL.
Todos os funcionários da Mauser têm uma história... e agora chegou a hora de compartilhá-las.
Manufatura na Mauser: dedicação incomparável. Desempenho incomparável. é uma iniciativa interna 
composta por pequenas fotos dos funcionários que mostrarão a rica diversidade de nossa família Mauser.  
Visite mausernow.com em 2020 para conferir as fotos mais recentes.

CONHEÇA MARI LUCAS: PIONEIRA NA ATUALIDADE 
Gerente de fábrica - Sturtevant, Wisconsin, EUA
Um amor pela aviação e um interesse em como as coisas funcionam e são fabricadas levaram Mari Lucas, gerente de 
fábrica de embalagens pequenas, a começar sua carreira como mecânica de motores de aeronaves navais. Quando 
Mari entrou na Marinha, não era permitido mulheres nos porta-aviões e não era comum que mulheres trabalhassem 
na área de mecânica. Apesar da disparidade entre os gêneros, Lucas se tornou uma das primeiras mulheres a integrar 
um esquadrão de bordo do F-14. 

Após seis anos de serviço na Marinha, Lucas recebeu dispensa honrosa e iniciou sua formação em projeto e design. Um de seus primeiros 
empregos como civil foi em uma fábrica de equipamentos de manuseio remoto para as indústrias nuclear e farmacêutica. Foi ali que 
Lucas assumiu seu primeiro cargo de gerência e descobriu uma nova paixão. 
“Gerenciar o programa de qualidade da empresa me deu uma visão muito mais ampla da organização. Comecei a aprender o valor das 
iniciativas Lean e da melhoria contínua. Isso se tornou minha nova paixão, a capacidade de trabalhar com outras pessoas em melhorias 
que faziam a diferença para as pessoas e para a empresa.”
Lucas atribui seus sucessos aos diversos mentores que teve ao longo de sua vida e à sua disposição de ouvir e aprender com os outros. 
“Os mentores podem ser encontrados em toda parte e não são necessariamente só seu gerente. Os mentores podem ser seus colegas de 
trabalho, pessoas que você conhece do seu cotidiano e, às vezes, pessoas que conhece 
por acaso. Há lições a serem aprendidas se você parar para ouvir.” 
No início da carreira, Lucas foi ajudada por uma capitã que ofereceu incentivo e 
reforço, apesar das restrições que as mulheres na Marinha enfrentavam na época. 
Mais tarde, Lucas trabalhou com um vice-presidente de Operações que reconheceu e 
demonstrou interesse pessoal em seu potencial. Esse líder foi influente ao ajudar Lucas 
a desenvolver a confiança necessária para assumir a responsabilidade adicional de 
liderança e acabar chegando ao cargo de gerente de fábrica que ela ocupa hoje.
“Além de trabalhar com alguns líderes inspiradores, pude trabalhar em alguns 
projetos empolgantes. No decorrer da minha carreira, me envolvi no desenvolvimento 
de um produto que é essencial na limpeza de lixo nuclear, reduzindo as pegadas da 
manufatura para abrir espaço para novos negócios e adquirindo muitos milhões de 
dólares de equipamentos. E, agora, estou liderando uma fábrica que fornece um 
produto que milhões de pessoas usam diariamente. As funções que desempenhei na manufatura me ajudaram a ver o que está por trás 
dos produtos que mantêm nosso mundo moderno avançando.”

“Se uma pessoa tem interesse em aprender 
como as coisas funcionam, como fazer 

algo ou como fazer a diferença para 
alguém, então a manufatura é um ótimo 

caminho a seguir. Pode haver obstáculos, 
eu certamente me deparei com alguns em 

minha carreira, mas você só precisa ser 
criativo e encontrar maneiras de contorná-

los ou de passar por cima deles.”

Os funcionários norte-americanos inscritos no plano de 
saúde da Mauser são elegíveis ao Virgin Pulse em 2020, 
que é um programa de bem-estar totalmente voluntário 
e confidencial. Os funcionários que participam do Virgin 
Pulse obtêm recursos de bem-estar durante o ano todo e 
são elegíveis a ganhar USD 750 para solteiros/USD 1.500 
para famílias em uma conta-poupança de saúde por 
comportamentos saudáveis. 

Inscreva-se para começar a ganhar pontos! 
join.virginpulse.com/mauserpackaging

Em vigor: 1º de janeiro de 2020

Recursos personalizáveis 
para registrar atividades para 
atingir metas.

Acesso a receitas e informações 
para ajudar a fazer escolhas 
alimentares saudáveis.NUTRIÇÃO

REGISTRO DE

EXERCÍCIOS

Escaneie para 
acessar os perfis 

dos funcionários no 
MauserNOW.



SEGURANÇA 2020
Quando o Ano Novo se aproxima, é um bom momento para refletir sobre 
o sucesso e os desafios de segurança do ano passado. A segurança foi 
prioridade máxima para todos? Vocês alcançaram os seus objetivos de 
segurança de 2019? Vocês precisam definir alguns novos objetivos de 
segurança em 2020? 
 
A Saúde e Segurança Ambiental é parte integrante da gestão de riscos na 
Mauser Packaging Solutions. Agradecemos a vocês, nossos funcionários, 
supervisores e gerentes, a criação de locais de trabalho mais seguros  
em 2019.  
 
A segurança dos funcionários continuará sendo um foco forte em 2020. No 
próximo ano, estamos pedindo que você participe, assuma o compromisso e 
faça da segurança prioridade máxima. Nossa Assembleia Anual de Segurança 
será um momento para toda a empresa fazer uma pausa em nossas tarefas 
diárias para reafirmarmos nosso compromisso pessoal e alinharmos o 
compromisso coletivo das nossas unidades de negócios com a segurança. 
 
Vejo vocês na Assembleia de Segurança 2020 em janeiro de 2020 porque a 
Segurança... depende de todos. 

A Saúde e Segurança Ambiental é parte integrante da gestão de riscos 
na Mauser Packaging Solutions. Agradecemos a vocês, nossos 
funcionários a criação de locais de trabalho mais seguros em 2019. 
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