
Estamos falando bastante sobre a otimização da plataforma da Mauser (Mauser Platform Optimization, MPO) recentemente. 
Acredito firmemente que, com o tempo, isso irá nos diferenciar de nossos concorrentes e nos permitir “criar nosso próprio 
futuro”, independentemente do desempenho dos mercados globais.  Um tópico comum que passa pela MPO é investimento.  
Enquanto muitas empresas estão retirando investimentos em seus negócios, estamos fazendo mais investimentos na Mauser 
para garantir nosso futuro.  Os investimentos da MPO estão centralizados em torno de:
• Desenvolvimento de pessoas – Investir em nosso Programa de aprendizagem global e no Programa de desenvolvimento de 

supervisão da América do Norte
• Sistema operacional da Mauser – Investir em engenheiros de melhoria contínua para melhorar nossos processos e criar 

mais tempo de atividade
• Estratégia/sistemas de logística – Desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão de transporte 

(Transportation Management System, TMS) 
• Otimização de custos de compra – Agilizar a compra global de todos os itens que não sejam parte da lista de materiais para 

oferecer economias significativas de custos
• Integração vertical – Expandir a produção de componentes e materiais internos, incluindo produção de válvulas na Itália, 

investimento em linha de tubos em Erkelenz e dobrar nossa capacidade de PCR 
• Automação de máquina – Investir em novas tecnologias para criar um local de trabalho mais seguro 
• Processos de recondicionamento – Criar novas ferramentas para capitalizar nossa posição de mercado e melhorar nossa 

aquisição de contêineres usados
• Excelência para o cliente – Implementar uma ferramenta de planejamento de vendas que posteriormente será estendida 

para todas as unidades de negócios
• Desenvolvimento de novos produtos – Nova linha de tambores de aço intermediários em Mason, Ohio, adição de um novo 

pacote de consumo, bem como melhorias em nosso design de IBC e aplicações de barreira multicamada 
Além disso, estamos embarcando em um projeto de sustentabilidade em toda a empresa para nos permitir publicar um 
relatório anual e concentrar o negócio em processos sustentáveis.  Planejamos usar isso como meio de contar a nossa história 
de gestão de ciclo de vida e sustentabilidade melhor, um diferencial-chave para nossa empresa.
Este é sem dúvida um momento emocionante na Mauser Packaging Solutions, mas, em última análise, são as pessoas que 
fazem a diferença. Tive o prazer de visitar 17 de nossas fábricas na América do Norte e Europa durante a Assembleia de 
Segurança 2020, em janeiro, e mais uma vez fiquei surpreso com a qualidade dos nossos colaboradores.  Enquanto apresentava 
a estratégia da empresa, fizeram algumas perguntas incrivelmente perspicazes, que me mostram o nível de envolvimento que 
temos em toda a empresa.  À medida que começamos 2020, quero agradecer por seus esforços em nome da Mauser e  
lembrá-los da importância que suas contribuições têm para o sucesso da empresa.
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REUNIÃO DE VENDAS 
IMPERATIVOS PARA 2020

NOSSA VISÃO 
E ESTRATÉGIA 
ESCLARECIDAS
As imagens na próxima 
página ilustram como nossos 
vários segmentos de negócios 
trabalham juntos para fornecer 
um serviço abrangente aos 
nossos clientes (superior) e 
delinear a estratégia, meta 
e práticas de compromisso 
que orientam como fazemos 
negócios (inferior).

O programa de desenvolvimento da supervisão é 
um programa de liderança de múltiplos módulos 
oferecido atualmente na América do Norte. No 
programa, líderes aprendem a proporcionar 
direção clara, orientar os funcionários e fornecer 
feedback eficaz. O objetivo final do treinamento é 
permitir que os líderes criem ambientes de trabalho 
que promovam o envolvimento dos funcionários, 
melhorem o desempenho e a segurança e 

aumentem a satisfação dos funcionários.

Público-alvo:  
Todos os supervisores e gerentes 

atuais, novos ou aspirantes, 
responsáveis por direcionar o 
trabalho de outras pessoas.

Objetivos gerais do programa:
 9  Compreender as habilidades, 

comportamentos e atitudes necessárias para 
a liderança eficaz

 9  Fornecer ferramentas para conectar e 
envolver-se com equipes e subordinados 
diretos individuais

 9  Compreender a psicologia do envolvimento e 
satisfação dos funcionários

 9  Aprender as habilidades de comunicação 
necessárias para treinar, fornecer feedback, 
iniciar mudanças e gerenciar conflitos

 9  Desenvolver habilidades na criação de 
equipes de alto desempenho e seguras

Acima: Ken Roessler se 
apresenta para os membros 
da equipe de vendas

Abaixo: Alguns dos membros 
da equipe de vendas são 
reconhecidos por marcos de 
tempo de serviço.

As equipes de vendas da América do Norte se 
reuniram em Oak Brook, Illinois, de 14 a 17 de 
janeiro para a reunião anual de vendas. Nossa 
missão de se tornar a “líder global de produtos e 
soluções de embalagem rígida sustentáveis de alta 
qualidade” serviu como base para a reunião. Este 
tema foi recorrente em apresentações feitas pelos 
membros do Comitê Executivo e durante sessões 
de pequenos grupos de unidades de negócios. Ao 
longo da semana, a equipe discutiu quatro áreas 
principais que são imperativas no cumprimento da 
nossa missão em 2020... e além.

•  Manter um local de trabalho seguro para 
todos os funcionários 

•  Derivar valor e aumentar nosso modelo de 
negócios de circuito fechado 

•  Manter o foco em nossos mercados centrais 
e fortalecer parcerias com nossos clientes 
nesses mercados

•  Continuar a facilitar os negócios com a 
Mauser

Nossa reunião anual de vendas é um 
componente essencial de uma grande cultura 
de vendas. É uma oportunidade de desenvolver 
as habilidades de toda a equipe e proporcionar 
motivação para o novo ano. 

Foi uma ótima semana com nossas 
equipes de vendas de todas as 

unidades de negócios para organizar 
nossas metas para 2020 e reforçar 

nossa ênfase em operar como  
‘uma única Mauser’.

JOHN HOMAN 
VICE-PRESIDENTE, MARKETING GLOBAL

Para obter mais informações, entre em contato com Jason Wasikowski 
E-mail: jason.wasikowski@mauserpackaging.com



NOSSA VISÃO: 
LÍDER GLOBAL DE SOLUÇÕES DE EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS DE PONTA A PONTA

Estratégia de PCR
• Líder na 

produção e 
consumo de 
resina reciclada 

• Redefinir a 
sustentabilidade 
com a introdução 
de produtos 
ecologicamente 
corretos

Excelência comercial
• Expansão em produtos 

químicos especializados, 
lubrificantes e alimentos e 
bebidas institucionais

• Abordagem de colocação 
no mercado com força de 
vendas alinhada entre as 
unidades de negócios

• Planejamento aprimorado 
para a demanda do cliente, 
utilizando dados integrados 
e análises avançadas

Inovação: Rastrear e monitorar
• Rastreio e monitoramento 

completo (Full Track & Trace, 
FT&T) do produto usando  
GPS/IoT

• Redefinir a sustentabilidade 
por meio do recondicionamento 
em circuito fechado, 
fornecimento de resina 
reciclada e gerenciamento  
do ciclo de vida

Estratégia de frete holística
• A melhor utilização da  

frota e de carga de  
retorno da categoria

• Otimização de rota/rede  
habilitada por dados

• Monitoramento em tempo real dos ativos

Matéria-prima 
virgem

Unidade de 
recondicionamento e 

fabricação

Cliente de 
embalagens 

pequenas

Cliente de  
embalagens grandes 

(por exemplo, produtos 
químicos  

especializados)

Usuário final de 
embalagens/
esvaziamento 
(por exemplo, 

petróleo e gás)

Entregas  
just-in-time

Tecnologia de 
fabricação líder 

do setor

Carga de retorno

Estratégia

Metas

Nosso 
compromisso

 ► Missão: líder global de soluções e produtos de embalagem rígida sustentável e de alta qualidade para 
ajudar nossos clientes a expandir seus negócios e agregar valor aos nossos acionistas

 ► Focada nos principais mercados finais de tintas e revestimentos, produtos químicos, petróleo, consumo e 
alimentos/agricultura, que fornecem crescimento estável

 ► Nosso modelo de negócios de circuito fechado é uma vantagem estratégica e não pode ser replicada

 ► Impulsionar crescimento por ano acima do mercado

 ► Agregar valor por meio do nosso projeto de otimização da plataforma da Mauser (MPO) de 2017 a 2023

 ► Promover nossa aspiração de sermos líderes em sustentabilidade no setor de embalagens rígidas

 ► Manter um local de trabalho seguro para nosso pessoal

 ► Atrair, desenvolver e reter membros dedicados da equipe da Mauser Packaging Solutions

 ► Garantir que os objetivos anuais do pessoal estejam vinculados com a estratégia da empresa



OTIMIZAÇÃO DA PLATAFORMA DA MAUSER 
NOSSO PLANO PARA CRESCIMENTO ESTRATÉGICO

A otimização da plataforma da Mauser Packaging 
Solutions (MPO) é definida como a montagem, 
alinhamento e aproveitamento dos recursos da 
Mauser Packaging Solutions para realizar nossas 
metas/objetivos.
À medida que continuamos implementando a MPO em 
toda a empresa, buscamos ganhos que vêm na forma 
de receitas mais altas, menores custos e uma força de 
trabalho mais eficaz e eficiente
Por que investimos em MPO?
Para permanecer à frente em um mundo de  
rápidas mudanças
Operamos em um ambiente dinâmico; um em que 
períodos de volatilidade, tecnologia em rápida mudança 
e globalização não são estranhos. Quando efetivamente 
implementados, nossos objetivos de MPO irão se tornar 
um impulsionador confiável de metas de curto e longo 
prazo, que podemos alavancar para permanecermos à 
frente no mercado.

Para obter vantagem estratégica
Ao otimizar, somos capazes de contratar e 
implementar os conjuntos de habilidades certos, 
alinhando ainda mais nossas metas. Essa vantagem 
estratégica nos posiciona para responder melhor a 
mudanças inesperadas no mercado e impulsionar 
nossas prioridades com mais rapidez e eficiência.
Crescer estrategicamente 
Obter a estrutura da organização pós-fusão certa, 
alinhando culturas, recursos humanos, prioridades e 
fluxos de trabalho, é fundamental para desbloquear as 
sinergias e o potencial de valor do negócio.
Como a estratégia abrangente da empresa, a MPO 
oferece um roteiro comprovado e confiável para um 
maior sucesso de longo prazo. Ao apoiar nossa visão, 
causaremos um impacto significativo nos negócios, 
em nossos funcionários e em nossos clientes. 

Escaneie o Código QR para ver projetos 
de MPO e como eles se relacionam com 
a Nossa Visão.

SEGURANÇA 2020 
POLÍTICA GLOBAL DE SAÚDE E SEGURANÇA
Segurança trata-se de pessoas. Na Mauser Packaging Solutions, nossos funcionários dedicados são 
nosso maior ativo. É nossa responsabilidade ética garantir que cada funcionário vá para casa seguro 
e ileso todos os dias. Para ajudar a cumprir essa responsabilidade, a Mauser Packaging Solutions 
implementou uma Política global de saúde e segurança que descreve o compromisso da empresa de apoiar a tomada de 
decisões e ações seguras em todas as unidades de negócios.

Com a implementação da Política global de saúde e segurança e investimento em educação de segurança, equipamos 
os funcionários para criar e manter um ambiente de trabalho seguro. Continuaremos a melhorar e identificar riscos 
criando e aplicando programas de segurança, práticas recomendadas e diretrizes que apoiam nossa Política global de 
saúde e segurança. 

O foco na segurança é essencial para a nossa empresa, para você, e uns para os outros.



PARABÉNS ÀS NOSSAS EQUIPES 
RECONHECIMENTO DO TRABALHO EXCEPCIONAL EM 2019

A instalação de Oakville, em Ontário (embalagens pequenas), recebeu o 
Oakville Hydro Conservation Award de 2019 pela atualização completa 

do sistema de ar comprimido da instalação. A atualização resultou em 
uma redução significativa nos custos de energia e na pegada ambiental. 

CANADÁ

BRASIL
A Mauser do Brasil Embalagens Industriais S/A, nas unidades Suzano e 
Taubaté (embalagens internacionais), recebeu o Certificado Destaque 
Ambiental e Selo Verde do Jornal do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo em reconhecimento às suas ações de sustentabilidade oferecidas ao 
mercado no segmento de embalagens industriais. 

CANADÁ
A instalação de Langley, na Colúmbia Britânica (embalagens pequenas), 
ganhou a Certificação Padrão de Excelência Ocupacional (Occupational 

Standard of Excellence, OSSE). A instalação de Langley obteve uma 
pontuação geral de 95% na auditoria abrangente do programa de 

segurança OSSE, realizada por um auditor externo certificado,  
15% superior aos 80% necessários para alcançar a certificação.

ITÁLIA
A Maider IBC S.r.I. (recondicionamento internacional – Villastellone, 

Itália) recebeu o Conai Award for Best Improvements in 
Reconditioning and Recycling. O prêmio destaca a inovação 

tecnológica e eco-sustentável dos processos de produção, através 
da qual garantimos a recuperação de materiais e sua reutilização na 

geração de novos produtos.  

ÁFRICA DO SUL
A NCG-Container Solutions South Africa (recondicionamento internacional) recebeu o 
Associations Award of Excellence Certificate and Floating Trophy da Associação Sul-Africana de 
Recondicionadores de Contêineres Industriais (South African Industrial Container Reconditioners 
Association, SAICRA). O prêmio reconhece uma excelente conquista na pontuação de 100% 
para as auditorias SANS10406 de Joanesburgo e Durban. A Mauser Packaging Solutions South 
Africa também foi reconhecida como a primeira recondicionadora na África do Sul a alcançar a 
certificação ISO 45001 e a certificação de sistemas de gestão integrados ISO.

A Mauser International México, S. de R. L. de C. V. (embalagens grandes/
recondicionamento – Tocula, México) ganhou a Certificação Food Safety 
System (FSSC) 22000 (Versão 4.1) atendendo aos requisitos para o 
padrão internacional de segurança alimentar. A equipe passou na 
auditoria para a certificação com nenhuma não conformidade. 

MÉXICO



SAÚDE E SEGURANÇA GLOBAL – CORONAVÍRUS  

O foco na segurança é essencial para a nossa empresa, para você,  
e uns para os outros.

A Mauser Packaging Solutions está monitorando atentamente as informações e atualizações do CDC* sobre o 
coronavírus. Continuaremos vigilantes e seguiremos todas as recomendações oficiais. 

No momento da impressão, o coronavírus já teve um impacto devastador na vida de muitas pessoas. A ação imediata 
da empresa é apoiar nossos funcionários afetados e garantir que sua segurança seja e continue sendo uma prioridade. 

Há ações preventivas diárias simples para ajudar a prevenir a disseminação de vírus respiratórios. Elas incluem:

• Aumente sua própria conscientização. 
• Evite cumprimentos com apertos de mão e beijos na bochecha.
• Evite contato próximo com pessoas doentes.
• Evite tocar seus olhos, nariz e boca com mãos não lavadas. 
• Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. 
• Use um desinfetante de mãos à base de álcool que contenha pelo menos 60% de álcool se não houver água e 

sabão disponíveis.
• Limite ou restrinja todas as viagens. 

As mais recentes comunicações e informações da Mauser Packaging Solutions sobre o coronavírus estão 
disponíveis em mausernow.com/coronavirus. Para obter orientação adicional sobre controle de infecções, visite 
www.cdc.gov ou www.ecdc.europa.eu.
*CDC significa Centers for Disease Control and Prevention (Centros de Controle e Prevenção de Doenças).

mauserpackaging.com
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