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AJUSTAR NOSSAS PRIORIDADES EM UM MUNDO EM CONSTANTE EVOLUÇÃO 
KEN ROESSLER, PRESIDENTE E CEO 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos pelo incrível esforço que estão realizando ao longo 
deste difícil momento. Vi e ouvi histórias de nossas equipes se unindo para manter nossas fábricas funcionando 
em segurança, nossas equipes saudáveis e os pedidos dos clientes atendidos durante essa pandemia da COVID-19.  
Palavras não podem transmitir adequadamente o quanto agradeço seus esforços e o quanto me orgulho da resiliência 
da nossa grande empresa.

O primeiro semestre deste ano foi um conto de dois trimestres. O primeiro trimestre observou um ligeiro aumento dos 
volumes em relação ao ano anterior, com nossos ganhos dentro do orçamento. Nossos resultados foram inferiores 
aos do ano passado devido a uma reavaliação não monetária em Metais para embalagens pequenas (Small Packaging 
Metals), que foi incluída no orçamento. O panorama no segundo trimestre não foi tão positivo. Tanto os volumes quanto 
os ganhos ficaram abaixo do orçamento e do ano anterior, à medida que os nossos mercados sentem o impacto total da 
pandemia da COVID-19.  Muitos clientes fecharam e alguns setores importantes (tintas, serviços de campo de petróleo e 
automotivo) apresentaram volumes visivelmente reduzidos. Entretanto, esperamos que o terceiro e o quarto trimestres 
mostrem boas melhorias à medida que as empresas e a economia reabrem em todo o mundo.  

Como em qualquer empresa, somos afetados por fatores externos e precisamos orientar nosso plano para abordar 
esse panorama em constante evolução.  Desta forma, nossas prioridades refletem nosso plano revisado e abordam os 
principais fatores que afetam a Mauser:

• Abordar a pandemia da COVID-19 - Manter nossos funcionários seguros e saudáveis é a nossa 
principal prioridade.

• Liquidez - Considerando a incerteza em relação à COVID-19, tomamos medidas adicionais para garantir que a 
empresa tenha caixa adequado caso ocorra uma crise mais grave. 

• Otimização da Plataforma Mauser (Mauser Platform Optimization, MPO) - Ao longo do primeiro semestre de 
2020, nossos projetos e iniciativas de MPO avançaram conforme o esperado. O sucesso destes projetos nos 
permitirá criar o nosso próprio futuro. 

• Melhoria das operações de Metais para embalagens pequenas - Nossas operações de Metais para 
embalagens pequenas são compostas por nossas fábricas maiores e mais complexas. Este negócio tem 
enfrentado dificuldades de produtividade neste mercado instável. Como resultado, fizemos inúmeras 
alterações no negócio e esperamos aumentar a produção e reduzir os custos.

• Melhoria do negócio de Recondicionamento (Reconditioning) na América do Norte - Considerando os difíceis 
mercados para volumes e obtenção de recipientes usados, este negócio enfrentou dificuldades no primeiro 
semestre de 2020. Continuamos comprometidos com o nosso negócio de Recondicionamento na América do 
Norte e consideramos este negócio como uma área de crescimento para a empresa nessa nova realidade.

Terminarei como comecei, com minha sincera gratidão por tudo que vocês têm feito no trabalho e em suas 
comunidades. Juntos, conseguiremos ultrapassar este momento difícil. Trabalhando como equipe, sairemos mais 
fortes e com um futuro brilhante.



 NAVEGAR NO PRÓXIMO “NORMAL” 
ÊNFASE NA PROTEÇÃO DO NOSSO PESSOAL E NO CRESCIMENTO DOS NEGÓCIOS

A pandemia da COVID-19 alterou todos os setores de todas as maneiras aparentemente imagináveis. Assim como o 
mundo, que provavelmente nunca mais será o mesmo, nossos negócios também não serão. Para navegar neste próximo 
“normal”, precisamos:

• repensar nossos processos de vendas e marketing em um ambiente virtual.
• repensar nossa cadeia de suprimentos para equilibrar a relação custo-benefício e a segurança do suprimento.
• repensar nossas práticas operacionais em nossos locais de fabricação para permitir o distanciamento social e se 

preparar para possíveis ondas adicionais de infecção.
• repensar nossa estratégia de crescimento de negócios no longo prazo considerando o atual ambiente em recessão.

Duas áreas principais de ênfase, à medida que avançamos, serão ampliar o escopo das iniciativas de saúde e segurança 
dos nossos colaboradores e potencializar a tecnologia disponível para operar com mais eficiência em um ambiente de 
trabalho digital.

SAÚDE E SEGURANÇA DO COLABORADOR
Embora a segurança sempre tenha sido uma ênfase 
central para a nossa empresa, o escopo das nossas 
iniciativas de segurança anteriores se concentrava na 
prevenção de acidentes no local de trabalho. A COVID-19 
ampliou o escopo para incluir riscos não historicamente 
associados à segurança do local de trabalho. Impedir a 
disseminação de uma doença viral, mantendo a atividade 
comercial essencial, é o nosso novo normal.  Continuamos 
a cumprir todas as diretrizes competentes (dos Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças [CDC, EUA] e do Centro 
Europeu de Prevenção e Controle de Doenças [ECDC]), 
bem como as orientações de saúde locais e regionais, para 
mitigar os riscos de exposição para os colaboradores.

Implementação do 
DISTANCIAMENTO SOCIAL em todas 
as instalações e escritórios

Exigência de AUTOAVALIAÇÕES e 
VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA quando 

um colaborador entra em cada turno

Aumento da LIMPEZA e  
DESINFECÇÃO de todas as áreas 

Eliminação de VISITANTES *  
permitidos em  instalações e escritórios

Aquisição em massa de EPI e uso 
recomendado de máscaras em locais onde o 
distanciamento social não é possível

POTENCIALIZAR A TECNOLOGIA
A COVID-19 acelerou uma mudança em direção a uma 
economia digital após o aumento de teleconferências,  
bate-papos, discussões e marketing digital on-line. 
Essa pandemia nos ensina que, com a tecnologia certa, 
a maneira como colaboramos interna e externamente 
com colegas, clientes, vendedores e fornecedores 
está mudando. 
Pesquisas do setor de embalagens realizadas pela 
McKinsey em abril de 2020 revelam:
• Houve uma transição para mais vendas remotas em 

90% das vendas entre empresas (B2B).
• 70% das empresas B2B esperam manter novos 

modelos de vendas por mais de 12 meses.
• 60% das empresas B2B consideram que as vendas 

remotas são iguais ou mais eficientes do que o modelo 
presencial tradicional.

• As interações digitais agora são duas vezes mais 
importantes para as empresas do que as interações 
tradicionais.

• Os consumidores esperam reduzir as atividades 
presenciais em 30%.

• Os consumidores estão reavaliando as cadeias de 
suprimentos para alcançar mais transparência 
utilizando plataformas digitais e uma configuração 
mais regional.

Estão sendo feitos investimentos em tecnologia e 
treinamento necessários para prosperar em uma cultura 
digital, para manter nosso padrão de excelência.

Para obter mais informações sobre as medidas que estão sendo implementadas, acesse nossa página “MauserNOW 
COVID-19 De-Escalation”. À medida que continuamos a mitigar o risco de disseminação da COVID-19 no local de trabalho, 
é igualmente importante que os colaboradores tomem medidas de proteção pessoal no trabalho e fora do trabalho.
*Atualmente, os visitantes são limitados a contratados em período integral, fornecedores estabelecidos, pessoal essencial, candidatos a vagas e 
entregadores de correspondência. 



REDEFINIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
AS PRÓXIMAS ETAPAS EM NOSSA JORNADA DE SUSTENTABILIDADE

A importância da sustentabilidade em nossos negócios 
se reflete em nossa missão, pilares, metas e slogan, 
“Redefinição da sustentabilidade”. Nossa capacidade 
exclusiva de fechar o circuito do ciclo de vida da 
embalagem é a base pela qual criamos mudanças 
positivas e duradouras e fazemos com que o mundo 
avance por meio da utilização de embalagens sustentáveis. 
À medida que continuamos a moldar nossa empresa 
e setor, temos uma oportunidade única de preparar o 
caminho para um futuro ainda mais brilhante. Ao realizar 
as próximas etapas em nossa jornada de sustentabilidade, 
estamos construindo um plano eficiente, adequado para os 
negócios e melhor para o mundo ao nosso redor.

POR QUE A SUSTENTABILIDADE É IMPORTANTE?
Sustentabilidade significa mais do que apenas cuidar do 
nosso ambiente. Também significa cuidar e investir em 
nossos colaboradores, aumentar nosso impacto positivo 
nas comunidades em que operamos e criar valor para 
nossos clientes e investidores. Em última análise, trata-se de dar mais e receber menos, criando um futuro 
melhor para todos.
Nosso investimento e compromisso contínuos com a sustentabilidade criam valor para a nossa empresa 
no longo prazo, nos diferencia da concorrência, faz com que os negócios se concentrem em processos 
sustentáveis e cria oportunidades adicionais para atrair, desenvolver e reter colaboradores dedicados na 
Mauser Packaging Solutions.
Para compreender melhor nosso estado atual e identificar o caminho certo a seguir, estabelecemos uma 
parceria com a Corporate Citizenship, uma empresa líder do setor que ajuda as empresas a navegar no 
cenário da sustentabilidade. Juntos, estamos identificando e estruturando as bases para os três pilares da 
sustentabilidade em nossa empresa – fatores ambientais, sociais e de governança (Environmental, Social, 
Governance [ESG]). 

Cuidar do meio 
ambiente

Investir nos 
colaboradores

Criar valor 
para clientes e 

investidores

Gerar impacto em 
nossas comunidades

AMBIENTAL
Considera o desempenho de uma 

empresa como administradora 
da natureza

por exemplo, emissões 
de energia, gestão de 
resíduos, alterações 

climáticas, 
esgotamento dos 

recursos

GOVERNANÇA
Identifica como uma empresa cria 
valor para as partes interessadas 

por meio de práticas 
comerciais responsáveis.

por exemplo, ética e 
conformidade, gestão de 

riscos, estrutura de 
tomada de decisão, 

direitos dos 
acionistas

SOCIAL
Analisa como uma 

empresa gerencia seus 
relacionamentos com 

colaboradores, fornecedores, 
clientes e comunidades

por exemplo, saúde e bem-estar, 
segurança nas instalações, relações 

com funcionários, diversidade, impacto 
nas comunidades



Etapa 1

Comparação 
seletiva e 

análise

Etapa 2

Avaliação da 
materialidade 

e análise do 
ciclo de vida

Etapa 3

Metas: 
Implementação e 

governança

Etapa 4

Relatórios 
externos

Compreender 
nossas lacunas 
em relação 
às melhores 
práticas do setor, 
concorrência e 
pares por meio 
de uma análise 
de lacunas e 
comparação 
seletiva.

Determinar os 
aspectos mais 
importantes da 
sustentabilidade - 
tópicos ambientais, 
sociais e de 
governança (ESG) 
- nos quais a 
empresa deve 
se concentrar, 
por meio de um 
processo chamado 
“materialidade”.

Estabelecer a 
estrutura para a 
nossa estratégia, 
incluindo uma 
declaração de 
metas e visão – 
que estabelecerão 
as bases para 
metas e mapas 
mensuráveis.

Entregar nosso 
primeiro Relatório 
de Sustentabilidade, 
contando as 
histórias e 
compartilhando 
os dados sobre o 
excelente trabalho 
que estamos 
realizando 
atualmente e 
definindo nossas 
ambições para o 
futuro.

Conclusão da meta: 
3º trimestre de 2020

Conclusão da meta: 
3º trimestre de 2020

Conclusão da meta: 
4º trimestre de 2020

Conclusão da meta: 
Junho de 2020

QUAIS SÃO NOSSAS PRÓXIMAS ETAPAS?
Para colocar em prática a promessa da nossa marca de “Redefinição da sustentabilidade”, estamos 
trabalhando ao longo de quatro etapas. Essa abordagem nos permitirá compreender quais são nossos 
pontos fortes e fracos em termos ambientais, sociais e de governança (ESG) em comparação com nossos 
pares, concorrência e melhores práticas, identificando tópicos específicos que são mais essenciais para o 
nosso sucesso na redefinição da sustentabilidade. Por fim, estamos trabalhando para implementar uma 
estratégia de negócios responsável, centrada em dar mais do que recebemos.

O resultado mais tangível desse processo será a publicação de um Relatório de Sustentabilidade 
anual. Este relatório nos permite compartilhar nossos sucessos com as partes interessadas externas 
e identificar áreas para melhoria contínua. Mais importante, identificaremos áreas de melhoria e 
implementaremos projetos para transformar nossas operações e cumprir a nossa missão de “Redefinição 
da sustentabilidade”.

ALCANÇAR SUSTENTABILIDADE EXIGE A 
DEDICAÇÃO DE TODOS
Cada um de nós tem a responsabilidade de 
desenvolver e compartilhar a história exclusiva de 
sustentabilidade da Mauser Packaging Solutions.
O trabalho que estamos fazendo agora na “Redefinição 
da sustentabilidade” está definindo o futuro da 
nossa empresa, e este trabalho exige a dedicação 
de cada um de nós. Todos participamos na maneira 
como redefinimos a sustentabilidade e em relação a 
quais medidas tomaremos para alcançar esta meta. 
Após o desenvolvimento da nossa estratégia, todos 
contribuiremos para o seu sucesso. Agradecemos 
desde já a sua contribuição para este importante 
trabalho!

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
• A sustentabilidade corporativa é uma 

preocupação crescente entre os investidores 
que buscam não apenas o lucro econômico, mas 
também os benefícios para toda a sociedade.

• Os três pilares de sustentabilidade da Mauser 
Packaging Solutions: ambiental, social e 
governança (ESG).

• Um relatório de sustentabilidade nos permite 
compartilhar nossos sucessos com as partes 
interessadas, ambições para o futuro e áreas 
para melhoria contínua.

• Nosso investimento e compromisso contínuos 
com a sustentabilidade criam valor para a nossa 
empresa no longo prazo.



ENFRENTAR OS DESAFIOS DA COVID-19
RESPONDER ÀS NECESSIDADES EXTERNAS E INTERNAS  

Os colaboradores da Mauser Packaging Solutions demonstraram sua dedicação, criatividade e generosidade diante de 
desafios sem precedentes e imprevistos. À medida que grande parte do mundo está protegida para reduzir a disseminação 
desta doença, enfrentamos os desafios desta situação e provamos por que somos líderes do setor.

ESTADOS UNIDOS  
Em menos de uma semana, as 
instalações em Mason, Ohio, 
fizeram modificações no projeto 
de um tambor e produziram 680 
tambores para a DOW Chemical. 
Após o atendimento do pedido 
da DOW, os tambores foram 
preenchidos com desinfetante para 
as mãos e doados para a Guarda 
Nacional dos EUA. Os componentes 
dos tambores foram fornecidos 
pelas instalações de Harrisburg, 
Carolina do Norte.

ESPANHA 
A NCG Iberia fez uma doação de 
200 roupas de proteção química 
para as Unidades de Terapia 
Intensiva de dois hospitais locais: 
Clínica Diagonal de Barcelona e 
Hospital Germans Trias i Pujol, 
em Badalona. Essas roupas 
de proteção são normalmente 
utilizadas no departamento de 
PCR durante o corte de sucata de 
plástico. Para esta doação, roupas 
adicionais foram adquiridas 
através do nosso fornecedor.

ITÁLIA 
Os colaboradores na Itália 
dedicam horas extras para 
atender ao aumento da 
demanda por válvulas em 
todos os nossos negócios. 
A dedicação demonstrada 
pelos colaboradores na 
Itália permitiu que nossa 
cadeia de suprimentos 
e operações internas 
continuassem atendendo 
aos nossos clientes 
internos e externos, 
sem atrasos.

PORTO RICO 
A Destileria Serrallés, 
uma das principais 
empresas de destilaria 
e produtos químicos de 
Porto Rico, conta com 
a Mauser Packaging 
Solutions para fornecer 
a embalagem necessária 
para a entrega de seus 
produtos. Para ajudar 
no combate contra a 
COVID-19, a Destileria 
Serrallés utilizou 
embalagens fabricadas 
em nossas instalações 
em Porto Rico para 
doar álcool isopropílico 
a hospitais e entidades 
médicas locais.

SINGAPURA 
Quando as restrições de viagem 
ameaçaram impor semanas de 
quarentena aos colaboradores 
que precisavam se deslocar 
de casa para o trabalho, nove 
colaboradores da Malásia 
concordaram em permanecer 
em Singapura para continuar 
trabalhando. Sem esses 
colaboradores, as instalações de 
Singapura teriam sido forçadas a 
paralisar pelo menos uma linha 
de produção. O sacrifício pessoal 
desses colaboradores permitiu à 
Mauser continuar participando do 
combate através do fornecimento 
de produtos e serviços essenciais.

BRASIL 
Um programa de carpooling* 
(carona solidária) foi 
implementado no Brasil, para 
reduzir a dependência dos 
colaboradores do transporte 
público. Além de outras 
vantagens ambientais e 
econômicas, oferecer uma 
alternativa ao transporte 
público lotado reduz a possível 
exposição dos colaboradores 
brasileiros à contaminação. 
*O programa de carpooling (carona 
solidária) pode, ou não, ser adequado 
para transporte fora do Brasil. 

REINO UNIDO E PAÍSES BAIXOS 
Os colaboradores dedicados da 
Mauser Healthcare no Reino Unido e 
nos Países Baixos atenderam a mais 
de 60% de aumento na demanda do 
mercado. À medida que diversos 
países europeus estão reabrindo, 
muitos governos estão aumentando 
o estoque dos nossos produtos para 
cobrir uma segunda onda prevista da 
COVID-19. Foram feitos investimentos 
em Littleborough (Reino Unido) e 
Oosterhout (Países Baixos) para 
atender ao aumento da demanda. 



De latas de aerossol, recipientes estanques, tambores, contêineres 
intermediários para granel, recipientes para resíduos médicos e coleta de 
resíduos perigosos, nossos produtos, serviços – e o mais importante: 
vocês – são essenciais para a defesa contra a COVID-19.

MUITO OBRIGADO 
Valorizamos a criatividade e desenvoltura de todos os nossos 
colaboradores à medida que enfrentamos os desafios da pandemia da 
COVID-19. Em particular, gostaríamos de parabenizar as nossas mais 
de 180 instalações que continuaram em operação enquanto o mundo 
estava parando.
Apesar da existência de uma pandemia que tem assolado todo o mundo, 
nossas instalações atenderam às exigências do mercado e continuaram 
a desempenhar um papel vital na cadeia de suprimentos global.  Em 20 
de junho:
• Todas as fábricas estão em operação.
• Os projetos de Otimização da Plataforma Mauser estão avançando 

conforme o esperado. 
• Nossa cadeia de suprimentos está resistindo em relação a ordens de 

fechamento locais, regionais e estaduais.
Temos orgulho de ser uma parte essencial do combate contínuo contra a 
COVID-19. Muito obrigado por seu compromisso e dedicação contínuos.

mauserpackaging.com
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