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Segurança é mais do que apenas uma prioridade na Mauser Packaging Solutions – é um valor central e uma parte 
integrante da nossa cultura. Proteger a segurança e a saúde da nossa força de trabalho é a base do que fazemos.  
 
Nossa busca pela segurança é contínua e queremos que todos(as) os(as) colaboradores(as) voltem para casa todos 
os dias com segurança e saúde. Esse compromisso também se estende a contratados(as) terceirizados(as) e às 
comunidades locais onde operamos. Jamais devemos parar de trabalhar em direção ao nosso objetivo de zero lesões. 
 
Todos(as) os(as) nossos(as) colaboradores(as) têm a responsabilidade de trabalhar com segurança, 
independentemente da função. Esperamos que todas as nossas instalações e colaboradores(as): 
 

• Cumpram todas as leis, regulamentos e políticas corporativas aplicáveis; 
• Assumam proativamente a responsabilidade por comportamentos seguros, para evitar lesões no trabalho e em 

todas as ocasiões; 
• Envolvam-se no desenvolvimento, implementação e melhoria contínua de programas de saúde e segurança 

específicos do local, para promover uma cultura de segurança informada, comprometida e responsável.  
 
Na Mauser Packaging Solutions, a liderança vai:  
 

• Responder imediatamente a comportamentos inseguros; corrigir problemas de segurança imediatamente;  
• Acompanhar o desempenho da segurança por meio de atividades de monitoramento, avaliação e auditoria de 

rotina; nossa equipe de saúde, segurança e ambiente (EHS) composta por profissionais qualificados vai 
auditar regularmente nossos processos e compartilhar as melhores práticas e lições aprendidas em todas as 
nossas operações; 

• Estabelecer políticas e programas para ajudar a garantir que todos(as) os(as) colaboradores(as), instalações e 
comunidades vizinhas sejam igualmente protegidos; 

• Implementar ferramentas e treinamento para apoiar a eficácia do programa e manter sistemas proativos e 
normas corporativas que promovam a melhoria contínua nessas áreas. 

 
Implementamos processos para analisar todos os incidentes, mesmo os que não resultam em lesões, para 
compreender o potencial do incidente. Ao aplicar este processo, buscamos aprender com qualquer incidente que tenha 
o potencial de causar um resultado mais grave. Compartilhamos amplamente os resultados de nossas constatações 
com a nossa organização, para que nossos(as) colaboradores(as) e contratados(as) possam aprender como se 
proteger melhor, bem como a seus colegas de trabalho. 
 
Segurança é a principal prioridade da Mauser Packaging Solutions. 
 
 

 
Mark Burgess 
CEO, Mauser Packaging Solutions  
1.° de janeiro de 2021 
 
 
Observação: Políticas Ambientais, de Energia e Qualidade, que se enquadram nesta política global, são mantidas no nível da unidade de 
negócios da organização.  
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