
 
 
 
 
Sexta-feira, 12 de novembro de 2021  
 
 
Prezados membros da equipe da Mauser Packaging Solutions, 
 
Agradeço por tudo o que vocês fizeram e têm feito pela nossa empresa em 2021. A Mauser 
Packaging Solutions alcançou um incrível progresso ao longo dos últimos 12 meses, com 
melhorias operacionais e financeiras significativas ano após ano. Estou satisfeito por 
compartilhar os nossos resultados do terceiro trimestre com todos vocês nas próximas 
semanas.  
 
Acho que todos nós podemos nos sentir orgulhosos do que conquistamos este ano. Apesar 
das circunstâncias desafiadoras, a sua atitude positiva e seus esforços constantes para 
atender às necessidades dos nossos clientes nos ajudaram a recuperar. Acredito que essa 
ética de trabalho exemplar continuará a ser o suporte principal do sucesso da nossa empresa. 
 
Mas o impulso que criamos não pode – e não vai – parar por aqui. 
  
Estamos no caminho certo para fazer coisas melhores, maiores e mais ousadas na Mauser 
para garantir que aqui seja um ótimo lugar e uma ótima empresa para se trabalhar.  
 
Tenho o prazer de apresentar o “Plano de um bilhão de dólares da Mauser Packaging 
Solutions: Construindo um futuro sustentável”. Um plano de investimento de 
aproximadamente USD 1 bilhão ao longo dos próximos quatro anos para acelerar a nossa 
visão para oferecer soluções inovadoras aos nossos clientes, impulsionar operações 
sustentáveis, reduzir nosso impacto ambiental e capacitar os nossos colaboradores para o 
crescimento.  
 
Como parte do Plano de um bilhão de dólares, nossos investimentos de longo prazo se 
concentrarão nas seguintes quatro áreas:   
 

1. Nossa equipe. Estamos criando ambientes de trabalho melhores, expandindo as 
oportunidades de crescimento, oferecendo recompensas e incentivos mais 
competitivos, além das ferramentas necessárias para que nosso pessoal tenha 
sucesso. 

2. Crescimento por meio da inovação e aumento de capacidade. Queremos fazer com 
que a Mauser seja o fornecedor de referência em soluções de embalagem. 

3. Infraestrutura e ativos. As melhorias conduzirão à automação, segurança e redução 
de custos para ajudar a facilitar o trabalho e aprimorar a experiência do cliente.  

4. Metas de sustentabilidade agressivas. Mais do que nunca, nosso compromisso com 
o meio ambiente é fundamental e inegavelmente essencial para o nosso futuro.  

Juntos, aproveitaremos tudo o que estamos fazendo certo e corrigiremos o que não está 
funcionando. Para isso, contamos com vocês como parte da solução. Incentivo que todos 



 
 

    

 

continuem a enviar seus feedbacks e ideias por meio dos nossos programas – Programa de 
Melhoria de Ganhos (EIP) e Programa de Melhoria de Vendas (SIP) – e de outros canais e 
grupos onde vocês podem expressar suas preocupações e sugestões.  
 
Estou ansioso por compartilhar ao longo das próximas semanas outras informações sobre 
nosso Plano de um bilhão de dólares e todas as oportunidades empolgantes que estão por 
vir. Obrigado.   
 
 
 

 
Mark Burgess 
Presidente e CEO  
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