COMPROMISSO COM O

MEIO AMBIENTE

NOSSA HISTÓRIA
PLANEJAMENTO E CRIATIVIDADE

Ética, honestidade e empreendedorismo. Foi com
base nestes atributos que dois irmãos não economizaram esforços, acreditaram em um sonho e investiram
tempo e dedicação à criação de uma fábrica de embalagens de papelão. Atender a diversidade do mercado,
com diversos formatos e tamanhos, foi um desafio alcançado, tendo como meta a satisfação do cliente.
No alvo dos objetivos não estava apenas a qualidade
e o mais adequado armazenamento, mas também a
consciência de que nossos produtos representam a
imagem de nossos clientes, carregando a marca de
cada um deles.
Eduardo e Marcel Mazurkyewistz apostaram que estratégia, trabalho e parceria com clientes e fornecedores
não poderiam ter outro resultado que não o sucesso.
Desde 2004 no mercado, a empresa investe em tecnologia de ponta, armazenamento e logística, sempre aliado
a um planejamento detalhado e às preocupações com
o meio-ambiente, filosofia esta que permitiu um crescimento saudável e a superação diária.
Tradicionalmente, a Mazurky tem a habilidade de se
adaptar rapidamente as novas necessidades do mercado e está sempre em busca das melhores soluções
para seus clientes. Por isso, atende uma variedade
cada vez maior de segmentos e pretende ampliar
ainda mais sua atuação. Entre os setores atendidos
atualmente estão, principalmente, o moveleiro, o alimentício, o automobilístico, farmacêutico, de cosmético e de brinquedos.
Para a Mazurky, respeito às políticas de negociação,
ética nos compromissos assumidos, qualidade dos
produtos e profissionalismo explicam o crescimento
do negócio e a base da satisfação dos clientes. Com
parque industrial constantemente atualizado com as
últimas inovações, a Mazurky possui 80% de sua produção automatizada, o que confere qualidade, uniformidade e agilidade no atendimento. A manutenção de nossos parceiros comerciais é um indicativo
que caminhamos na direção certa.

Venha conhecer o que a Mazurky pode oferecer
para você!
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PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

SOB MEDIDA PARA VOCÊ
A Mazurky atende cada cliente de forma personalizada, a partir
da compreensão exata de suas necessidades. Máquinas especializadas e equipe profissional garantem a produção de embalagens e caixas de papelão ondulado de alta qualidade, em diversos tamanhos, formatos e gramaturas, de acordo com cada
projeto. Dessa forma, oferecemos ao cliente a melhor solução
do mercado, com o melhor custo benefício!
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QUALIDADE

DA MATÉRIA-PRIMA AO PRODUTO FINAL

Padronização do processo produtivo da organização, além da administração e
controle da produtividade. Focada para a melhoria contínua, resultados da organização e satisfação do cliente.

Revisão em todo o processo produtivo, visando o uso consciente dos recursos
naturais renováveis e não renováveis, das matérias-primas e dos insumos, bem
como reduzindo desperdícios, praticando logística reversa e descarte responsável de resíduos. A otimização do uso de matéria-prima e insumo reflete também
na redução e/ou reaproveitamento de resíduos.

Retrata a preocupação da empresa com a saúde e segurança de seus colaboradores e parceiros. O envolvimento dos colaboradores no processo de implantação desse sistema é, assim como nos demais, de fundamental importância,
pois é por meio deste auxílio durante o processo de implantação que o colaborador percebe o quanto ele é valioso e essencial para a organização, afinal são
eles que fazem com que ela exista e se mantenha viva.

A Mazurky investe continuamente na motivação e no aperfeiçoamento dos colaboradores, para que eles não vejam no Sistema
de Gestão Integrado (SGI), implantado desde 2011, um obstáculo
para execução de tarefas do dia a dia, e sim uma excelente ferramenta para melhoria contínua, crescimento e alcance de resultados. A empresa acredita que é imprescindível que ela ultrapasse
as expectativas e exigências de seus clientes, atingindo, assim, o
sucesso da organização.
Entendendo que sustentabilidade não é modismo, investe nessa
dinâmica de olho nas próximas décadas, confiando que o futuro
das organizações somente será sustentável harmonizando-se o
tripé econômico, social (humano), e ambiental. Os resultados deste trabalho foram além e trouxeram mais solidez à marca, melhora na produtividade, agregando valor ao conceito e colaborando
para o posicionamento de referência que ocupa atualmente.
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PÓS-VENDAS

O ciclo de venda é constantemente avaliado pelo próprio cliente, por entendermos
que a venda não acaba quando um pedido é fechado. Com base em aprimoramento constante, a Mazurky comemora os
mais altos índices de satisfação dos clientes. Para conhecer esses resultados visite o
site www.mazurky.com.br.
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TECNOLOGIA
A FAVOR DA PRODUTIVIDADE

O planejamento da Mazurky contempla crescimento sustentável. Para isso, os investimentos em tecnologia se fazem necessários. Modernizamos constantemente
nosso pátio fabril com maquinários contemporâneos. A automação segue unificada
à qualidade exigida pelo mercado em todos os processos de industrialização, possibilitando rapidez ao melhor custo benefício.
Além de contar com matéria-prima de primeira qualidade buscada nos melhores
fornecedores do mercado, a Mazurky investe em equipamentos de última geração
para testes específicos nos variados tipos de papelão ondulado, dando maior segurança aos clientes sobre as especificações dos produtos e sobre o desenvolvimento
de produtos que oferecem um aproveitamento mais vantajoso.

CONSCIÊNCIA E
MEIO AMBIENTE
PENSANDO NO FUTURO E NO PRESENTE, A
MAZURKY É PAUTADA POR AÇÕES QUE MINIMIZAM IMPACTOS E PRESERVAM O MEIO AMBIENTE, COMO O CONTROLE DO CONSUMO DE
TINTA, COLA E FITA DE ARQUEAR. A EMPRESA
AINDA MANTEM UMA BUSCA CONTÍNUA POR
SISTEMAS QUE PERMITAM UMA MAIOR REDUÇÃO DO CONSUMO DE INSUMOS, COMO A
ENERGIA ELÉTRICA, E AINDA ENCAMINHA PARA
RECICLAGEM TODO O EXCEDENTE DE MATÉRIA-PRIMA DA FÁBRICA, O QUE REPRESENTA
CERCA DE 8 MIL QUILOS POR MÊS E CENTENAS
DE ÁRVORES PRESERVADAS.

SAÚDE E SEGURANÇA
OCUPACIONAL
PREOCUPADA COM A INTEGRIDADE FÍSICA DE
SEUS COLABORADORES E PARCEIROS E VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE TRABALHO AGRADÁVEL E SEGURO, A MAZURKY
DISPÕE DE UMA ESTRUTURA QUE IDENTIFICA,
CONTROLA E DIVULGA OS PERIGOS E RISCOS
DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZA COMO PRINCIPAL FERRAMENTA PARA REDUÇÃO DO POTENCIAL DE ACIDENTES A CONSCIENTIZAÇÃO,
POR MEIO DE PALESTRAS, TREINAMENTOS E
INCENTIVANDO A QUALIDADE DE VIDA.
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PRODUTOS
COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO

COM UMA EQUIPE ESPECIALIZADA NO
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, A MAZURKY ESTÁ
PRONTA PARA ATENDER QUALQUER NECESSIDADE DOS
SEUS CLIENTES QUANDO O ASSUNTO É EMBALAGEM
DE PAPELÃO OU CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO

• Caixa de Papelão Modelo Maleta
• Caixa de Papelão Corte e Vinco
• Caixa de Papelão para Exportação
• Caixa de Papelão Modelo Evoltório
para Móveis

• Caixa de Papelão Modelo Tampa e Fundo
• Caixa de Papelão Projetos Especiais
• Caixa de Papelão para Descarte de Lâmpadas
• Chapas de Papelão - Tipos de Ondas
• Caixa de Papelão para Cesta Básica
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RETORNO
GARANTIDO

A Mazurky atende os mais diversos desafios, criando a embalagem e a caixa adequada para cada nicho de mercado com
especificações e exigências para proteger os produtos, visando
qualidade e segurança. Confira alguns benefícios de investir na
correta embalagem:
- Redução do custo unitário do produto
- Preservação do produto no armazenamento e transporte
- Facilidade de manuseio, logística e estocagem
- Contribuição para aumento de vendas
- Promoção da imagem da empresa e do produto
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A Mazurky pelos clientes:
“Estamos sendo bem atendidos em
relação à qualidade do produto, na
agilidade em elaboração de amostras para
desenvolvimento de novos projetos e nos
valores que são competitivos com o mercado.”
Leandro Demarchi da Silva, proprietário da
DS Artefatos

“Vendemos eletroeletrônicos, então o deslocamento
das mercadorias é vital para o nosso negócio.
Precisamos confiar que elas chegarão intactas
em seu destino final e a Mazurky nos passa essa
tranquilidade.”
Leandro Xavier, representante da área
de Compras da Trix

“Os certificados geram confiança de que a
empresa poderá fornecer, de forma consistente
e repetitiva, bens e serviços de acordo com o
especificado. É, sem dúvida, uma garantia de
qualidade e de profissionalismo da gestão.”
Sergio Luiz Cotrim Ribas, diretor de Negócios
Papel e Embalagem da Irani

“Suas principais vantagens são a qualidade
do serviço e a segurança oferecida
para nosso negócio. A flexibilidade com
programações e entregas também são
fatores importantes.”
Tiago Moreira, representante do
Departamento de Compras da Isringhausen

“Nós sempre estamos de olho no futuro
do planeta. E ao trabalhar com parceiros
com essa mesma mentalidade, estamos
plantando nossa semente para um mundo
mais saudável.”
Jaqueline Martins, representante da área de
Supply Chain da Advansat Telecom Supplier

“Tínhamos necessidade de um atendimento mais
personalizado, que nos oferecesse qualidade, preço e
quantidade adequadas à nossa produção. A Mazurky nos
ofereceu tudo isso, inclusive com o desenvolvimento de
produtos exclusivos, sempre com segurança e pontualidade.”
Rui Maluf, diretor da Calmon Viana Móveis, a divisão
de Móveis da Marabraz

“Na nossa área, onde temos práticas de
fabricação constantemente avaliadas, é preciso
qualidade em toda a cadeia de produção.
A Mazurky nos dá tranquilidade com as
embalagens fornecidas, confiamos neles.”
Roseli Duque, responsável pela área de
Compras da Alamarr Tecno Científica

“Encontramos na Mazurky exatamente a
disposição para atender as necessidades da
nossa empresa, bem como as de nossos clientes,
convertendo esta relação comercial numa
imprescindível relação de parceria.”
Fabiano Michel Rodrigues,
proprietário da VIP

Nossa próxima experiência de sucesso é com sua empresa. Contate-nos!

MAZURKY ONLINE

TAMBÉM ESTAMOS NO FACEBOOK!

A Mazurky lançou em 2014 um
novo site. A página foi reformulada e está mais dinâmica, com
um layout mais moderno e tecnológico, para oferecer soluções de forma rápida e prática
aos clientes e parceiros.

Notícias do setor, vagas para
colocação profissional, dicas de
cuidado e uso das caixas, curiosidades e atitudes sustentáveis.
Ao curtir essa ideia, você participa de promoções exclusivas
para os seguidores Mazurky!

R. das Orquídeas, 485, Vila Marchi | S. B. do Campo/SP - 09810-390
km 22,5 da Anchieta - sentido Santos, a 100 metros da via Anchieta e a 5 km do Rodoanel

Tel: (11) 4509-6008 | Fax: (11) 4509-6015 | www.mazurky.com.br | mazurky@mazurky.com.br

