
APRESENTAÇÃO



A MAZURKY

Há 15 anos no mercado, a tradicional 
empresa localizada no ABC paulista 

investe em tecnologia de ponta, com 
equipamentos de última geração e 

alta capacidade para a produção de 
embalagens em todos os

A Mazurky também dedica especial 
atenção para transformar as 

embalagens em importantes veículos 
de publicidade para as empresas, 

buscando sempre o design inovador 
para valorizar ainda mais as marcas 

atendidas em nosso portfólio.

Emprega alta tecnologia para oferecer 
ao mercado soluções que superam 
suas expectativas e proporcionam 

ganhos de produtividade, 
desenvolvendo embalagens de 

papelão que vão desde o kraft pesado 
ao reciclado. Sua linha de frente traz 

uma equipe de vendedores treinados, 
com os mais altos níveis de 

capacitação, oferecendo as melhores 
saídas e possibilidades para as 
empresas que buscam além de 

embalagens um diferencial no 
atendimento e pós-venda.

tamanhos e formatos.

Uma empresa especializada no desenvolvimento e 
fabricação de caixas de papelão e acessórios de 

papelão ondulado adequados ao seu negócio.



O parque industrial da Mazurky 
incorpora imediatamente as 
novas tecnologias e práticas 
inovadoras do mercado. 
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A Atualmente, 80% da produção é 
automatizada para garantir 
qualidade, uniformidade e agilidade 
no atendimento ao cliente. A busca 
por ferramentas que otimizem o 
processo de produção, tornando-o 
mais econômico, ágil e autônomo é 
contínua na empresa. Por isso, 
Mazurky aderiu o conceito da 
Indústria 4.0, integrando tecnologia, 
capital humano e modelo de 
negócio socialmente sustentável e 
economicamente viável. 

O manejo dos produtos também é 
uma das prioridades no processo e, 
na Mazurky, a armazenagem é 
realizada em local adequado com

ambiente monitorado e com 
recursos que garantem a 
integridade das embalagens, 
permitindo o embarque e 
movimentação eficientes para 
oferecer entregas no padrão full-
time aos clientes. 

Anualmente são realizados 
investimentos equivalentes a 2% do 
faturamento anual, com base em 
um tempo de retorno de 12 meses. 

Desta forma, constantemente são 
inovados e renovados os 
equipamentos industriais o que 
permite à Mazurky qualidade e 
agilidade no atendimento.
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sua atuação. 

A Mazurky tem a capacidade de 
desenvolver qualquer tipo de 
embalagem de papelão para 
qualquer segmento.

Confira alguns segmentos 
atendidos pela Mazurky:

Tradicionalmente, a empresa tem 
a habilidade de se adaptar 
rapidamente as novas tendências 
e exigências do mercado estando 
sempre em busca das melhores 
soluções para seus clientes. Por 
isso, atende uma variedade cada 
vez maior de segmentos e 
pretende expandir ainda mais

Diversidade e Inovação estão 
em nosso DNA.
A Mazurky está em constante 
transformação.



 
 

 

EXPORTAÇÃO

Contamos com uma equipe altamente capacitada e 
treinada para apresentarem as mais diversas soluções 
para substituição das caixas convencionais de madeira, 
por caixas ecologicamente corretas de papelão. Trazendo 
assim para as companhias e compradores grande 
economia financeira e produtos em conformidade com o 
mercado externo. As caixas de papelão paletizadas da 
Mazurky seguem as rígidas exigências legislativas do 

mercado de exportação e garantem a segurança no 
transporte de seu produto, permitindo um empilhamento 
superior a uma tonelada e, desta forma, otimizando a 
distribuição de carga no container.

A empresa tem total flexibilidade para direcionar sua linha 
de produção para atender a sua necessidade, produzindo 
Embalagens de tamanhos especiais para a exportação.

Na Mazurky você encontra a 
solução correta para os produtos 
que são comercializados além das 
fronteiras brasileiras.



MECÂNICO,
METALÚRGICO
E AUTOMOTIVO  
A Mazurky está altamente capacitada 
para atender as necessidades do 
setor metalúrgico e automotivo, 
possuindo Know-how para 
atendimento aos sistêmistas.

A busca pelo atendimento aos 
requisitos normativos demonstra o 
compromisso com a qualidade do 
produto da Mazurky e a 
conformidade com os requisitos 
específicos de cada cliente.



The mark of
responsible forestry
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ISO 9001 – ISO 001 –   14 ISO 45001 – CADEIA DE CUSTÓDIA FSC®

Comprometimento e envolvimento 
são palavras-chaves que resumem o 
alcance da posição.

Buscamos produzir produtos e 
serviços com qualidade, 
responsabilidade ambiental e 
comprometimento com a saúde e 
segurança de nossos colaboradores.

A Mazurky é a única empresa do 
segmento com 04 certificações, 
sendo estas: ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 e Cadeia de Custódia FSC .®
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Veja o certificado

Veja o certificado Veja o certificado

 

ISO 45001

ISO 14001
®

Certificação de
Cadeia de Custódia FSC 

ISO 9001
Gestão da qualidade que tem como 
principal objetivo gerenciar todas as 
expectativas e necessidades dos 
clientes; riscos e oportunidades do 
negócio, visando sempre o processo de 
melhoria contínua e a total satisfação 
dos clientes.

Visa construir a todos um ambiente de 
trabalho saudável, identificando perigos 
e promovendo ações para eliminação de 
riscos, por meio da divulgação de ações 
voltadas à saúde, integridade física e 
também qualidade de vida.

Ajuda a organização a estabelecer um 
compromisso de preservação ambiental, 
gerindo suas operações e visando 
reduzir os grandes impactos por meio de 
ações voltadas a redução do consumo 
dos recursos naturais.

Garante ao consumidor que o produto 
tenha como origem a matéria-prima de 
florestas certificadas e controladas, e 
que são exclusivamente provenientes de 
fontes responsáveis, economicamente e 
socialmente corretas.

The mark of
responsible forestry

https://www.mazurky.com.br/wp-content/uploads/2021/04/certificado-iso-45001.pdf
https://www.mazurky.com.br/wp-content/uploads/2021/04/certificado-iso-9001.pdf
https://www.mazurky.com.br/wp-content/uploads/2021/04/certificado-iso-14001.pdf
https://www.mazurky.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Politica-FSC.pdf


kraft, semi-kraft, reciclado ou branco Onda simples Onda dupla Onda tripla Onda quadrupla

Caixa tipo Maleta

Desenvolvimento Envoltório

Tampa e Fundo

Cesta Básica

Corte e Vinco

Exportação

As caixas de papelão podem ser confeccionadas em várias 
medidas, cores e materiais, atendendo assim as 
necessidades de cada cliente.



SOLUÇÕES Traga seu problema e sua dúvida que 
nós resolvemos!

A Mazurky cria soluções para o seu 
negócio, desenvolvendo e fabricando 
projetos em papelão ondulado 
conforme a sua necessidade.

Criamos desde embalagens que 
garantem a segurança no transporte 
e armazenamento dos seus produtos, 
até materiais para agregar à sua 
comunicação visual. 

A Mazurky produz caixas e acessórios de papelão ondulado em todos os 
formatos e utilidades. Somos especialistas no desenvolvimento de caixas 

sob medida, de acordo com a necessidade de cada cliente.
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R E S P O N S A B I L I D A D E

Programa
Eficiência
Energética

A caixa de papelão para descarte de 
lâmpadas pode ser confeccionada em 
várias medidas, cores e materiais, 
atendendo assim as necessidades 
específicas de cada cliente.

Na rede Pública Estadual de Ensino, o 
grande desafio era otimizar consumo 
de energia. Em 2008, a Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo 
criou o Programa de Descarte, em que 
concessionárias assumam a função 
de substituir lâmpadas, luminárias e 
reatores das instituições por produtos 
novos, mais econômicos.

Para viabilizar o transporte seguro das 
lâmpadas para a proteção do meio 
ambiente, foram criados modelos 
estratégicos e exclusivos de caixas de 
papelão pela Mazurky. Foram 
desenvolvidas cerca de 20 mil caixas 
que comportam em média 1,5 milhão 
de lâmpadas.



SUSTENTABILIDADE

Muito mais que apenas objetos 
que envolvem o produto, as 
embalagens de papelão ondulado 
sustentável agregam valor 
significativo à mercadoria e à sua 
empresa. Há tempos, a Mazurky é 
pautada por ações que minimizam 
impactos, trazendo consciência 
social, ambiental e econômica. 
Nossas embalagens são 100% 
recicláveis.

Quando descartado de maneira 
correta, o papelão ondulado será 
utilizado como matéria prima 
novamente, favorecendo uma 
economia circular. Podendo criar e 
recriar ilimitadamente com o 
mesmo material.

Por isso, a Mazurky que está há 
mais de 16 anos no mercado é a 
única com selo FSC e mais 03 
certificações, sendo uma delas a 
ISO 14001: sistema de gestão que 
permite a organização praticar e 
influenciar políticas e metas 
ambientalmente sustentáveis. 

Cuidar dos recursos renováveis e não-renováveis
Pensar local, agir global.

é um dos compromissos da Mazurky.



PROJETOS
ESPECIAIS

Está pensando que aqui 
só tem caixa?

Projetos especiais em 
papelão ondulado.

A solução Mazurky Digital oferece a 
possibilidade de se produzir diversos produtos 
diferenciados e em poucas quantidades 
utilizando papelão ondulado, além de caixas.

Personalize sua marca em materiais 
promocionais como: Brindes, displays, totens e 
caixas e torne sua marca em um atrativo visual, 
sustentável para aumentar suas vendas!



IMPRESSÃO DIGITAL
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COMPRE ONLINE
O Vai na Caixa é a loja online parceira da 
Mazurky, onde você encontra diversos 
produtos com disponibilidade imediata e 
frete para todo o Brasil.

Atualmente, há muito mais do que caixas, 
você pode personalizar suas embalagens, 
criar adesivos e materiais promocionais 
diretamente pelo site, com rapidez e 
eficiência.

Essa parceria surgiu devido a alta 
demanda de clientes que necessitavam de 
caixas à pronta entrega e em menores 
quantidades.

vainacaixa.com.br
Cabe tudo que você imaginar

https://www.vainacaixa.com.br/


Rua General Izidoro Dias Lopes, 291 - Paulicéia
São Bernardo do Campo, SP - CEP 09687-000 

+ 55 (11) 4355-6600

www. .com.brmazurky

#MAZURKYCAIXASDEPAPELÃO

https://www.mazurky.com.br/
https://www.facebook.com/mazurky?fref=ts
https://www.instagram.com/mazurky.papelao/
https://www.linkedin.com/company/7308633/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCcJVuoUAwMq3JtKR5GhW-0w
https://www.mazurky.com.br/

