
SOLUÇÕES 
DE CARGA 

REFRIGERADA 
PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS



730
NAVIOS

260+
ESCALAS

520
PORTOS 

675
ESCRITÓRIOS

23
MILHÕES DE CONTENTORES 
TRANSPORTADOS ANUALMENTE 

155
PAÍSES 

150.000
COLABORADORES NO GRUPO MSC

Nota: números chave estimados para 2022

OS SEUS PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS SÃO 
A NOSSA PRIORIDADE
Paixão é o que faz mover a MSC quando
atravessa os oceanos ou quando chega
a todos os cantos do mundo. A inovação
impulsiona-nos a desenvolver a tecnologia
para transportar de forma mais rápida,
mais eficiente e mais sustentável.
A nossa crescente frota e equipamentos
modernos, aliados à dedicação das nossas
equipas, demonstram o compromisso
da MSC para com os seus clientes.
Somos uma empresa familiar, fundada
pelo Comandante Gianluigi Aponte e o
nosso foco continua fiel às suas origens,
construindo e mantendo parcerias de longo
prazo e de confiança com clientes de todas
as dimensões. Preocupamo-nos com
as nossas pessoas, com os nossos clientes
e com as suas mercadorias.



Para mais informações, visite: msc.com/sustainability

O COMPROMISSO DA MSC 
COM A SUSTENTABILIDADE O NOSSO PROPÓSITO

Conectamos o mundo, promovendo a prosperidade 
social inclusiva e o crescimento económico, ao mesmo 
tempo que respeitamos e nutrimos a casa que todos nós 
partilhamos: o nosso planeta azul. 

ESTIMULAMOS A ADOÇÃO 
DE REDES DE ABASTECIMENTO 
SUSTENTÁVEIS

Os sólidos valores essenciais da MSC refletem-se 
no nosso compromisso de longo prazo com o 
desenvolvimento sustentável. Somos ambiciosos 
e orgulhamo-nos de cumprir com os nossos 
compromissos, ao colaborarmos com os nossos 
parceiros para criar valor compartilhado e garantir 
a adoção de redes de abastecimento sustentáveis. 
Na MSC, consideramos que a sustentabilidade é um 
imperativo estratégico e, acima de tudo, uma prioridade 
empresarial. Como participantes ativos do Pacto 
Global das Nações Unidas, a nossa ambição vai muito 
além da mera conformidade, uma vez que integramos 
a sustentabilidade em todos os aspectos de nossas 
operações diárias.

O NOSSO PLANO 
DE SUSTENTABILIDADE

O plano de sustentabilidade da MSC está alinhado 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e com os Dez Princípios do Pacto Global da ONU, ao 
criarmos valor em todas as nossas operações globais.  
Ao intensificar os seus esforços para enfrentar os 
desafios climáticos, a MSC possibilita a 
descarbonização logística ao empenhar esforços 
em direção à neutralidade de carbono, apoiando 
soluções logísticas de transição e mantendo o foco 
contínuo na eficiência energética. Unimos o mundo 
ao promovermos um comércio inclusivo, 
assegurando o crescimento orgânico e gerando valor 
entre as economias e sociedades locais que servimos.
Abordar os desafios sociais é um dos pilares dos 
negócios da MSC, à medida que mantemos nosso 
foco inabalável nas pessoas e nos problemas sociais 
relacionados com os direitos humanos, a diversidade 
e a inclusão.

http://msc.com/sustainability


OS NOSSOS ESPECIALISTAS 
ESTÃO FOCADOS NA SUA CARGA

ESPECIALISTAS 
EM CARGA 

REFRIGERADA

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO 

AO CLIENTE
• Conhecimento profundo do sector 

farmacêutico
• Inspecção pré-viagem
• Monitorização da carga

DISPONIBILIDADE

24/7
FORMAÇÃO 
CONTÍNUA

sobre as mais  
recentes normas e tecnologias  

na Academia MSC Reefer

MAIS DE

1.000



NUNCA PERDEMOS 
O RASTO À SUA CARGA

ESPECIALISTAS EM 
DESUMIDIFICAÇÃO

a fim de evitar fungos, mofo  
e desidratação

SOLUÇÕES
INTERMODAL
RODOVIA, FERROVIA E 

BARCAÇA

ELEVADOS 
PADRÕES DE 

PROCEDIMENTOS 
DE CONTROLO 

ARMAZÉNS 
DE FRIO



GRAÇAS À NOSSA TECNOLOGIA,
A SUA CARGA ESTÁ  
EM BOAS MÃOS

MAIS DE

2,0
MILHÕES DE TEUS  

DE CARGA 
REFRIGERADA 

TRANSPORTADOS
EM 2021

LÍDERES MUNDIAIS 
EM CARGA 

REFRIGERADA
INVESTIMENTOS 

CONTÍNUOS

Soluções SMART CONTAINER 
no desenvolvimento  

de soluções 
de monitorização  

da posição 
e condição da sua carga

Geradores GENSET 
a gasóleo para 

o transporte terrestre

PRIMELINE®  
e NaturaLINE® 

unidades de refrigeração 
mais eficientes e  

mais amigas do ambiente

OS CONTENTORES FRIGORÍFICOS  
DA MSC ESTÃO EQUIPADOS  

COM A MAIS RECENTE TECNOLOGIA

DISPONIBILIDADE GLOBAL 
DE CONTENTORES 

20’ Reefer, 40’ High Cube Reefer



DE OLHOS POSTOS NA SUA CARGA,  
EM QUALQUER PARTE DO MUNDO

DOS

94
PARA OS

123

VASTA 
COBERTURA 
PORTUÁRIA

EQUIPAS LOCAIS 
DEDICADAS
nos serviços comerciais  

e de documentação

TEMPOS DE TRÂNSITO 
RÁPIDOS E FIÁVEIS

PRINCIPAIS PAÍSES  
EXPORTADORES

PRINCIPAIS PAÍSES  
IMPORTADORES
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msc.com/pharma

MOVING THE WORLD, TOGETHER.

http://msc.com/pharma

