
Maersk Container Industry fornece os primeiros contêineres refrigerados Star Cool 
produzidos na nova fábrica no Chile 

COPENHAGEN, Dinamarca, 12 de novembro de 2015 /PRNewswire/ -- O comércio internacional de 
alimentos perecíveis começou a viver uma nova fase quando a Maersk Container Industry (MCI), 
uma unidade de negócio independente do conglomerado do Maersk Group, anunciou o início da 
produção dos primeiros contêineres refrigerados e de máquinas de refrigeração Star Cool 
construídos na América do Sul na nova fábrica da MCI em San Antonio, no Chile. 

Para o comunicado de notícias multimídia, clique em: 
http://www.multivu.com/players/uk/7688551-maersk-container-industry-factory-chile/ 

A primeira produção experimental dos contêineres refrigerados de 40 pés padrão ISO foi entregue 
com sucesso durante o terceiro trimestre de 2015 nas operações da Maersk Line e CMA CGM. Logo 
após, ambas as companhias marítimas fizeram novos pedidos. Para maior aproveitamento desta 
nova proposta de valor, a Maersk Line garantiu um volume fixo mensal da fábrica da MCI, 
possibilitando maior agilidade e velocidade de resposta para a demanda na região. 

"No ponto ideal para os exportadores de frutas, nós posicionamos a fábrica exatamente onde está a 
demanda. Pela primeiríssima vez na América do Sul, contêineres refrigerados podem ir direto 'da 
fábrica para a fazenda'", disse Stig Hoffmeyer, CEO da MCI. "A oferta local dos contêineres Star Cool 
para companhias marítimas, fazendeiros, distribuidores de frutas e empresas de leasing trará um 
benefício financeiro de milhares de dólares por contêiner refrigerado e milhões para o setor no total", 
continuou Hoffmeyer. 

O Chile necessita acima de 100.000 contêineres refrigerados por ano para atender a grande indústria 
de exportação. Incluindo-se a Colômbia, o Equador e o Peru, o número total de contêineres chega a 
aproximadamente 300.000, prediz Seabury, analista de envios e transporte internacional. A China foi, 
até agora e por muitos anos, o único país a produzir contêineres refrigerados. 

"A MCI é a fornecedora estratégica da Maersk Line. A produção de contêineres refrigerados Star 
Cool no Chile significa que podemos usá-los imediatamente ao invés de um transporte de 
contêineres vazios. Isso nos ajudará a criar novas oportunidades de negócios na Costa Oeste da 
América do Sul", disse Søren Toft, diretor de operações da Maersk Line. 

O acesso próximo à tecnologia Star Cool dos contêineres refrigerados possibilita aos fazendeiros 
locais uma cobertura de mercado mais ampla, tornando-se um catalisador para as exportações sul-
americanas de frutas e vegetais. A máquina de refrigeração Star Cool não é apenas capaz de 
fornecer cargas em temperaturas refrigeradas com um consumo mais baixo de energia, mas o 
serviço adicional do sistema de "Atmosfera Controlada" demonstrou também poder transportar frutas 
e vegetais frescos por distâncias maiores, por exemplo, bananas, abacates, mangas e aspargos. 

"Esperamos fazer um maior uso de nossas soluções avançadas de refrigeração para satisfazer as 
necessidades muito específicas do transporte do setor frutífero local. Pretendemos continuar 
envolvidos neste projeto por muito tempo e nossos 1.000 funcionários estão totalmente 
comprometidos a garantir uma produção contínua de classe internacional", disse Stig Hoffmeyer. 

"A nova fábrica da MCI é um investimento estratégico tipo greenfield de US$ 200 milhões. Nos 
próximos anos, aceleraremos gradualmente a produção até 25.000 contêineres refrigerados por ano, 
dando total prioridade à segurança e qualidade. A fábrica foi projetada para vendas potenciais futuras 
de 40.000 contêineres até 2020, tudo no mesmo local", continuou Hoffmeyer. 

Sobre a Maersk Container Industry   

A Maersk Container Industry A/S (MCI) desenvolve e fabrica contêineres refrigerados, contêineres 
secos e a refrigeração Star Cool. A sede da MCI, incluindo as instalações de teste de engenharia e 
de P&D, está localizada na Dinamarca. A empresa tem fábricas de produção na China e no Chile. O 
carro chefe da MCI, o contêiner refrigerado integrado Star Cool, apresenta tecnologias inovadoras 



como Atmosfera Controlada (CA) e Ventilação Automática (AV+). É largamente reconhecido como o 
contêiner refrigerado com maior eficiência energética do mercado. A MCI conta com 
aproximadamente 5.500 funcionários e uma rede global de mais de 350 provedores de serviços. 
Servindo o setor intermodal global, entre os clientes da MCI estão companhias marítimas, 
distribuidores de frutas e empresas de leasing. A MCI é uma unidade de negócio do Maersk Group, 
um conglomerado internacional com aproximadamente 89.000 funcionários e escritórios em 130 
países. 

Para mais informações: http://www.mcicontainers.com 

Sobre a Maersk Container Industry San Antonio 

As instalações de produção da Maersk Container Industry em San Antonio (MCIS) fabricam 
contêineres refrigerados e a máquina de refrigeração Star Cool. A nova fábrica iniciou a produção em 
2015 e conta com cerca de 1.000 funcionários. É a primeira fábrica do tipo na América do Sul e foi 
projetada para manufaturar até 40.000 contêineres refrigerados anualmente. Sua posição geográfica 
é muito importante. A proximidade dos exportadores de frutas da região e a radical redução no 
reposicionamento de custos em jornadas com contêineres vazios demonstram o papel significativo 
que a MCIS está desempenhando no aumento da eficiência e redução do impacto ambiental das 
operações intermodais globais. 

Sobre a Maersk Line   

A Maersk Line é a maior companhia marítima de transporte de contêineres e é amplamente 
reconhecida por seus serviços confiáveis, flexíveis e ecologicamente eficientes. Fornece transporte 
marítimo em todas as partes do mundo e serve seus clientes através de 374 escritórios em 116 
países. Emprega 7.100 trabalhadores marítimos e 23.000 funcionários em terra, e opera 619 
embarcações de contêineres. Comercializa seus serviços através das marcas Maersk Line, 
Safmarine e SeaLand (dentro das Américas). A Maersk Line é a empresa holding da MCC Transport 
(dentro da Ásia) e Seago Line (dentro da Europa). A Maersk Line faz parte do Maersk Group, 
sediado em Copenhagen na Dinamarca. O grupo emprega acima de 89.000 funcionários em 130 
países. Receita em 2014: US$ 48 bilhões. 

Informações para contato  
Maersk Container Industry:  
Internacional: Tanja Kjaersgaard Doky, tanja.doky@maersk.com, +45-2095-8705 
Chile: Catalina Concha, cconcha@extend.cl e Alejandro Bascur, 
abascur@extend.cl, +569-8-2497891 
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