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Neste ano atípico, onde estão impostas restrições a 
eventos presenciais, a Morais de Castro reuniu a sua 
equipe comercial virtualmente para a sua tradicional 
Convenção de Vendas. Através de uma live, foi possível 
preencher um pouco da lacuna do convívio e 
congratular a equipe pelo resultado em 2020. A reunião 
foi aberta pelo presidente do Conselho, Eduardo 
Castro, e pelo conselheiro Walter Harth, dando 
parabéns à equipe pelo resultado que está sendo 
estabelecido neste ano tão difícil e incerto. A 
convenção online também teve a participação de 
alguns representantes das distribuídas da Morais de 
Castro, como Oxiteno, Peróxidos do Brasil, Wacker, 
Olin, Thor e Hallstar. Em um momento de descontração 
e troca, os funcionários puderam falar de momentos 
alegres com a equipe e debater sobre o cenário atual e 
o futuro. “Foi um encontro cheio de emoções e 
esperança, do qual todos saíram com a certeza de que 
estamos no caminho certo e de que juntos somos mais 
fortes”, afirma a gestora de marketing Fernanda 
Ramalho.

A Morais de Castro foi certificada em agosto para a 
norma ISO 45001, que compreende os sistemas de 
gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. Para 
obtenção desta nova norma, os nossos processos foram 
auditados pela certificadora BSI, que constatou a 
conformidade dos mesmos aos requisitos da norma. 
Esta nova certificação ISO 45001 complementa as 
normas e programas ISO 9001, ISO 14001, Prodir e 
Together for Sustainability (TfS), fortalecendo assim o 
nosso sistema integrado de gestão e reforçando a 
importância das ações preventivas para a melhoria dos 
nossos processos.
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palavra
do diretor
Estamos no fim de mais um ano. E que ano! Além de nos 
depararmos com uma pandemia, enfrentamos uma severa crise 
econômica, falta e aumento de preços de vários produtos, 
diversas crises políticas, problemas ambientais e até uma 
nuvem de gafanhotos! Um ano realmente desastroso para 
nossa saúde e para nossa economia, gerando diversos 
impactos na vida das pessoas e famílias. Tivemos que aprender 
novas formas de trabalhar, estudar, comprar e, principalmente, 
de nos relacionar.  

Foram muitos os desafios que a pandemia nos trouxe, 
entretanto o ser humano é resiliente e tem alta capacidade de 
adaptação. Estamos muito próximos de encontrar uma vacina, 
a economia está em franca recuperação e, pouco a pouco, a 
vida está voltando ao normal.

Na nossa organização, temos muito o que agradecer neste 
ano. Não tivemos nenhum caso mais sério de saúde ligado à 
covid, o espírito de equipe se fortaleceu e aumentamos a 
nossa produtividade. Certamente, a herança deixada por estes 
tempos difíceis dará uma base muito sólida para nosso 
crescimento nos próximos anos.

Agradeço a todos os nossos colaboradores, que deram o seu 
melhor neste ano e não se deixaram abater pelas notícias ruins 
que surgiam diariamente. Agradeço também aos nossos 
clientes, fornecedores e prestadores de serviço pela parceria e 
confiança. Certamente, nunca trabalhamos tanto, mas o 
esforço tem sido recompensado. Nossas empresas sairão de 
2020 mais ágeis e fortes.      

Finalizo, desejando a todos boas festas e um ano novo de 
renovação.

MORAIS DE CASTRO REALIZA
CONVENÇÃO DE VENDAS ONLINE

MORAIS DE CASTRO CONQUISTA
CERTIFICAÇÃO ISO 45001

André Castro

curtas



Como mais um passo para racionalizar o uso dos recursos 
naturais, a Morais de Castro implantou este ano um sistema 
de energia solar em sua sede na Bahia, que supre 100% da 
demanda da unidade. A medida foi adotada como mais 
uma ação da empresa com foco na sustentabilidade, que é 
um dos pilares da companhia.

“Fizemos um monitoramento e percebemos que o uso de 
energia elétrica gerava alto consumo de recursos naturais, 
além do custo. Pesquisamos alternativas e definimos pela 
implantação dos painéis de energia solar. Hoje, o sistema já 
está implantado na unidade inteira”, conta Delma Trindade, 
gerente de Qualidade e Sistemas de Gestão.

O investimento feito na implantação do sistema é 
recuperado através da economia com a compra de 
eletricidade. “Em cerca de quatro anos, os recursos 
empregados são totalmente pagos e os benefícios para o 
meio ambiente são permanentes”, enfatiza Delma. O 
sucesso do projeto está sendo tão positivo que a empresa já 
está planejando estender a iniciativa para as demais 
unidades.

Falcão

A decisão de implantar a energia solar na sede da Morais de 
Castro é mais uma das ações para colaborar com a 
preservação ambiental. Desde 1992, a companhia mantém 
uma área de conservação ambiental localizada em seu 
entorno, com mais de 43 espécies de árvores frutíferas 
catalogadas, além de um lago com peixes e uma vasta 
fauna, que inclui tartarugas, micos, aves e outros. 
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MORAIS DE CASTRO
INVESTE EM SISTEMA
DE ENERGIA SOLAR
E APOSTA NA
SUSTENTABILIDADE

A área conta com um visitante ilustre – um falcão-peregrino, 
que faz na torre da caixa de água da Morais de Castro sua 
moradia temporária todos os anos no mês de março. A 
iniciativa também está alinhada com a sustentabilidade 
social. Toda a colheita de hortifruti da área é feita por uma 
pessoa da comunidade do entorno da empresa e é 
destinada para a sua localidade.

Também na área da sustentabilidade, a Morais de Castro faz 
parte da cadeia de fornecedores avaliada periodicamente 
pela EcoVadis, com a certificação Together for Sustainability 
(TfS). Ela foi criada pelas empresas da indústria química com 
o objetivo de avaliar e melhorar as práticas de 
sustentabilidade em suas cadeias de fornecedores. A 
certificação se junta a outra conquista na área, que foi a 
obtenção da ISO 14001 em 2007.  

Como reconhecimento desta cultura, a Morais de Castro 
recebeu em 2019 o Prêmio Peróxidos de Sustentabilidade, 
por meio de um programa de conscientização ambiental 
promovido pela Peróxidos do Brasil, empresa do grupo 
belga Solvay. Essa iniciativa envolveu os colaboradores em 
uma série de atividades relacionadas à sustentabilidade.

No âmbito comercial, a Morais de Castro também tem 
apresentado novas soluções sustentáveis. Nos últimos anos 
trouxe matérias-primas de origem renovável, que produzem 
menor ou nenhum impacto ao meio ambiente e às pessoas 
frente aos produtos tradicionalmente utilizados pelo 
mercado. Para os próximos anos, a empresa continuará 
focada na diminuição e racionalização do uso dos recursos 
naturais e na introdução de novos produtos sustentáveis.



Os investimentos recentes em automação do processo de 
coleta de dados, recebimento de cargas, armazenagem, 
endereçamento e expedição permitiu que a Morais de 
Castro alcançasse, nos últimos oito meses, 100% de 
precisão em seu processo operacional. Segundo o gerente 
de Operações da empresa, Wendel Leal, os fortes 
investimentos na área de tecnologia proporcionaram a 
eliminação de não-conformidades, eventualmente 
verificadas anteriormente, quando o processo ainda era 
manual. 

“A opção da empresa pela automação tem forte impacto: 
reduz custos pela eliminação de não-conformidades, 
garante a satisfação do cliente, aumenta a precisão, 
segurança e confiabilidade do processo e, também reduz o 
período de inventário, gerando relatórios analíticos para 
tomada de decisões estratégicas”, disse Leal. Agora, todo o 
processo operacional é feito via código de barras, 
acompanhado em tempo real através de coletores manuais. 

AUTOMAÇÃO GARANTE 100%
DE PRECISÃO NO PROCESSO
OPERACIONAL
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novo
parceiro  

Novos produtos voltados

para diversos setores
A Morais de Castro agregou novos produtos ao seu portfólio, 
voltados para os setores de Cosméticos e Petróleo e Gás.

As inovações são disponibilizadas pelas empresas Hallstar, Wacker, 
Tianpu e Oxiteno. Confira as novidades:

Greenline da HallStar

Óleo de Argan: produto rico em vitaminas A, D e E, antioxidante e 
que contém altos níveis de ácidos graxos essenciais, ômega 6 e 
fitosteróis. Os principais benefícios são, para o cabelo, oferecer um 
aspecto saudável aos fios, maciez, mechas disciplinadas e sem frizz. 
Fecha as escamas do cabelo, formando uma película que segura a 
hidratação, além de proporcionar brilho. Para a pele, o efeito é de 
alta hidratação, antioxidante, com restauração do pH natural da 
pele, e regulagem da oleosidade. Ele reduz imperfeições e é 
eficiente contra acne e rugas, promovendo a renovação celular. 
Trata a irritação da pele, acne, eczema, marcas do estiramento da 
gravidez e queimaduras. Para uso nas unhas, o produto nutre e 
protege unhas frágeis e fracas. 

Óleo de Moringa: rico em ácido oleico e antioxidantes, melhora a 
aparência e o brilho da pele e dos cabelos. É altamente estável e 
penetrante, possui rica distribuição de ácidos graxos insaturados 
com predominância do òmega 9, elemento essencial na 
manutenção dos cabelos e da pele, além de alto teor de ácido 
berrênico. É leve e se espalha facilmente sobre a pele. Pode ser 
utilizado em escovas progressivas e produtos de tratamento 
profissional, melhorando o sensorial e promovendo agradável 
sensação de cabelos macios e bem estruturados. Também pode ser 
aplicado em cremes e loções corporais, em especial para peles 
secas, pois amacia, dá efeito emoliente e hidratante de longa 
duração. 

ULTROIL CI 3150: inibidor de corrosão à base de aminas etoxiladas 
para atividade em ambientes ácidos e de altos sedimentos básicos 
e água (BS&W). A corrosão do metal pode ser causada por várias 
razões (gases naturalmente liberados do campo de petróleo, como 
H2S e CO2, técnicas de estimulação ácida, contaminação por 
bactérias, entre outros) e pode causar danos aos ativos, diminuindo 
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  especialparceiros e produtos a vida útil de sua operação. O Ultroil CI 3150 inclui tecnologias 

inovadoras e bem estabelecidas de inibidores de corrosão para 
fornecer alto desempenho de integridade de ativo durante o 
processo de produção e acidificação de poços, criando um filme na 
superfície do metal, no qual o nitrogênio interage com a superfície e 
as longas cadeias gordurosas se estendem para fora do metal. Essa 
configuração de filme fornece uma barreira de óleo eficaz que repele 
as espécies de água e ácido da superfície do metal, impedindo sua 
corrosão.

SILFOAM SE 39: emulsão antiespumante de baixa viscosidade e 
com alta eficiência douradora durante as operações de perfuração e 
fraturamento hidráulico. O Silfoam SE 39, com a tecnologia de 
silicone, é uma excelente solução para o controle de espuma pois, 
ao ser adicionado a um fluido, consegue inibir a formação da 
espuma, facilitando o controle volumétrico e a manobra do mesmo. 
Além disso, oferece menor tensão superficial, facilitando o 
alinhamento com outros componentes e fornecendo uma maior 
diminuição de espumas.

COMBIZELL C 100.000: é um modificador reológico à base de HEC 
(hidroxietilcelulose) de alta pureza, o que confere baixos teores de 
sais e, portanto, soluções com excelente transparência, sem cor e 
sem odor. Ele é não iônico, facilmente solúvel em água fria ou 
quente e com rápida dissolução sem formação de grumos. As 
principais aplicações do produto são no segmento de cosméticos, 
em xampus, condicionadores, géis, sabonetes líquidos e em barra, 
cremes, máscaras, loções, hidratantes e álcool em gel. O Combizell 
C 100.000 também pode ser empregado em saneantes, como 
detergentes, amaciantes, limpadores, desinfetantes e outros. Entre 
seus benefícios estão a promoção de formulações estáveis e 
transparentes. O produto é formador de filme (que pode colaborar 
para prolongar a liberação de perfume), aglutinante, espessante, 
estabilizador e dispersante e tem efeito coloide protetor. As soluções 
contendo Combizell podem formar filmes claros, incolores, inodoros, 
resistentes à luz e flexíveis, oferecendo fina camada de proteção. Ele 
permite obter soluções com elevada viscosidade com baixas 
dosagens, mantendo-se estáveis em ampla faixa de pH. O polímero 
é de fácil utilização, sendo compatível inclusive com gomas naturais 
e sintéticas, emulsificantes, antiespumantes, plastificantes, sais em 
geral, tensoativos e detergentes, polímeros como amido, guar e 
alginatos, entre outros. 

Parceria com a Olin amplia portfólio 
da Morais de Castro

A Morais de Castro celebrou uma nova parceria de negócios, 
tornando-se distribuidora no Brasil de soda cáustica da Olin 
Corporation, empresa norte-americana que opera em mais de 
20 países.

De acordo com o gerente comercial da Morais de Castro, Fábio 
Souza, “o acordo de distribuição, iniciado no mês de maio, com 
a Olin representa uma nova etapa para um produto que 
comercializamos há 60 anos e que a Olin fabrica há mais de um 
século”.

Além da soda cáustica líquida industrial (grau diafragma) 
disponibilizada pela Olin no Brasil e tradicionalmente 
comercializada pela Morais de Castro, a empresa terá agora 
disponível no portfólio a soda cáustica líquida de alta pureza (grau 
membrana) fabricada pela Olin no exterior, na qual ela é líder 
mundial. 

“Esta parceria nos possibilitará atingir novos mercados que 
necessitam de uma soda cáustica de maior pureza. Esta é mais uma 
parceria que acrescenta produtos mais modernos ao nosso 
portfólio e que possibilita uma melhoria nas condições de 
atendimento aos nossos parceiros”, enfatiza Fábio. 



Apesar de estar presente há 60 anos como fornecedora de 
insumos para o segmento de petróleo e gás, a Morais de 
Castro decidiu há alguns anos aumentar a sua 
especialização na área para melhor atender a este segmento 
nas regiões Norte e Nordeste.

Tal estratégia originou-se na compreensão de que o 
mercado vinha mudando com os desinvestimentos da 
Petrobrás nas suas operações em poços maduros onshore e 
em águas rasas, a fim de dar mais foco a suas operações de 
exploração em águas profundas. Esta mudança gerou uma 
reorganização no mercado produtor e de prestação de 
serviços na nossa região, criando a necessidade de novas 
soluções químicas e logísticas para este mercado.  

A Morais de Castro investiu na sua especialização técnica 
para melhor atender a este segmento e buscou as soluções 
químicas mais adequadas às necessidades dos seus clientes. 
Estas soluções incluem não só os produtos tradicionalmente 
utilizados nestas operações, mas também produtos 
alternativos ou tecnologicamente mais avançados, que 
possam gerar uma maior eficiência e competitividade para 
as operações dos nossos parceiros.

As nossas soluções são desenvolvidas a partir da 
compreensão das necessidades e desafios dos nossos 
clientes e, baseados nos mesmos, buscamos com os nossos 
fornecedores os produtos mais adequados e que, portanto, 

possam gerar mais valor para as suas operações. Para 
suportar este trabalho, contamos também com a parceria 
técnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que 
participa conosco dos projetos de desenvolvimento de 
novas soluções.

Exemplo deste trabalho pode ser evidenciado nos projetos 
com a Oxiteno, parceiro há mais de 40 anos da Morais de 
Castro, com a qual temos desenvolvido soluções sob 
medida para otimizar a produção dos poços dos nossos 
clientes. Além da Oxiteno, a Morais de Castro tem 
desenvolvido também projetos com os mais renomados 
fabricantes de químicos, a fim de trazer o que há de mais 
moderno em soluções químicas para o segmento de 
petróleo e gás.

O portfólio atual de produtos da Morais de Castro está 
estruturado para atender às diversas etapas produtivas dos 
nossos clientes (perfuração, fraturamento, extração, 
estimulação, cimentação, produção, refino, etc.) e 
compreende não só as principais commodities químicas 
usadas pelo segmento, como também produtos mais 
especializados, como preventores de emulsão para poços 
com alto conteúdo de parafinas, inibidores de corrosão para 
ambientes altamente ácidos, sequestrantes de H2S, 
antiespumantes, surfactantes, tensoativos, dentre outros 
produtos de alta eficiência.
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NOVAS
SOLUÇÕES PARA
AS OPERAÇÕES
ONSHORE
Valentina Lozano, líder do segmento
de Petróleo e Gás.


