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envie conteúdos para o Conexão 
Grupo Morais de Castro.

Basta enviar para o e-mail: 
moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

“Transforme as
pedras que

você tropeça
nas pedras de

sua escada.”
Sócrates

www.moraisdecastro.com.br

Com o objetivo de desmistificar crenças sobre o uso de 
silicone em produtos para cabelos, a WACKER dedicou 

um episódio do podcast “Química e Inovação” ao tema. 
Em um bate-papo com muitas dicas importantes sobre as 

propriedades do silicone e suas multifunções, as convidadas 
Cássia Picirili e Cristina Moreira, responsáveis pela área de
Personal Care da WACKER, abordaram o tema, que hoje é 
polêmico, pois o produto é muitas vezes apontado como um
vilão. Na verdade, versátil e com múltiplos benefícios, o silicone 
está em diversas aplicações e traz muitos benefícios para todos 
os tipos de cabelos. O podcast pode ser ouvido nos canais 
da WACKER no Apple Podcasts (apple.co/2SbFsGf) e no Google 
Podcasts (bit.ly/3igXu4D) e no Spotify (https://spoti.fi/33i0wBw).
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palavra
do diretor

A CIPA da unidade Bahia da Morais de Castro realizou, 
no fim de outubro, a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho – SIPAT Virtual 2021. O evento
foi também estendido aos colaboradores da filial de 
Pernambuco. As atividades incluíram um ciclo diversi- 
ficado de palestras e debates voltados para a saúde e
o bem-estar dos colaboradores. Com mais de 16 
exposições sobre saúde, segurança e motivação e com 
diversos momentos de trocas para refletir sobre hábitos 
de vida dentro e fora do trabalho, o evento teve mais de 
200 participantes. Além disso, a aprovação dos colabo- 
radores foi de 100%, confirmando o sucesso da ação. 

MORAIS DE CASTRO REALIZA
SIPAT ON-LINE

André Castro

curtas

Estamos fechando mais um ano de grandes desafios. A 
pandemia tem se enfraquecido, a nossa população está cada 
vez mais imunizada, os índices de internação e mortes têm 
caído e, aos poucos, a nossa vida tem voltado ao normal com a 
flexibilização das normas sanitárias. Apesar de alguns países 
registrarem ocasionalmente piora nos indicadores, a pandemia 
está regredindo e o mundo está hoje mais preparado para lidar 
com situações como esta ou novas que venham a ocorrer.
 
Apesar destas boas notícias, o ambiente econômico ainda 
requer muito da nossa atenção. Globalmente, a pandemia 
afetou severamente as cadeias logísticas, o preço de diversas 
commodities continua subindo e, localmente, o real tem 
sofrido nova onda de desvalorização. Como resultado, 
continuamos enfrentando forte alocação e desabastecimento 
de diversos insumos químicos e embalagens e os custos dos 
produtos e fretes permanecem em alta, pressionando o nosso 
mercado e os índices de inflação.
 
Esta "desorganização", entretanto, tem também favorecido 
parte da indústria nacional, com aumento de competitividade 
para exportação e/ou maior ocupação do seu parque fabril. 
Especificamente no segmento químico, temos visto também 
anúncios de investimentos em novas fábricas no país, o que 
renova a nossa esperança de fortalecimento deste setor e nos 
possibilita reduzir um pouco a nossa dependência do mercado 
externo nesta área. Que esta seja uma tendência!
 
Finalizo, agradecendo a nossos colaboradores, clientes, 
fornecedores e prestadores de serviço pela parceria e 
confiança ao longo deste ano. E desejo a todos e a suas 
famílias boas festas e um excelente 2022

WACKER DEBATE MITOS SOBRE
O SILICONE EM PODCAST



A empresa Morais de Castro, uma das principais 
distribuidoras de produtos químicos do país, comemora os 
bons resultados obtidos com o investimento realizado na 
sua unidade em Pernambuco, localizada na cidade de 
Paulista. A empresa já colocou em andamento a segunda 
etapa do projeto, que envolve a montagem de parque 
fabril, com investimento em torno de R$500 mil.  

O esforço inicial para a expansão da unidade proporcionou 
a duplicação da capacidade de armazenagem e a melhoria 
da estrutura logística. Dessa forma, a empresa aumentou o 
portfólio de produtos comercializados e ganhou maior 
flexibilidade logística para atendimento aos clientes na 
região, ampliando as possibilidades de negócios. 

Conforme Tomás de Freitas Cavalcanti Sobrinho, gerente da 
unidade, a mudança e a ampliação trouxeram facilidades 
logísticas, reduzindo distâncias e otimizando a entrega, 
propiciando condições melhores de negócios aos clientes e 
a diversificação do portfólio de produtos. 

“A Morais de Castro acredita muito no potencial de 
Pernambuco e o município de Paulista é uma localização 
estratégica, que nos deu mais rapidez no deslocamento. A 
resposta dos clientes foi importante, pois cumpriu o que 
esperávamos. Além disso, os governos municipal e estadual 
sempre nos receberam bem, confirmando a parceria de 36 
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anos que a Morais de Castro completa
nessa região”, aponta Tomás. 

O aumento da capacidade de armazenagem e os avanços 
logísticos se traduziram em bons resultados em volume de 
negócios, consolidando cada vez mais a atuação da 
empresa no mercado nordestino.



“Nós temos diferentes famílias de silicones. Alguns atuam 
seletivamente onde o cabelo está danificado e também 
reduzem o frizz, por neutralização de cargas. A família das 
gomas, conhecida comercialmente como reparadores de 
ponta, proporciona condicionamento no cabelo e deixa os 
fios lubrificados e úmidos”, detalha. 

Cristina salienta que a WACKER atua hoje com uma linha de 
silicones ecológicos, produzida com biometanol e denomi- 
nada Belsil Eco. “São produtos oriundos de fontes naturais, 
que formam essa linha focada na sustentabilidade”, 
completa. 

O silicone proporciona ainda, segundo Cássia, o desenvolvi- 
mento de produtos totalmente novos e com benefícios di- 
versos, permitindo a criação de tendências inovadoras como 
produtos com texturas diferenciadas, trazendo novas 
perspectivas aos formuladores. 

Para Cristina, o silicone traz empoderamento. “O silicone é 
indicado, ao contrário do que às vezes se fala, para todos os 
tipos de cabelo e proporciona hidratação, brilho e movimen- 
to diferenciado, fazendo com que a consumidora se sinta 
mais confiante, pois um cabelo saudável é essencial para 
contribuir no aumento da autoestima”, opina.

destaques
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SILICONE: MÚLTIPLOS BENEFÍCIOS
E POSSIBILIDADES NAS FORMULAÇÕES
PARA CABELOS 
Com um cenário no qual os consumidores estão cada vez 
mais exigentes, o setor de cosméticos necessita de inova- 
ções constantes e produtos que tragam múltiplos benefíci- 
os. Quando se fala em formulações para os cabelos, o sili- 
cone é um componente que traz a característica de multi- 
funcionalidade, agregando benefícios como aumento do 
brilho, maciez, atuação seletiva nos locais danificados, con- 
dicionamento e prolongamento do efeito das colorações. 

“O silicone é uma peça chave para os produtos nesse 
momento em que temos um consumidor que busca 
múltiplos benefícios e produtos com efeito de salão para 
usar em casa, pois ele eleva o nível das formulações 
cosméticas e proporciona cabelos brilhosos, mais macios e 
sedosos, além de ter outros benefícios, como a proteção 
contra danos no uso de secadores e chapinhas e efeito 
antipoluição”, observa Cristina Moreira, uma das 
responsáveis pela área de Personal Care da WACKER, em 
entrevista ao podcast WACKER Brasil. 

Cássia Picirili, também responsável pela área de Personal 
Care da WACKER, destaca que o silicone é derivado do 
quartzo, que, ao sofrer uma reação química em altas 
temperaturas, gera o produto. 



A Catedral trabalha com uma ampla linha de 
extratos glicólicos para o segmento de produtos 
cosméticos. Conheça alguns deles e seus 
benefícios:

BABOSA (ALOE VERA)
Ação emoliente, cicatrizante, tonificante, anti-inflamatória, 
suavizante, lenitiva, refrescante, hidratante, protetora e restauradora 
de tecidos.

CAMOMILA
Ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, calmante, 
cicatrizante, reepitelizante e refrescante.

JABORANDI
Estimulante celular, ativador da produção de secreção, restaurador 
de tecidos e tônico capilar.

ALGAS MARINHAS
Emoliente, cicatrizante, remineralizante, suavizante e hidratante.

CALÊNDULA
Ação emoliente, tonificante, lenitiva, cicatrizante, suavizante, 
refrescante, anti-alergênica, anti-inflamatória, protetora e 
restauradora de tecidos, anti-acneica, antisséptica e bactericida.

ALECRIM
Ação dermopurificante, tonificante, estimulante celular, 
antioxidante, protetora de tecidos e ativadora da circulação 
periférica.
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variadas de membranas, assim como outras 
soluções e sistemas para purificação da água. As 
principais soluções de membranas da marca são de 
ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa e 
microfiltração. Veja detalhes sobre os dois modelos 
de membranas mais utilizados, do tipo membrana 
de osmose reversa:

AG 400 P FR e AG 4040 FM
Membranas de osmose reversa com alto fluxo e alto nível de rejeição 
de cloreto de sódio. São recomendadas para água salobra com 
níveis de concentração de sal (TDS) entre 1000 e 10.000 mg/l ou 
quando um alto nível de rejeição de íons monovalentes é necessário. 
Purificam a água potável, água de alimentação da caldeira, água do 
mar, água de enxágue e reutilização de água.

Outros produtos

CLORETO DE POTÁSSIO 
É um composto inorgânico salino de fórmula química KCl, 
amplamente usado para as operações de petróleo e gás, pois 
cumpre diversas funções, como estabilizar argilas e xistos sensíveis à 
água de poços em que os folhelhos são relativamente recentes e 
reativos. Também ajuda a reduzir as pressões de expansão nas 
argilas esmectíticas, permitindo a produção de fluidos e o controle 
de poços. Além disso, o cloreto de potássio é compatível com a 
maioria dos aditivos químicos dos fluidos de perfuração, oferecendo 
uma alta pureza química, sendo 100% solúvel em água. Hoje a 
Morais de Castro realiza a importação do cloreto de potássio, 
oferecendo aos seus clientes um produto puro e com preços 
competitivos para o mercado.

Com este investimento, o grupo torna-se o maior produtor 
nacional de fertilizantes nitrogenados, além de gerar diversos 
empregos diretos e indiretos, reduzir a dependência do 
Brasil de fertilizantes importados e fortalecer o nosso setor 
químico, com a retomada do fornecimento de amônia 
produzida na Bahia para as empresas do Polo Industrial de 
Camaçari. 

Na cerimônia de inauguração da Unigel Agro Bahia (antiga 
Fafen-BA), ocorrida no dia 3 de novembro, o grupo também 
entregou uma nova unidade para produção de acetonitrila 
de alta pureza, que é insumo importante para a produção de 
petroquímicos e farmoquímicos, largamente utilizado em 
laboratórios e que não tinha produção no Brasil. 

No evento, foi anunciado também investimento em nova 
fábrica de ácido sulfúrico, com partida planejada para 2023, 
assim como investimento futuro em unidade de produção de 
amônia verde. 

Tais investimentos fortalecem a cadeia química nacional, que 
tem importância estratégica para o país, e geram 
desenvolvimento e renda para a região Nordeste.

A Unigel, uma das maiores petroquímicas do país, tem
realizado importantes investimentos na região Nordeste. O 
grupo arrendou recentemente as instalações da antiga Fafen 
(Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados) nos estados da Bahia 
e de Sergipe, retomando em 2021 a produção local de ureia 
e amônia, que haviam sido suspensas pela Petrobras em 
2018. 

UNIGEL REALIZA NOVOS INVESTIMENTOS
NA REGIÃO NORDESTE



A Morais de Castro consolidou, neste ano de 2021, sua 
parceria com a Indústria Farmacêutica Catedral, empresa
de biotecnologia que visa ao desenvolvimento de produtos 
de forma sustentável e atua em diversos setores com o 
fornecimento de extratos vegetais. 

Segundo a diretora comercial da Catedral, Telma Azevedo,
a empresa buscava uma distribuidora na região Nordeste, 
onde há uma expectativa de bons negócios, e encontrou a 
Morais de Castro, com a qual houve uma sinergia, iniciando 
assim a parceria. 

“Temos tido um crescimento gradual à medida que a 
mercado vem reagindo, e esperamos que isso se expanda 
muito no próximo ano. Acreditamos que o ano de 2022 
deve superar os dois últimos, com um cenário mais estável e 

a retomada do crescimento, com a superação da 
pandemia”, enfatiza a diretora comercial. 

Hoje, a parceria entre a Morais de Castro e a Catedral traz à 
região Nordeste extratos vegetais voltados para o setor de 
cosméticos. Telma indica que, futuramente, a expectativa é 
chegar a novos setores nos quais a empresa atua. Além do 
segmento de cosméticos, a Catedral produz insumos para 
os setores de alimentos, bebidas, farmácias de 
manipulação, veterinário, farmacêutico e saneantes. 

“Temos uma fazenda experimental com cultivo de plantas 
medicinais para produção, que é autossuficiente em alguns 
produtos, incluindo babosa, utilizada em cosméticos e 
saneantes, bem como em fertilizantes”, pontua Telma.
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