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Castrol Offshore investe no mercado brasileiro 
 

 
O setor de óleo e gás do Brasil tornou-se a mais recente área de foco da Castrol 
Offshore, ao observar a necessidade do uso de lubrificantes de alto desempenho e 
controle de fluidos de produção subsea, área na qual começa este ano a comercializar 
no mercado brasileiro. 
 
Além dos produtos já existentes no país, os óleos para engrenagens e hidráulicos, feios 
na fábrica da Castrol, no Rio de Janeiro, por anos, os óleos de motor central agora 
também estão sendo fabricados aqui. A empresa tem ainda o serviço Castrol Labchec 
projetado para oferecer um maior controle das tarefas de manutenção, de modo que os 
agendamentos possam ser planejados com confiança, fracassos antecipados e evitados, e 
os custos operacionais possam ser reduzidos. 
 
Segundo Phil Michaelis, gerente Regional de Vendas para as Américas, a empresa tem 
como uma das quatro prioridades de curto prazo, a recriação no país da posição de 
mercado de lubrificantes e fluidos subsea que a Castrol comanda em todo o mundo. 
“Nas últimas décadas, temos fornecido fluidos de controle subsea, mas a partir deste 
ano, também estamos fornecendo lubrificantes topside aos nossos clientes de perfuração 
e produção de superfície no país”, explica Michaelis. 
 
Descrevendo o país como um dos setores offshore estratégicos para a gama de produtos 
da empresa, Carmen Pinto, diretor Regional para as Américas, Oriente Médio e Ásia, 
diz: “Temos historicamente gerenciado os negócios a partir de Houston e da Inglaterra, 
mas no ano passado decidimos estabelecer uma gestão local, no Rio de Janeiro. A 
operação é complementada por um centro de atendimento ao cliente em São Paulo e 
uma unidade de mistura no Rio. Isso se alinha com nosso plano de estratégia no Brasil 
para fornecer soluções para os seus desafios, tais como o dos campos do pré-sal e 
ampliando o alcance da rede da Castrol no exterior como foco global”, enfatizou Pinto. 
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