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MORAIS DE CASTRO
CONQUISTA PRÊMIO DE
DISTRIBUIDOR DESTAQUE

A Morais de Castro recebeu o prêmio Distribuidor
Destaque Oxiteno 2020, que reconhece o distribuidor
que apresentou melhor performance frente aos objetivos
e metas definidos pela Oxiteno. A premiação simboliza o
resultado do parceiro que mais se destacou, atingindo as
metas lançadas dentro do orçamento de 2020.
Os objetivos incluem todo um pacote de serviços que
estão ligados à distribuição. Para obter os melhores
resultados, o gerente comercial da Morais de Castro,
Fábio Souza, empregou o Plano de Gestão da Oxiteno
como plano diretor para a gestão dos resultados de sua
equipe, premiando a área de vendas de acordo com os
objetivos estabelecidos e alcançados no período.kk

OXITENO GANHA SELO DE
DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL
A Oxiteno, distribuída da Morais de Castro, conquistou
o selo de Diversidade Étnico-Racial, na categoria
Compromisso, concedido pela Secretaria Municipal da
Reparação (SEMUR), órgão da Prefeitura de Salvador
(BA) responsável pelas políticas públicas de promoção
da igualdade racial. A empresa recebeu o
reconhecimento em função do comprometimento em
cumprir diretrizes voltadas para a promoção da
diversidade étnica e o combate à discriminação racial
no ambiente de trabalho. Esta é uma das frentes do
projeto de Diversidade & Inclusão, que faz parte do
plano de sustentabilidade 2030 da Oxiteno.

NOVO SITE FACILITA
ACESSO PARA OS CLIENTES

palavra
do diretor
E a nossa saga continua. Apesar de pequenos equilíbrios em
algumas linhas, continuamos enfrentando a escassez de
estoque de muitos produtos no mercado e aumentos de
preço. Esta não é uma exclusividade do mercado brasileiro,
mas sim um movimento que tem impactado diversas
commodities mundo afora, como minérios, petróleo, carnes,
grãos e etc.. E não foi diferente para os produtos químicos,
petroquímicos e oleoquímicos.
Apesar da queda de mais de 10% na taxa de dólar entre o mês
de abril e início de junho, que amenizou um pouco o aumento
dos preços, o desbalanceamento global dos mercados e da
logística internacional, a elevação dos custos das
matérias-primas e o impacto da pandemia em algumas
economias (ex.: Índia) continuam pressionando os preços.
Mesmo nos países que já avançaram bastante com a vacinação,
a retomada da economia tem sido comprometida pela falta de
matérias-primas, como observado na reportagem da
Bloomberg Businessweek de 24 de maio de 2021 (F.O.R.O. –
Fear of Running Out) sobre a escassez de insumos no mercado
norte-americano.
Não sabemos ao certo quando esta situação irá se equilibrar,
devido a todas as variáveis apresentadas, mas, com o aumento
da vacinação no mundo e no Brasil, a expectativa de dias
melhores fica muito mais próxima, já que a população estará
protegida e, com isto, seguiremos na retomada gradual da
nossa economia e no reequilíbrio do mercado.
Saúde a todos e boa leitura!

A Morais de Casto realizou a reformulação de seu site,
modernizando o layout e proporcionando acesso
facilitado às informações sobre a empresa e os
produtos. Uma novidade é a disponibilização das listas
de produtos com direcionamento para as fichas
técnicas, proporcionando aos clientes mais praticidade
em suas pesquisas e escolha de produtos. Dentro dessa
estratégia de uma comunicação ágil e efetiva, a
empresa também tem investido nas redes sociais, e está
presente no Instagram, Linkedin e Facebook, levando ao
público conteúdos sobre os segmentos nos quais atua.

André Castro
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MORAIS DE CASTRO AVANÇA NO USO DE
TECNOLOGIA NA GESTÃO DE PESSOAS
A tecnologia tem sido uma importante aliada das empresas
na gestão de pessoas, contribuindo para o
acompanhamento de toda a trajetória dos colaboradores
nas companhias e facilitando o acesso a dados, as consultas
e a tomada de decisões gerenciais. Ciente da necessidade
dessa evolução contínua, a Morais de Castro deu início à
implantação da transformação digital nos seus processos,
acreditando que esse seja um passo necessário para
qualquer empresa atingir seus objetivos de crescimento.
Dentro da gestão de pessoas, a analista de RH Daniele
Ribeiro salienta que a transformação digital tem o objetivo
de reduzir a complexidade do acompanhamento do
processo de ponta a ponta na empresa, além de favorecer a
gestão de competências.
“A tecnologia tem um papel muito importante nessa
simplificação dos processos e do acompanhamento, mas
necessita de objetivos bem definidos por parte da gestão
para que os dados colaborem na tomada de decisões
gerenciais. Então é importante ter uma ferramenta eficiente,
prática e uma boa avaliação do que se pretende com ela
dentro da gestão de pessoas”, afirma Daniele.
Com a trajetória do colaborador reunida em um sistema de
fácil acesso e com a coleta correta de dados, é possível não

apenas manter um histórico para acompanhamento, mas
observar talentos, competências, propor mudanças,
estabelecer perfis e favorecer o desenvolvimento.
“As decisões gerenciais que serão tomadas com base nos
inputs estabelecidos podem promover a motivação,
incentivar o bom desempenho e manter os colaboradores
comprometidos e alinhados com os valores e a cultura da
organização, favorecendo a competitividade no mercado.
Além disso, a tecnologia garante agilidade e segurança na
coleta e no armazenamento de dados”, observa a analista
de RH.
Trajano Montassier, gestor de TI da Morais de Castro,
enfatiza que, na era digital, soluções tecnológicas são
utilizadas para otimizar a performance dos negócios,
aumentar eficiência e produtividade, mas que apenas
implantar novas tecnologias não é o suficiente.
“É necessário transformar processos analógicos em digitais,
integrá-los e otimizá-los para ser uma empresa pronta para
o futuro. É o que esperamos a partir da implantação da
transformação digital: processos ágeis, integração e atenção
ao cliente são palavras-chave, e o BPMS (plataforma de
gestão de processos) exerce um papel fundamental neste
contexto”, complementa.
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destaques

EMPRESA INVESTE EM NOVO
SISTEMA DE ENVASES
A Morais de Castro realizou mais um investimento para
trazer qualidade, agilidade e eficácia em suas operações.
Em parceria com um dos nossos clientes, implantamos novo
sistema de envase automatizado, resultando em redução de
perdas e ganho de tempo no processo de envase.
Desenvolvido com a mais alta tecnologia, o sistema pode
ser usado para diversas configurações de processos, além
de grande variedade de produtos e dosagens.
De acordo com o gerente de operações, Wendel Leal,
vários ganhos já estão evidenciados com o sistema de
envases automatizado, como a diminuição de perdas de
produtos, a melhoria na precisão do volume envasado em

cada bombona e a diminuição dos tempos de envase.
“Já foi constatada em inventário a diminuição de perdas,
de 0,60% para 0,15% sobre o total envasado. Além disso,
tivemos uma redução de 30 minutos em envases de
carretas”, detalha Wendel. A inovação foi implantada no
segundo semestre de 2020.
Wendel pontua que outras vantagens do sistema são a
interrupção por falhas, acompanhamento em tempo real
online, controle de volume do tambor, tara automática antes
da dosagem, melhoria contínua da dosagem, integração
direta com balança, além de mecanismos de redundância e
de predição e válvulas pneumáticas com corpo em inox.

LAURIL DA OXITENO É BIODEGRADÁVEL
E TRAZ VANTAGENS COMO A SUAVIDADE
À PELE
Produto importante na composição de detergentes
lava-roupas, sabonetes líquidos, shampoos e higienizadores,
o lauril éter sulfato de sódio (LESS) é um tensoativo aniônico
líquido altamente espumante. Ele atua na diminuição da
tensão superficial, promove a umectação da superfície e o
emulsionamento da sujeira.
A Morais de Castro distribui o LESS da Oxiteno, que tem as
seguintes características: boa aceitação de eletrólito,
suavidade à pele, tolerância à dureza da água e aspecto de
espuma “rica”, além de ser biodegradável, colaborando na
preservação do meio ambiente. É um produto muito
utilizado nos segmentos de personal care e home care.
Ricardo Pita, técnico químico e consultor de vendas da
Morais de Castro, afirma que o LESS apresenta partes de
sua estrutura com característica predominante polar e, outra
porção, com característica predominante apolar. Possui,
assim, dupla afinidade, tornando-se miscível (misturável) em
meios polares e apolares.
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“Sua presença afeta a tensão superficial dos fluidos polares,
geralmente reduzindo-a, ou seja, diminui a interação
intermolecular e consequentemente o efeito de
aglomeração entre as moléculas do substrato em questão e
permite a miscibilidade dos materiais de maneira
intermediada por estas substâncias”, completa.

A capacidade que os compostos surfactantes têm de mudar
o meio em que estão dissolvidos e sua ação emulsificante
são fatores que permitem uma limpeza efetiva, uma vez que
facilitam a remoção da gordura, pois sua estrutura é
formada por uma parte polar – solúvel em água, e uma
parte apolar – solúvel em óleos e gorduras. Além disso, ele
se relaciona muito bem com outros tensoativos e demais
ingredientes com os quais mantém contato nas respectivas
formulações.
A Oxiteno fabrica e comercializa o lauril éter sulfato de
sódio de origem vegetal com as marcas Alkopon N (Líquido
a 28%) e Alkopon CN (Pasta a 70%). A Morais de Castro
comercializa estes produtos em contêineres de 1.000 litros,
tambores de 200 litros e bombonas de 50 litros.

m

parceiros e produtos
No setor de saneantes, a ERCA apresenta uma
ótima linha de produtos com ações diferenciadas,
para usos diversos.
ERCAQUAT BKC 50/ERCAQUAT BKC 80
Nome químico: Cloreto de Benzalcônio 50% e Cloreto de
Benzalcônio 80%
Amônia quaternária com ação bactericida, fungicida e algicida para
formulações de desinfetantes. Possui a distribuição de cadeia
C12/C14, que configura a melhor atividade bactericida e
bacteriostática nas concentrações de 50% e 80%.
ERCAQUAT 8130
Nome químico: Cloreto de Benzalcônio/Cloreto de Didecil Dimetil
Amônio 80%
Quaternário de quinta geração que apresenta ampla ação
germicida, atuando sobre bactérias, fungos, algas e vírus. O
produto é indicado para formulações de saneantes domissanitários,
limpeza profissional, limpeza de máquinas zootécnicas, tratamento
de água e desinfecção em geral. Devido à sinergia entre seus
componentes, as formulações preparadas com esse produto
utilizam concentrações de ativos menores, apresentando
performance superior aos cloretos de benzalcônios tradicionais.
Apresenta alta solubilidade em água, excelente detergência e baixa
toxicidade nas concentrações de uso.
ERCAMIN CO 30
Nome químico: Cocoamine Oxide/N-alkyl (C12-16) dimethylamine
oxide (Cocoamina óxida)
Surfactante não iônico totalmente biodegradável, em solução
aquosa que apresenta excelente compatibilidade com agentes
catiônicos, aniônicos e não iônicos. Pode trabalhar em pH
levemente ácido e alcalino. Baixa irritabilidade e ausência de
solventes. Entre as propriedades estão: agente umectante,
emulsificante, formador e estabilizante de espuma, dispersante de
corantes, doador de viscosidade, compatibilidade com outros
surfactantes, estável em presença de eletrólitos e hipocloritos,
auxiliar do poder de limpeza e desengraxe. Aumenta a vida útil e a
estabilidade de limpadores alcalinos à base de cloro.
ERCAMIN LO 30
Nome químico: Lauramine Oxide (Lauramina óxida)
Surfactante não iônico totalmente biodegradável em solução

aquosa, que tende a se comportar como tensoativo não iônico em
pH neutro e alcalino. Em pH ácido, apresenta propriedades
condicionantes, atuando como catiônico. É utilizado em formulações
de produtos cosméticos para cuidados pessoais, formulações de
produtos de limpeza doméstica e produtos de limpeza industrial,
produtos agrícolas e estabilizante de espuma em indústria de
borracha e espuma. Em produtos cosméticos para cuidados
pessoais, é indicado em formulações de shampoos,
condicionadores, sabonetes líquidos perolizados e clear, espumas de
banho, sabonetes de limpeza facial e sabonetes em barra. Em
produtos de limpeza domésticos e industriais, é indicado em
formulações de detergente lava-louça, detergente lava-roupa,
alvejantes clorados, alvejantes com oxigênio ativo, shampoos para
carros, desengraxantes e limpadores de piso.
ERCAMIN LM 30
Nome químico: Lauramine/Mirystamine Oxide (Lauramina
/Miristamina óxida)
É um surfactante aniônico biodegradável útil como um realçador de
espuma, emulsificante, estabilizador de espuma, agente umectante,
construtor da viscosidade, dispersante da tintura e lubrificante. É
estável no alvejante e no ácido e pode ser formulado com materiais
aniônicos, não iônicos e catiônicos. Este ingrediente especial
funciona principalmente como um intensificador de espuma, mas
também funciona como um criador de viscosidade e emulsificante.
Seu alto poder de formação de espuma, juntamente com sua
tolerância excepcional na pele em comparação com outros
surfactantes, o torna a escolha ideal para formulações suaves. É
aplicável nos setores de higiene pessoal e doméstica, industrial e
institucional. As áreas de aplicação incluem shampoos, sabonetes
corporais, produtos de limpeza facial, condicionadores de cabelo,
produtos de limpeza para superfícies duras, detergentes para louça,
produtos de limpeza para banheiros e muitos mais.
ERCAMIN MO 30
Nome químico: Myristamine Oxide (Miristamina óxida)
É um surfactante aniônico biodegradável utilizado como agente de
limpeza, amplificador de espumas e construtor de viscosidade em
produtos de cuidados pessoais e de limpeza. Excelente
desempenho de lavagem, espuma rica e estável, natureza suave e
excelente antiestático são outras vantagens desta substância. É
utilizado na preparação de detergentes para lavagem de louça, géis
de banho, sabonetes para as mãos, produtos auxiliares têxteis e
outros produtos de limpeza de superfícies duras.

BAUNILHAS E SABORES
PARA PANETONE

Com tradição na fabricação de aromas, a Symrise oferece
baunilhas e sabores para panetone, entre elas baunilha cítrica
(notas de limão, laranja, ameixa e fermentado), gotas de
chocolate, doce de leite, leite (tipo Ninho), churros, caramelo
e outras. A empresa tem em seu portifólio aromas líquidos e
em pó para esta utilização, ofertando variedade e qualidade.
Exemplos são o Ain Panetone (Drops) Symrise 642454,
campeão de vendas que está nas maiores marcas de
panetone do Brasil. É um aroma líquido, com dosagem
padrão de 0,50%, mas que, conforme a necessidade do
cliente, pode ser feita dosagem a partir de 0,10%. O Panetone
(Baunilha Cítrica) é outra opção, também líquido, com
dosagem padrão de 0,50%, mas que, conforme a necessidade
do cliente, pode ser feita dosagem a partir de 0,25%.
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matéria
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MORAIS DE CASTRO TRAZ
OS PRODUTOS DA ERCA PARA
O NORDESTE
A Morais de Castro e a ERCA consolidaram sua parceria e a
empresa baiana passa a ser a distribuidora da multinacional
em toda a região Nordeste. Com uma ampla linha de
especialidades e produtos de performance, a ERCA atua
com sete plantas, em três continentes – Europa, América
Latina e Ásia. Neste primeiro momento, a Morais de Castro
estará distribuindo a linha de produtos da ERCA para o
segmento de saneantes: cloreto de benzalcônio, cloreto de
didecil dimetil amônio e aminas óxidas.
De acordo com o gerente geral da ERCA, Gustavo
Maturano, a parceria com a Morais de Castro representa a
possibilidade de expansão em um importante mercado – o
Nordeste – pouco explorado até então pela empresa e
muito expressivo em importantes segmentos nos quais a
ERCA atua.

6

“A escolha da Morais de Castro ocorreu em função de
observarmos que o perfil da gestão é muito similar ao da
ERCA em vários aspectos fundamentais para nós.
Percebemos esta preocupação constante com idoneidade,
qualidade, boas práticas de sustentabilidade e acreditamos
que é uma parceria que dará muito certo”, aponta Gustavo.
Ele destaca que o Nordeste é um mercado expressivo e que
é importante para a ERCA ser representada na região por
uma empresa que conheça suas particularidades, como a
Morais de Castro.
A ERCA foi fundada em 1948, na Itália, e começou sua
história de sucesso no Brasil em 1998. Em 2019, a empresa
investiu em uma nova planta industrial com as tecnologias
mais avançadas do mercado, buscando sempre produzir
com qualidade e com o menor impacto ambiental.

