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Expansão do setor de orgânicos

100 Personalidades mais influentes 
do Agronegócio brasileiro
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Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
Ipeúna/SP – CEP 13537-000

A empresa Korin

 508 Colaboradores;
 Faturamento 138 milhões (2017);
 Crescimento de 527% de faturamento em 10 anos;
 2.965 Pontos de Vendas;
 73% do Faturamento: Frangos e Ovos.
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Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
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Certificação e Selos
 A Korin foi a 1ª empresa a obter Selo Internacional de Bem-Estar Animal emitido pela CERTIFIED 

HUMANE.

 É pioneira no Brasil na produção de frango livre de antibióticos sendo a primeira a receber o Selo 
WQS.

 Foi a primeira na exportação de frango orgânicos da história do país, feita para Hong Kong, um 
dos maiores consumidores de frango do mundo!
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Korin Administração de Franquias

5 Lojas franqueadas
• Campo Belo SP
• Leblon RJ
• Tijuca RJ
• Copacabana RJ
• Brasília 

Hoje contamos com 8 lojas Korin sendo:

3 Lojas próprias 
• Ipeúna SP (loja de fábrica)
• Vila Mariana SP
• Botafogo RJ

4 Lojas franqueadas EM ABERTURA
• Higienópolis SP
• Moema SP
• Icaraí - Niterói RJ
• Barra da Tijuca RJ
• Re-inauguração de Brasília (dobro 

tamanho).
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Produção própria
Produzidos em Ipeúna, com Agricultura Familiar (integrados) e Certificações de 
Bem-estar animal e WQS (Livre de antibióticos e ingredientes de origem animal na 
ração).

Total de 250 SKU’s
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Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
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Marca própria
Parceiras sob aprovação do Comitê de Desenvolvimento e 
Produzidos em outras empresas.
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Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
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Produtos em concessão de marca
Empresas que reconhecem na marca Korin um grande apelo de venda para seus 
produtos. Parcerias firmadas: TAEQ, Earth & Barrow, Pasta Fresca, Premier Pet, Cuisine
Pro.



Restaurantes Atendidos

Demais estados 36

Rio de Janeiro 79

São Paulo350

465 Restaurantes
Dezembro 2017



Restaurantes



Restaurantes
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A Korin adotou o Manual de Oslo, uma publicação conjunta da OCDE (Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico/União Europeia), Eurostat e a 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
Possui um escopo abrangente do entendimento de inovação, o que permite um amplo 
enquadramento das atividades realizadas para este fim.
Define quatro tipos de inovações que encerram um amplo conjunto de mudanças nas 
atividades das empresas: inovações de produto, inovações de processo, inovações 
organizacionais e inovações de marketing.
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Marca própria
Produzidos em empresas parceiras sob aprovação do 
Comitê de Desenvolvimento de Novos Produtos.

Korin Agropecuária 
Ltda.



A carne bovina da Korin vem da região do pantanal sul-mato-grossense. É uma 
parceria com a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica e que conta também 
com a fiscalização da ONG WWF-Brasil  para garantir uma prática da pecuária 
sustentável, que se baseia na manutenção das pastagens nativas de boa 
qualidade, e com respeito ao homem pantaneiro.



O arroz Korin é produzido por uma cooperativa que tem origem 
na reforma agrária do Rio Grande do Sul, a COOPAN 
(Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita LTDA). 
A parceria com a Korin foi fundamental para o arroz da 
COOPAN alcançar outros Estados do Brasil. A empresa também 
representou um elo importante entre produção, logística e 
distribuição, uma vez que a cooperativa já tinha uma produção 
expressiva de arroz, mas enfrentava dificuldades nesses outros 
itens da cadeia. A cooperativa é formada por “um grupo de 
famílias que acreditaram na forma coletiva de organização 
econômica e social da produção, agroindustrialização e 
comercialização dos frutos de seu trabalho”, segundo descrição 
da própria COOPAN. Seus princípios são muito semelhantes à 
filosofia da Korin: “a preservação do meio ambiente, a 
responsabilidade social e o respeito aos que trabalham, 
garantindo qualidade de vida. 



Formação dentro das Práticas da Agricultura 
Natural:
• Relacionamento com mais de 30 produtores 

integrados de vegetais da Agricultura Natural e 
de aves;
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“Matéria prima do sangue entra pela boca. Cada boca de comida 
determina cada gota do sangue. Todo problema é de origem sanguínea.”

Professor Tomio Kikuchi – Alimentação macrobiótica
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Há “pressão” para que médicos receitem 
antibióticos, principalmente em postos de 
saúde, onde profissionais não acompanham 
periodicamente o paciente.
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Mal de Alzheimer

• Depressão;
• Agressividade;
• Hiperatividade;
• Insônia;
• Diabetes;
• Colesterolemia;
• Obesidade;
• Cardiovasculares;
• Respiratórias;
• Alergias;
• Esteatose Hepática;
• Hipertensão.

Mal de Parkinson

Autismo

DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis;

Neoplasias: Câncer
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Pesquisas avançadas relacionam nossa exposição ao glifosato, com o aumento 
descomunal do autismo, assim como de outras doenças de origem neurológica 
como o Alzheimer e a doença de Parkinson. Para ilustrar, dados dos EUA mostram 
que em 2007, haviam uma a cada 150 crianças inseridas no espectro do autismo; em 
2009 já eram uma a cada 100; uma a cada 50 em 2013, o que leva a tenebrosa 
previsão de uma em duas em 2025.
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Consumed

O filme conta a história de uma mãe que começa a investigar os problemas misteriosos 

de saúde do seu filho e acaba chegando até a indústria dos alimentos geneticamente 

modificados. Apesar de não ser baseado em fatos reais, faz a gente pensar sobre 

nossas escolhas alimentares e qual a nossa relação com aquilo que comemos.
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What the Health

Dirigido Kip Andersen e Keegan Kuhn, o principal objetivo do documentário é educar 

as pessoas a respeito do consumo de alimentos transgênicos e qual o impacto 

deles em nossa saúde. A filmagem acompanha Andersen em sua pesquisa sobre 

alimentos processados de origem animal e como a produção destes afeta na saúde 

humana e no meio ambiente.
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Cowspiracy

Também dirigido por Kip Andersen e Keegan Kuhn, este documentário retrata a 

verdade por trás da indústria agropecuária, a principal responsável pelos impactos 

negativos no meio ambiente. Andersen e Kuhn trazem à tona algumas 

informações chocantes que farão você repensar sobre sua alimentação.



Relatório da ONU aponta que 70% das novas doenças em humanos vieram 
de origem animal.

De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO), desde a época de 1940, 
ao todo 70% das doenças que se manifestaram são de origem 
animal.
O relatório fala de doenças como: H1N1, encefalopatia 
espongiforme bovina, síndrome respiratória aguda grave (Sars) 
e novos vírus de gripe.
Segundo a FAO, homens têm consumido mais carnes vermelhas 
ou brancas. 
O relatório afirma que não é mais possível tratar a saúde 
humana, animal e o meio ambiente de forma isolada, eles 
recomendam evitar as causas das doenças e não simplesmente 
combater as doenças depois que surgir.
Dentre as medidas indicadas estão o fornecimento de alimentos 
de origem animal segura.

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/relatorio-da-onu-aponta-que-70-das-novas-doencas-em-humanos-tiveram-
origem-animal-11091150
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No Brasil, um dos países que mais contribuiu para o aumento global do consumo de antibióticos na 
última década, médicos alertam para a importância de frear o consumo desses remédios para evitar a 
expansão de superbactérias.

Um estudo encomendado pelo governo 

britânico em 2016 aponta que 700 mil 
pessoas morrem todos os anos vitimas de 
bactérias resistentes no mundo e que se 
nada for feito nas próximas décadas, esse 

número pode saltar para 10 milhões. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-41909940

Há “pressão” para que médicos receitem 
antibióticos, principalmente em postos de 
saúde, onde profissionais não acompanham 
periodicamente o paciente.
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Rotten

A série é composta por 6 episódios independentes, que relatam as fraudes e a 

corrupção presentes no dia a dia da indústria alimentícia. 

Os episódios exploram problemas como a adulteração do mel, alergias alimentares 

e a corrupção presente na cadeia de produção dos alimentos.
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A comercialização de agrotóxico 
aumentou 155% em 10 anos no 

Brasil

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Segura-este-
abacaxi/#form
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O noroeste gaúcho é a região que mais usa pesticida no país
1

23.000 pacientes em tratamento nos hospitais da 

região

3.500 novos casos por ano

A comercialização de agrotóxico 
aumentou 155% em 10 anos no Brasil

155%

https://globoplay.globo.com/v/5256604/

Agricultores com câncer





A Korin é CONTRA o PL 6299/2002 e se 

posiciona, através do seu diretor industrial, e também 
presidente da CTAO (Câmara Temática de Agricultura 
Orgânica), membro da Comissão Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (CNAPO) do Governo Federal, doutor em 
ecologia aplicada pela ESALQ/USP e pós-doutorando em 
gestão de operações e sustentabilidade pela FGV, Dr. Luiz 
Carlos Demattê Filho, nas sessões de votação na Câmara dos 
Deputados, dentre as empresas e entidades do setor civil que 
acompanham os trâmites do PL.

O Projeto de Lei 6299/2002 tramita na Comissão Especial que 
regula defensivo fitossanitários da Câmara dos Deputados. A 
proposta revoga a atual Lei de Agrotóxicos (7.802/1989) e reduz 
o nível de regulação sobre a liberação do uso destas 
substâncias, resultando em mais malefícios ao meio ambiente e 
à nossa saúde.

Diversas entidades demonstraram-se contra o Projeto de Lei, 
tais como o Ministério Público, Conselho Nacional de Direitos 
Humanos, FioCruz, Anvisa e o Ibama. Dentre os pontos 
propostos estão: - Transferir o poder de aprovação de um novo 
tóxico para o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, excluindo partes fundamentais do processo de 
avaliação e aprovação, como Ministério do Meio Ambiente e 
Anvisa; - Conferir registro temporário sem avaliação para 
aqueles pesticidas que não forem analisados no prazo 
estabelecido pela nova Lei; - Liberar ingredientes ativos com 
efeitos teratogênicos, carcinogênicos e mutagênicos (má 
formação, formador de tumores ou causadores de mutações 
genéticas) dentro de um "risco aceitável". .

Segundo pesquisa IBOPE, 81% dos brasileiros considera que a 
quantidade de agrotóxicos aplicada nas lavouras é “alta” ou 
“muito alta”. A sociedade civil pode participar do processo 
para impedir que o PL 6299/2002 seja aprovado. Há uma 
petição online que já conta mais de 100mil pessoas, disponível 
no link:
http://www.chegadeagrotoxicos.org.br/

http://www.chegadeagrotoxicos.org.br/


Falta de Bem estar animal

Estresse x Hormônios

Carne mais dura: Sangue vai para a pele.

Hormônios de defesa são excretados:

Cortisol

Adrenalina 



 Uma carne magra e sempre macia;

 Menos estresse no animal, menos hormônios de defesa.





Em manifestação realizada na última quinta, 30, ONG Mercy For Animals
entrega mais de 100 mil assinaturas pedindo ao Grupo Pão de Açúcar que deixe de 
comprar ovos de operações que submetem galinhas a confinamento em gaiolas. Em 
resposta, grupo lançou comprometimento público de abolir as gaiolas em suas 
marcas própria.



Resultado:



A Korin está certificada desde 2009 pela HFAC , através da ECOCERT 

Brasil.

1º Selo brasileiro de bem-estar animal do Brasil

Desde 1994, nossas aves 
NÃO recebem 

antibióticos, ficam 
soltas no galpão e 
botam os ovos em 

ninhos.



Obesidade x Câncer Korin Agropecuária Ltda.

Sobrepeso, obesidade e o ganho de peso na fase
adulta estão associados a cânceres no esôfago, estômago,
pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino, rins, mama, ovário,
endométrio, meningioma, tireóide, mieloma múltiplo e

possivelmente próstata.

Manter o peso corporal adequado é uma das principais formas de prevenir o câncer.

O excesso de gordura no corpo provoca um processo inflamatório e
aumenta a produção de hormônios que podem causar danos às
células, provocando ou acelerando o surgimento da doença.

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/prevencao-fatores-de-risco/peso-
corporal



Tudo isso vira glicose no sangue e após receberem insulina são armazenadas como 
gorduras

Korin Agropecuária Ltda. 

No final tudo se 
transforma em Gordura



Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
Ipeúna/SP – CEP 13537-000

Mudança de hábito abala gigantes dos alimentos
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/mudanca-de-habito-abala-gigantes-dos-alimentos.shtml

Os consumidores são os maiores agentes de transformação
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São adoçantes naturais que podem

ser alternativa em substituição
ao açúcar, aos adoçantes artificiais,
ao ciclamato de sódio e ao
aspartame.

Xilitol
Eritritol

Estévia 100%
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Fed Up

Este documentário investiga as causas indiretas da obesidade infantil, acusando a 

indústria de alimentos como principal responsável. Ele aborda questões como o 

consumo demasiado do junkfood e do açúcar, e o papel do governo federal em relação 

a esses hábitos. Apresentado por Katie Couric, a obra tem como foco principal 

desmascarar os mitos da alimentação e parar de culpabilizar somente sedentarismo e 

a gula pelos altos índices de obesidade infantil.
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Food Choices
O filme/documentário, aborda os modismos alimentares que podem ser 

prejudiciais à saúde e o quanto a industrialização dos alimentos é capaz 

de afastar nossa percepção da origem do que comemos. O diretor Michal

Siewierski aponta a alimentação global como a principal culpada 

pelo declínio da saúde e pelos danos ao meio ambiente.
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The C Word

Narrado pelo ator Morgan Freeman, este é um documentário voltado para a luta contra 

o câncer. Acompanhamos o trabalho do médico francês David Servan-Schreiber

divulgando informações sobre prevenção e cura da doença através de um estilo de 

vida mais saudável. A obra mostra como a qualidade de vida é fundamental para a 

prevenção do câncer e o quanto a indústria de modo geral influencia nosso estilo de 

vida a não ser saudável.



Água Pura
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Nitrato < 1 

mg/l
pH. 7,4 



Sustainable
O documentário levanta questões da agricultura nos EUA é apresentada uma 

investigação sobre o sistema alimentar , mas todos os pontos abordados podem ser 

trazidos para o nosso cotidiano, mostrando o impacto ambiental causado pela 

maneira como a agricultura funciona – perda de solo, esgotamento de água, uso 

de pesticidas e mudanças climáticas são alguns dos pontos abordados. Na obra, o 

chef de cozinha Rick Bayless discute com outros fazendeiros o que levou o 

movimento por comida sustentável e quais as mudanças que isso pode gerar no 

futuro.



Preservação da biodiversidade de espécies espécies.

 Crescimento da cultura “Gourmet” no lar; Diversidade de raças.
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Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
Ipeúna/SP – CEP 13537-000

Os consumidores são os maiores agentes de transformação
 Consumidores cada vez mais preocupados em comprar produtos com 

apelo sustentável; Produtos com atributos de eficiência e de 
responsabilidade ecológica, econômica e social;

- Consumo voltado a produtos com maior valor agregado, 
porções menores, prontas e congeladas: Praticidade.
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Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
Ipeúna/SP – CEP 13537-000

 Consumo de plantas alimentícias não convencionais (PANC), como a ora-pro-
nobis, que contém 25% de proteína em sua composição;

 Processos que preservam as características dos alimentos como o 
Sous-vide: Longo tempo x baixa temperatura e os liofilizados;

 Consumo de produtos com “imperfeições” mecânicas 
chamados de “Classe b ou industrial”, à granel e diretamente 
ao consumidor final;

Os consumidores são os maiores agentes de transformação



INCENTIVAR O CONSUMO

FORA DE ÉPOCA = AGROTÓXICO
(sem sabor, sem nutrientes)





UTILIZAR ALIMENTOS ONDE SEJA POSSÍVEL
OBTER 100% DO SEU APROVEITAMENTO

EX: TOMATE ( tomate cortado, seco, molho, etc...)

COUVE-FLOR
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Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
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Mercado Mundial de Orgânicos

Estados Unidos 39,7 bi USD

Alemanha 9,5 bi USD

França 6,1 bi USD

PRINCIPAIS LÍDERES EM MERCADO ORGÂNICO - 2015

2010: 55 bi

1999: 15 bi

www.ifoam.bio

Tamanho do Mercado Mundial de 
Orgânicos (USD)

2015: 81 bi Um aumento de 440% no nos últimos 15 anos
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Os governos locais também se envolveram no apoio orgânico. Em abril de 2016, a cidade de São Paulo 
decidiu que até 2026, 100% dos dois milhões de refeições escolares oferecidas anualmente na cidade 
devem ser orgânicos.

ifoam.bio/nma

O Brasil está se consolidando como um grande produtor e exportador de alimentos orgânicos, com mais de 15 
mil propriedades certificadas e em processo de transição – 75% pertencentes a agricultores familiares.

sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos

Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a produção 
orgânica nacional vem crescendo mais de 20% ao ano.

sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos

Consumo de Orgânicos no Brasil





 O consumidor está disposto a pagar o necessário pelos 

diferenciais ligados a saúde & sustentabilidade. 



 O mercado de produtos naturais e orgânicos sofre pouca 

influência em momentos de crise. O consumidor consciente 

posiciona a qualidade de sua alimentação em primeiro lugar.



Os consumidores são os maiores agentes de transformação
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Filial: Est. Municipal de Camaquã s/nº
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Busca do consumidor consciente 

Tranquilidade

Segurança

Confiança



Papel do Consumidor como agente de transformação:
Opção de consumir Alimentos naturais e orgânicos.
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“Meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear:
mais honesta ainda vou ficar.  Só de sacanagem!

Dirão: "Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo o mundo rouba" 
e eu vou dizer: Não importa, será esse o meu carnaval, vou confiar 
mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos, vamos 
pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. 
Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau.

Dirão: "É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde o primeiro 
homem que veio de Portugal". Eu direi: Não admito, minha esperança 
é imortal. Eu repito, ouviram? IMORTAL!

Sei que não dá para mudar o começo mas, se a gente quiser, vai dá 
para mudar o final!”

Composição: Elisa Lucinda 



ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, papel do 
Consumidor como agente de transformação

Reginaldo Morikawa
diretoria@Korin.com.br

Muito Obrigado!


