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C onhecida por seus frangos e ovos
orgânicos, a Korin (se pronuncia
“kô-rin”) tem chamado a atenção
não só pela qualidade de seus pro-

dutos, mas também por comportamentos
pouco convencionais para omercado. Amai-
or parte de seu catálogo de produtos não ren-
de lucros— e a empresa não pretende se des-
fazer deles —, seus principais executivos não
recebem bônus por seu desempenho e em
todos os meses de agosto é realizado um cul-
to emmemória dos animais abatidos em sua
matriz, em Ipeúna, interior de São Paulo.
“Pedimos a Deus que as aves sejam salvas

nomundo espiritual, que nos perdoem e que
compreendam que não foram sacrificadas
por esporte, prazer ou ganância, mas sim pa-
ra que dentro dos objetivos naturais da ca-
deia alimentar, venham a se tornar alimento
dignificado e valorizado pelo ser humano
que tem amissão maior de construir o paraí-
so terrestre” — diz a oração repetida no culto
do ano passado por mais de mil pessoas.
Por trás dessas práticas, estão os preceitos

da IgrejaMessiânica, religião criada em 1935,
no Japão, por Mokiti Okada. Ela tem na agri-
cultura natural (livre de pesticidas e fertili-
zantes químicos) um de seus principais pila-
res de salvação, ao lado da religiosidade e do
culto ao belo. Os princípios religiosos bali-
zam a ação da empresa desde seu lançamen-
to, em 1994, com o objetivo de dar continui-
dade ao trabalho de desenvolver um merca-
do nacional de alimentos orgânicos, trabalho
que a IgrejaMessiânica já vinha fazendo des-

de 1978 no Brasil.
—A igreja cuidadaparte religiosa, do espírito, a

Fundação Mokiti Okada se responsabiliza pelo
belo, e a Korin cuida da coluna da agricultura na-
tural — diz Reginaldo Morikawa, diretor da em-
presa eministromessiânico. A empresa é contro-
lada pela igreja e seis sócios, todos praticantes.
Por ter nascido para impulsionar um objetivo

mais amplo que o meramente comercial, a em-
presa só começou a dar lucro a partir de 2009. No
ano passado, a Korin registrou um ganho líquido
de R$ 2 milhões, para um total de R$ 61 milhões
de faturamento.A rentabilidadepequena reflete a
filosofia de incentivar várias áreas da alimentação
orgânica commais de 60 produtos, de verduras a
mel e café. Amaior parte delas, que inclui frutas e
vegetais, ainda fecha no vermelho.
O quemantém o resultado positivo é a produ-

ção dos frangos orgânicos e livres de antibióti-
cos, que responde por 85% do faturamento da
empresa. O produto também é a vedete da re-
cém-lançada rede de franquias da Korin, com
lojas em São Paulo, Natal e Lauro de Freitas, na
Bahia. Segundo Morikawa, já existem três em-
presários noRio tambémdispostos a desembol-
sar os R$ 350 mil de investimento exigidos pela
franquia. A dificuldade estaria em encontrar
pontos livres na cidade. Depois de São Paulo, o
Rio é o segundo maior mercado da empresa.
— Se fôssemos uma empresa convencional,

talvez teríamos nos especializado em apenas
uma área, em vez de desenvolver tantas ativida-
des — diz o diretor comercial da companhia,
Edson Shiguemoto.
A empresa planeja crescer 6% este ano, atingin-

do amarca de R$ 65milhões de faturamento. Pa-

ra isso, está dobrando a produção de ovos, atu-
almente em9,6milhões por ano, e a de frangos
de corte, hoje em 9,2milhões de toneladas. Na
produção de ovos, a Korin deve trazer mais 40
mil galinhas poedeiras na linha de produção,
pormeiodeumparceiro. Alémdisso, a compa-
nhia aguarda a liberação de empréstimo de R$
20milhões doBNDESparamecanizar seu aba-
tedouro, o que deve elevar a capacidade de
processamento de 16 mil para 30 mil frangos
por dia ainda neste ano.
O coração dessa estrutura foi erguido numa

propriedade de 171,2 hectares em Ipeúna,
onde são produzidos os ovos e os frangos. Ali,
uma pequena capela da Igreja Messiânica
lembra a presença constante da religião nas
atividades da Korin. As granjas respeitam as
normas de bem-estar animal, deixando as ga-
linhas soltas, com acesso a áreas externas e
poleiros, podendo botar seus ovos nos ninhos
que escolherem, ao contrário do regime tra-
dicional emque ficamconfinadas numagaio-
la com área equivalente à de uma folha A4.
Em contrapartida, a produtividade equivale a
um quarto da registrada na concorrência, se-
gundo o diretor industrial da empresa, Luiz
Demattê.
O consumidor agradece a qualidade do

produto,mas precisa pagarmais por esse ser-
viço. Hoje, é possível encontrar o quilo do
frango orgânico da Korin por R$ 15, o dobro
do preço dos concorrentes.
— Nosso produto é mais caro, mas quere-

mos que os consumidores entendam que es-
tão pagando por um produto que respeita
mais o animal como ser e que, por isso, tem
valores intangíveis. Estamos ajudando a de-
senvolver os mercados de alimentos orgâni-
cos no Brasil — afirma Demattê. l

Johrei na produção de frangos e ovos orgânicos
Marca Korin, que tem Igreja Messiânica como sócia, lança franquias e negocia empréstimo no BNDES. Funcionários fazem culto por animais abatidos
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Paraíso. A propriedade da Korin, em Ipeúna,(SP), tem 171 hectares, onde são produzidos vegetais, frangos e ovos orgânicos. No local, uma pequena capela da Igreja Messiânica lembra a presença da religião nas atividades

Bicho solto. As
granjas deixam
as galinhas
livres, com
acesso a áreas
externas e
poleiros,
podendo botar
seus ovos nos
ninhos que
escolherem. Os
animais se
alimentam de
ração natural,
não recebem
antibióticos ou
promotores de
crescimento,
segundo a
empresa
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Perfil do carioca e alta na renda fazem
empresas de higiene, alimentos e

bebidas lançarem produtos na cidade

PAULA GIOLITO

-SÃO PAULO- A vaidade da mulher carioca, o inte-
resse por esportes a céu aberto e a vida social
movimentadadosmoradores da cidademaravi-
lhosa têm atraído a atenção de grandes marcas
de higiene pessoal, alimentos e bebidas, que
optam por testar ou lançar seus produtos pri-
meiro no Rio. Desde 2012, O Boticário, Rexona,
Kibon, Antarctica, Sadia e os sucos Bela Ischia
foram algumas das marcas que contemplaram
os cariocas com produtos em primeira mão ou
com versões exclusivas de lojas e embalagens.
Além do aumento do poder aquisitivo, pes-

quisas de perfil do comprador feitas por essas
empresas chegam a uma conclusão unânime: o
carioca gosta e valoriza o cuidado com o corpo
acima da média nacional. Para aproveitar a ca-
racterística e testar uma inovação, O Boticário
inaugurou no último trimestre do ano passado
o Nativa Spa, no Barra Shopping, um novo con-
ceito de loja desenvolvido pela marca. Sem vi-
trine, o espaço tem pias para a experimentação
dos sabonetes e atendentes especializadas na
aplicação dos 150 produtos próprios.
— A carioca tem uma relação próxima com a

saúde e como corpo. Por isso, escolhemos o Rio
para abrir esse espaço que possibilita à consu-
midora uma experiência sensorial dos produtos
— explicaMarcella Nogueira, gerente de desen-
volvimento de Canais Nativa Spa, acrescentan-
do que o projeto deve deixar de ser piloto para
chegar a outras cidades em 2014.

PICOLÉ KIBON DE VOLTA À PRAIA
Foi pelos mesmos motivos destacados pela ge-
rente do Nativa Spa que a gigante Unilever fo-
cou o lançamento do Rexona Natural Protecti-
on, com sal marinho absorvente, nos cariocas.
Com pegada natural e indicado às esportistas, a
empresa deu prioridade à Cidade Maravilhosa.
Mas, dentro da Unilever, a marca mais próxima
do Rio é a Kibon, que acertou há poucos dias a
volta da venda de seus picolés na orla carioca.

—Desenvolvemos um novo visual para as ge-
ladeiras e tambémpara as carrocinhas, que dá a
entender ‘Kibon amaRio’. A palavra ama será re-
presentada pelo nosso logo — antecipa Cecília
Dias, gerente de marketing da empresa.
A empresa aproveita meses mais quentes do

ano para concentrar os lançamentos de sabores
de picolés e usa o Rio como mercado pioneiro.
Como exemplo, Cecília cita o MagnumDark, fei-
to com chocolate belga e 60% de cacau, que co-
meçou a ser vendido noRio emoutubro, ummês
antes de ir para o resto do país. O fortemovimen-
to turístico éoutro fatorquecontribui para adeci-
são da empresa de lançar os sorvetes nas praias
fluminenses, uma vez que os visitantes voltam às
suas cidades “espalhando a novidade”.

EXPERIMENTANDO PRATOS E SUCOS
Já a Sadia, depois de detectar que o uso de co-
midas congeladas émaior no Rio, tem feito pra-
tos específicos ao paladar carioca. Em 2011, se-
gundo a empresa, houve o primeiro lançamen-
to exclusivo, um escondidinho de carne. Esta
semana, outros cinco pratos com viés saudável
chegarão aos cariocas. As pesquisas da empresa
não explicam por que o carioca consome mais
comida congelada do que o resto dos brasilei-
ros. Mas, para Eduardo Bernstein, diretor de
marketing da BRF Brasil Foods (dona da Sadia),
umadas respostas prováveis é a vontade de pas-
sar mais tempo na rua do que na cozinha.
Convidar cariocas para experimentar o pro-

duto antes que ele chegue às gôndolas também
tornou-se um ritual nas empresas. A fotógrafa
Stella Barros, de 31 anos e que mora na Barra,
foi convidada para provar o suco de abacaxi
com hortelã da Bela Ischia antes de o item co-
meçar a ser vendido nas lojas. O produto rece-
beu seus comentários e críticas antes de chegar
nos supermercados.
— Os cariocas têm o costume de misturar sa-

bores nas casas de sucos, então criamos um su-
co pronto que já vem com a mistura — contou
Renata Tilli, diretora de marketing da empresa.
O segmento de cerveja é outro que aproveita o

fortemovimento turístico para oferecer novida-
des. AAntarctica preparou cinco latinhas perso-
nalizadas para o carnaval com trabalhos assina-
dos por Ziraldo. Além disso, a empresa patroci-
nou blocos do Rio. l

Rio vira um mercado pioneiro para testes de grandes marcas

ROBERTA SCRIVANO
roberta.scrivano@sp.oglobo.com.br

Sensorial. A loja do Boticário no BarraShopping tem atendentes que aplicam produtos e pias para testar sabonetes

U
CONSUMIDORESCURIOSOS

-SÃO PAULO- O povo brasileiro é o
que mais quer comprar produtos
recém-lançados na comparação
com os demais consumidores da
América Latina. A conclusão é de
pesquisa da Nielsen, feita em
dezembro, que avaliou o
comportamento de consumo de
inovações no Brasil, Argentina,
Colômbia, Chile, México,
Venezuela e Peru.
O material mostra que,

enquanto 62% dos brasileiros
responderam que ‘concordam
totalmente’ com a questão ‘você
gosta de lançamento de
produtos?’, a média dos outros
países ficou em 48%. No México,

41% dos entrevistados optaram pelo
‘concordo totalmente’, contra 36%
na Argentina, 39% na Colômbia,
33% no Chile, 37% na Venezuela e
42% no Peru.
Renda maior e emprego estável

no Brasil são os dois principais
motivos que explicam o maior
interesse do brasileiro por
novidades. Segundo Luiz Gaspar,
analista de mercado da consultoria,
o “povo brasileiro é mais aberto a
experimentar”.
— O brasileiro é um povo aberto.

Agora, com poder econômico, ele
pode exercer essa característica
também quando está comprando, o
que resulta nessa experimentação

— explica Gaspar.
A pesquisa da Nielsen mostra

também que os produtos
recém-chegados nas gôndolas mais
comprados pelos brasileiros estão
nas categorias de eletrônicos,
cosméticos e perfumes e
eletrodomésticos.
Gaspar acrescenta que a virada

do cenário econômico deu mais
segurança ao brasileiro na hora de
comprar:
— O controle da inflação

possibilitou a redução da aversão
ao risco. Ou seja, o risco de comprar
um produto que não é conhecido e
não gostar já não é tão importante.
(Roberta Scrivano)

BRASILEIRO É O MAIS RECEPTIVO A LANÇAMENTOS
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. 35.




