
O ícones que transcendem idiomas.
 A compota de frutas da Hago-
romo ganhou uma embalagem 
stand-up pouch com uma bela 
janela que abre o apetite. Os pali-
tos doces Pocky com cobertura de 
morango podem ser observados 
sem a necessidade de abrir as em-
balagens. A embalagem das balas 
de goma da Kanro tem uma jane-
la em formato de coração como o 
produto. A qualidade de impressão 
das uvas com orvalho bem como 
dos textos brancos em hiragana é 
impressionante. 
 As embalagens de Pet Food 
apresentam as vísceras de forma 
impactante, processadas a vácuo 
e com transparência frente e verso 
em registro.
 O feijão já cozido pode ser iden-
tificado rapidamente e as receitas, 
acessadas pelo QRCode estampa-
do no painel frontal da embala- 
gem.
 A água Aquarius com sais mine- 
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rais para repor a energia dos atle-
tas das Olimpíadas de 2020 (que 
aconteceram em 2021) vem numa 
embalagem flexível para facilitar 
o retorno, pois após ser ingerida, 
pode ser dobrada e ficar no bolso!
 Por fim, as japonesas usam 
máscaras que são embaladas em 
embalagens metalizadas com zí-
per, já que cada uma tem sete 
máscaras, assim ficam belas sem 
consumir tantos recursos do meio 
ambiente.
 Embalagem melhor Mundo 
melhor!

Japão tem um povo con-
sumidor muito exigente. 
O país tem uma elevada 
taxa de urbanização, com 
mais de 67% da popu-

lação morando nas cidades. O ter-
ritório japonês tem poucas áreas 
para plantar, por isso o povo preci-
sa muito mais de embalagens para 
seus alimentos, uma vez que boa 
parte deles vem de longe, além da 
necessidade de boas barreiras para 
estender o shelf-life. Os japoneses 
preferem ou precisam de refeições 
“prontas”, pois têm pouco espaço 
para prepará-las. 
 O arroz já vem numa bandeja e 
fica pronto em dois minutos no mi-
cro-ondas. A tampa transparente 
permite visualizar o produto. O karê 
é apresentado em um cartucho 
que se transforma num suporte 
para apoiar a embalagem flexível 
que também vai direto ao forno 
micro-ondas. Nas duas embala-
gens, as orientações são dadas por 
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