
Vamos difundir
as delícias do Japão

Programa de Certificação de Estabelecimentos que comercializam e
promovem alimentos e bebidas japoneses no exterior ‒ Supporter Stores 

A nossa missão é difundir alimentos e bebidas seguros
e de qualidade do Japão para as pessoas do mundo todo. 

Buscamos parceiros para nos ajudar a difundir essa iniciativa ao redor do mundo.  



afa-supporter@jetro.go.jp

Somos todos embaixadores ao difundirmos
os ingredientes japoneses para o mundo. 

O programa de Certificação dos Estabelecimentos que Comercializam e Promovem Alimentos e Bebidas Japoneses
foi estabelecido em 2016, pelo Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão (MAFF). O objetivo é certificar,

como “Supporter Stores”,  os restaurantes e comércios varejistas que utilizam, de forma ativa, os produtos
 alimentícios ou bebidas alcoólicas fabricados no Japão, difundindo seus encantos para o público no exterior.

Mais informações

Japonês:

Inglês:

Branding DivulgaçãoInformações
Poder evidenciar o uso

de alimentos e ingredientes
japoneses de alta qualidade,
seguros e confiáveis.

Poder obter ingredientes
de alta qualidade através
da troca de informações
e contato com redes
de distribuição.

Poder divulgar o
estabelecimento no site
“Taste of Japan” e outros
meios promovidos
pelo MAFF.

Requisitos para a certificação como Supporter Store (sumário)
 Os restaurantes e comércios varejistas que atenderem os requisitos a seguir serão certificados como “Supporter Store”.
Torna-se possível divulgar que se trata de um estabelecimento certificado utilizando o logo da certificação. 

Restaurantes Comércios varejistas

・Fornecer, de forma consistente, bebidas alcoólicas e pra-
   tos com ingredientes culinários produzidos no Japão.
・Indicar, no menu, que o restaurante utiliza bebidas al-
   coólicas e ingredientes culinários produzidos no Japão.
・Divulgar os encantos e as peculiaridades dos alimentos
   e das bebidas alcoólicas do Japão. 

・Vender, de forma consistente, alimentos e bebidas al-
   coólicas japoneses.
・Indicar, na prateleira do produto, que o alimento ou
   a bebida alcoólica são fabricados no Japão.
・Divulgar os encantos e as peculiaridades dos alimen-
   tos e das bebidas alcoólicas do Japão.

＊São considerados alimentos japoneses os produtos agrícolas e da pesca que são produzidos, ou manufaturados e pro-
cessados, no Japão. *As bebidas alcoólicas japonesas são aquelas fabricadas no Japão.

Candidate-se à certificação
Logo da certificação

Contato: Japan External Trade Organization (JETRO)
Telefone : +81-3-3582-4966   (09h às 12h e 13h às 17h (Exceto sábado, domingo, feriados, fim e começo do ano))

Para se candidatar à certificação, escaneie o código 
QR ao lado e inscreva-se online. Por favor, selecione 
JETRO (J000) no campo “Instituição Certificadora” no 
formulário, caso deseje ser certificado pela JETRO. 

O objetivo do logo é certificar os estabelecimentos 
“Supporter Stores” que seguem as diretrizes de-
finidas. O seu uso pode ser feito pela instituição ges-
tora, a instituição certificadora e os supporter stores.


