The Page

Há ótimas razões para
você #AmarPapel
Descubra mais em
twosides.org.br

Informativo de Two Sides Brasil | Dezembro/2018

Mensagem de Fabio Mortara
Esta é a primeira edição do boletim The Page. Estamos trabalhando para
que ele seja um veículo relevante, capaz de comunicar e mostrar todas as
ações que Two Sides Brasil vem desenvolvendo para promover a produção
e o uso responsável da impressão e do papel, além de esclarecer equívocos
comuns sobre os impactos ambientais da utilização desse recurso.
Entre as boas histórias que temos para contar, quero destacar os resultados
da pesquisa sobre o segmento de embalagens. A pesquisa conﬁrmou o
peso da embalagem na decisão de compra e sua importância na proteção do produto.
Não deixe de ver também as vitórias conquistadas na seara anti-greenwash junto a instituições como a Brasilprev
e os frutos da nossa parceria com a Mauricio de Sousa Produções. Depois conte pra gente o que achou do
The Page. Pode ser por e-mail ou pelas redes sociais. Queremos muito conversar com você.
Fabio Arruda Mortara
Country manager, CEO de Two Sides Brasil

Mensagem de Francisco Veloso
A Associação Brasileira de Tecnologia Gráﬁca – ABTG, é a entidade técnica
mais representativa da indústria gráﬁca no país. São nossos objetivos difundir
o conhecimento técnico e promover as competências de proﬁssionais e de
empresas e, dessa forma, fomentar o desenvolvimento tecnológico da
comunicação gráﬁca. Nesse sentido, dar continuidade ao projeto two sides
no brasil é uma importante atividade da abtg. Assim, ajudamos a combater
as “fake news” a respeito do impacto ambiental do papel e a divulgar que a
mídia impressa continua eﬁcaz e preferida pela maioria dos consumidores.
Francisco Veloso Filho
Presidente executivo da ABTG

O que é Two Sides?

Two Sides é um projeto mundial, sem ﬁns lucrativos, criado em 2008 por membros da indústria de celulose,
papel e comunicação impressa. Two Sides promove a produção e o uso responsável da impressão e do papel,
bem como esclarece equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desse recurso. O papel,
por ser proveniente de ﬂorestas plantadas e gerenciadas de forma sustentável, é um meio de comunicação
excepcionalmente poderoso, de fonte renovável. É reciclável e biodegradável. No Brasil é uma realização da
ABTG – Associação Brasileira de Tecnologia Gráﬁca.
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Consumidor quer embalagens
ambientalmente amigáveis
No mês de outubro, a empresa Toluna realizou, por encomenda de Two
Sides Brasil, pesquisa sobre a percepção do consumidor com relação às
embalagens. A análise envolveu 400 pessoas, localizadas em São Paulo,
sendo 65,5% do sexo feminino e 57% com idade entre 18 e 34 anos.
A pesquisa conﬁrmou a importância da embalagem na decisão de compra e na proteção do produto. No entanto, a
maioria dos consumidores tem a percepção de que há excesso de embalagens e, consequentemente, constituem
uma fonte signiﬁcativa de lixo, pois, no entendimento deles, não são facilmente recicladas. Os tipos de embalagem
considerados como maiores geradores de lixo são pacotes de cigarro, copinhos de café, pacotes de salgadinhos,
sacos plásticos, canudos e tampas de garrafa.
Entre os materiais utilizados para embalagem, o vidro e o papel são as matérias-primas que o consumidor tem a
percepção de serem os melhores para embalagem quanto à proteção do produto, armazenamento, reutilização e
reciclagem, portanto, melhores para o meio ambiente.
Quer saber mais? Acesse twosides.org.br

Moderna assume compromisso com a sustentabilidade
Ao comemorar seus 50 anos, a Editora Moderna está trabalhando
ao lado da Two Sides em prol da sustentabilidade e da construção
de uma sociedade consciente e ambientalmente responsável.
Nome forte no segmento educacional, a empresa desenvolveu a
campanha “Da semente ao livro, sustentabilidade por todo o
caminho”. O objetivo é a conscientização de professores, alunos e
famílias brasileiras a respeito do ciclo responsável da cadeia
produtiva do papel e da impressão.
As ações estão estruturadas em três canais de divulgação: infográﬁco em todos os livros didáticos impressos em
2018 (lançamentos e reformulações), um site com informações sobre práticas sustentáveis e um vídeo aﬁrmando o
compromisso da empresa com as futuras gerações. Com isso, as principais obras didáticas da Moderna, da
Richmond e da Santillana Español ganharam um infográﬁco com a mensagem central da campanha nas primeiras
páginas dos volumes.

Turma da Mônica derrubando mitos!
Desde o mês de abril, revistas da Mauricio de Sousa Produções
(Cebolinha, Cascão, Almanaque da Mônica e outras, todas publicadas
pela Panini) vêm trazendo histórias que esclarecem mitos sobre o
impacto ambiental do papel e da comunicação impressa. O projeto,
que contempla 12 histórias, é uma parceria de Two Sides Brasil e da
Mauricio de Sousa Produções.
As histórias, de uma página, tratam de consumo consciente,
passando por assuntos como descarte correto, reciclagem, origem
do papel, importância das ﬂorestas, entre outros.
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Vitória em ações
contra o greenwash
Ao longo de 2018, Two Sides Brasil conseguiu reverter situações de evidente greenwash. Dentre as mais emblemáticas
estão o Fórum Mundial da Água e a Brasilprev. A primeira intervenção aconteceu em março. No início do ano,
Brasília foi palco do 8º Fórum Mundial da Água, maior do mundo sobre o tema, com a presença de lideranças de 172
países. Promovido como o “Fórum sem Papel”, todo material informativo ao participante foi disponibilizado somente
em formato eletrônico, acompanhado da informação de que, com isso, estar-se-ia economizando mais de 500 mil
páginas de papel e, consequentemente, água, estimando-se um consumo de 10 litros para cada folha de papel A4.
Ao tomar conhecimento do fato, Two Sides Brasil entrou em contato com os principais coordenadores do evento,
que atenderam positivamente e retiraram o trecho relativo à economia de recursos da comunicação.
No segundo semestre, Two Sides Brsasil recebeu uma
denúncia de que a Brasilprev Seguros e Previdência
teria enviado carta aos seus segurados sobre a
suspensão do envio de extratos do plano de previdência
em função de sua preocupação com o impacto que o
consumo do papel causa ao meio ambiente. Ao ser
notiﬁcada pela Two Sides Brasil de que essa abordagem
conﬁguraria uma atitude de greenwash, a ouvidoria da
Brasilprev atendeu à solicitação e encerrou o envio do
comunicado sobre a inibição dos extratos impressos
dos planos de previdência.

O que fazer se encontrar um
caso de greenwash?
Two Sides Brasil pede a seus membros e simpatizantes
para ﬁcarem atentos a quaisquer mensagens contra a
comunicação impressa ou o consumo do papel.
Se você encontrar algum caso de greenwash, envie
uma foto, digitalização ou cópia das mensagens para
ytas@twosides.org.br ou para ABTG - Two Sides Brasil Rua Bresser, 2315 - Mooca, São Paulo/SP, 03162-030,
Para: Ynara Santos.
Two Sides Brasil irá analisar e abordar a empresa para
esclarecer e pedir a mudança ou exclusão da comunicação.
Sua contribuição é muito importante para ajudar a
combater mensagens enganosas sobre o papel e a
comunicação impressa.

Para receber os informativos de
Two Sides assine a newsletter
em www.twosides.org.br
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Páginas bem impressas
Ao longo deste ano, a Two Sides Brasil conseguiu importantes espaços para
a divulgação da Campanha “Campos de Futebol”. Alinhada com anúncios
publicados em jornais e revistas de todo o mundo, a campanha vem
contando a milhões de pessoas sobre a grande história ambiental por trás
da impressão e do papel. O objetivo é melhorar a percepção da mídia
impressa e aumentar a conscientização sobre a silvicultura responsável que
apoia a indústria de impressão e papel.
Trinta jornais abriram espaço para a campanha. Desses, o Correio Lageano,
vespertino que há 79 anos circula pela região da Serra Catarinense, foi o
que mais vezes publicou o anúncio, enquanto o Estadão foi o jornal de
maior tiragem (203 mil exemplares, impresso + digital/2017) a se engajar.
Entre as revistas periódicas, apoiaram a ação a Revista Abigraf, O Papel,
Embanews e a Educatrix, da editora Moderna.
Use a hashtag #AmarPapel e se conecte a essa campanha. Quer publicar o
anúncio? Entre em contato conosco.

Canais abertos para a comunicação
Desde o seu lançamento no Brasil, Two Sides tem buscado aproveitar o espaço aberto
pelas mídias digitais para ampliar a disseminação de sua mensagem. Em julho, a campanha
lançou seu novo site e em seguida aderiu ao Instagram. Hoje, Two Sides está presente no
Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube e Instagram. Conta com diversos membros engajados,
entre eles a Editora Moderna, que em parceria com Two Sides Brasil lançou a campanha
“Compromisso com as futuras gerações”. Os três posts patrocinados envolvidos nessa
ação geraram mais de 160 mil views no Instagram e Facebook.
Two Sides Brasil produz ainda um newsletter quinzenal, enviado a cerca de cinco mil
e-mails cadastrados, com assuntos próprios e de seus parceiros.
Para participar ou ter acesso às redes sociais, basta entrar no site e se cadastrar ou clicar
nos ícones das mídias.

Associe-se!
Seja membro de Two Sides. Apoie este projeto mundial em defesa do consumo responsável da mídia impressa e
de esclarecimento sobre os fatos ambientais verdadeiros quanto à produção e uso de papel e cartão. Participam
desta campanha produtores e distribuidores de celulose e papel, indústrias gráﬁcas, editoras, fabricantes de
equipamentos de impressão, produtores de tintas de impressão, fabricantes de envelopes, embalagens e outros.
Preencha o formulário de adesão em www.twosides.org.br
Two Sides Brasil sob licença da Two Sides UK
No Brasil é uma realização da ABTG Associação Brasileira de Tecnologia Gráﬁca

Rua Bresser, 2315 - Mooca
03162-030 - São Paulo - SP
Brasil | +55 11 2797-6700

www.twosides.org.br
twosides@twosides.org.br
Siga, comente e compartilhe Two Sides
Instagram | Facebook | Linkedin | Twitter
@twosidesbrasil

