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Bons frutos
Chegamos ao meio do ano com bons motivos para comemorar. 

Vimos crescer de forma acentuada as adesões à Two Sides, seja pela 

introjeção de nossa mensagem pelos stakeholders de grandes 

empresas, seja pela renovação de parcerias fundamentais, como a 

firmada com a Mauricio de Sousa Produções e o retorno da revista 

Veja, que volta a publicar nosso anúncio.  Vimos também se 

multiplicarem os impactos de Two Sides em todo o Brasil!

Acredito que os resultados positivos foram possíveis em função

da crescente empatia do mercado em relação ao propósito de nosso 

projeto. Empresas e instituições estão enxergando valor no nosso 

trabalho, entendendo que a iniciativa beneficia toda a cadeia de 

comunicação impressa.

Nesse sentido, temos de celebrar também a entrada de Two Sides no 

segmento de embalagens, um enorme campo a ser semeado por nós.

No dia 16 de maio, na cerimônia do 28º Prêmio Embanews, Two Sides 

entregou o troféu Roberto Hiraishi para a Antilhas Embalagens, 

agraciada com o prêmio de “Melhor Embalagem em Papel” de 2018.

Tradicionalmente, a segunda metade do ano é mais movimentada do

que a primeira. Estamos nos esforçando para tornar isso realidade

para todos os que entendem ou estão abertos a entender o papel do 

papel. Queremos ouvi-lo. 

Converse com a gente por 

e-mail, pelas redes sociais 

ou por carta, por que não?

Fabio Arruda Mortara

Country manager, 
CEO de Two Sides Brasil  

BEM-VINDO!

Two Sides é uma iniciativa global de empresas 

da cadeia de valor da comunicação gráfica, 

incluindo silvicultura, celulose, papel, tintas, 

produtos químicos, pré-impressão, impressão, 

editoração, envelopes e correios. Foi criada em 

2008 na Inglaterra, para combater a desinformação 

quanto aos impactos ambientais do papel e 

promover sua eficácia como meio de comunicação 

e embalagem. Constitui um fórum para a troca 

de experiências sobre como melhorar a 

confiança dos consumidores na mídia impressa 

em papel.
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Os anúncios de Two Sides continuam a ser publicados pelos 

parceiros de mídia. Destaque especial para a revista Veja, 

com seus 800 mil exemplares, que em abril voltou a publicar 

a página de Two Sides, e o Correio Lageano, que publica o 

anúncio quase diariamente.

Novos vídeos de Two 
Sides no ar
Assista e aprenda ainda mais sobre os encantos do papel e 

como detectar ataques equivocados ao papel e à comunicação 

impressa!

Two Sides Brasil atualizou seu site (www.twosides.org.br) 
no início de 2019. Agora ele traz, além de todo o conteúdo 

informativo, vários vídeos 

curtos adaptados às condições

brasileiras, que seguem o 

mesmo visual dos vídeos dos 

demais sites de Two Sides 

no resto do mundo. 

O primeiro deles é um vídeo 

de um minuto e meio sobre 
greenwashing, explicando de forma objetiva e didática o que 

é a prática e como combater afirmações equivocadas sobre o 

papel e a comunicação impressa. 

(https://twosides.org.br/anti-greenwash/)

Amigos do Livro 
Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica 
Boletim Andipa 
Boletim SIGES 
Editora Abril 
Editora FTD 
Folha de Londrina 
Jornal Correio Lageano 
Jornal Tribuna Independente 
Portal do Papel
Revista Abigraf 
Revista PropMark
Embanews 
Expressão 
100 Fronteiras 
Graphium
Graphprint
O Papel 
Refile 
Pré-Impressão 
Tecnologia Gráfica 
Senai-SP Editora 
Sesi-SP Editora

PARCEIROS DE MÍDIA

Two Sides na mídia

Os demais vinte e cinco vídeos mostram, com humor e 

descontração, 25 razões para amar papel, em vídeos de 25 

segundos. 

(https://twosides.org.br/BR/25-razoes-para-amar-papel/)



Turma da Mônica e 
Two Sides renovam 
parceria 
Personagens da Turma da Mônica explicam de 

forma clara e lúdica, em mais 12 capítulos, os 

impactos ambientais da atividade humana.

O projeto é uma parceria de Two Sides e da 

Mauricio de Sousa Produções. 

De abril de 2018 a março de 2019, revistas em quadrinhos da Mauricio de Sousa Produções (Magali, Cebolinha, 

Cascão, Chico Bento e Almanaque da Mônica, todas publicadas pela Panini) trouxeram 12 histórias com o objetivo de 

esclarecer mitos sobre o impacto ambiental do papel, da comunicação impressa e da embalagem de papel. 

Em maio, a parceria foi renovada para uma nova série, na qual o tema continua a ser educação ambiental. Os 

assuntos buscam esclarecer conceitos básicos sobre os impactos ambientais das atividades humanas e sugerir 

atitudes corretas para reduzi-los. Novamente serão abordadas as vantagens ambientais do papel, mas agora como 

exemplos, e não mais como tema principal.

As 12 primeiras histórias em quadrinhos estão disponíveis no 
site de Two Sides para download e nas bancas de todo o Brasil.

7. Fontes de energia

8. Uso responsável da água

9. Preservação da biodiversidade

10. Ocupação do solo

11. Preservação dos ecossistemas nativos

12. Descarte das embalagens

TEMAS DA NOVA SÉRIE
1. Consumo responsável

2. Reciclagem

3. Descarte de lixo orgânico

4. Recursos naturais e recursos renováveis

5. Economia circular

6. Aquecimento global (mudanças climáticas)

Turma da Mônica e Two Sides_05



Cresce o êxito das ações contra o greenwashing

06_Greenwashing

Uma das principais frentes de 

trabalho de Two Sides no Brasil tem 

sido o combate ao chamado 

greenwashing, prática de fazer uma 

alegação infundada ou enganosa 

sobre os benefícios ambientais de 

um produto, serviço, tecnologia ou 

atividade de uma empresa. Entre 
2016 e maio de 2019, foram 
detectados 153 casos de 
greenwashing, dos quais 85 
foram noti�cados, e em 24 a 
situação foi revertida, re�etindo 
uma taxa de sucesso de 28%. Só 

nos primeiros cinco meses de 2019, 

Two Sides alcançou 90,9% dos casos 

bem-sucedidos registrados em todo 

o ano anterior. Os números de 2018 

já haviam revelado aumento da 

efetividade das ações, com 11 casos 

revertidos, contra três em 2017.

O case de maior relevância para Two 

Sides envolve a CPFL Energia e 

consumiu dois anos de empenho e 

negociação. Identificado em 2017, a 

ação de greenwashing consistia em 

uma propaganda enganosa exposta 

no site da empresa, alegando que o 

envio de contas por e-mail era 

benéfico ao meio ambiente por não 

utilizar papel. No início deste ano, a 

mensagem no site foi finalmente 

editada, passando a justificar a 

escolha do método eletrônico para 

o envio de cobrança em função da 

praticidade.

ENCONTROU UM CASO DE GREENWASHING? 
ENTRE EM CONTATO COM A GENTE
Two Sides pede a seus membros e 

simpatizantes para ficarem atentos 

a quaisquer mensagens contra a 

comunicação impressa ou o 

consumo de papel. Se você topar 

com algum caso, envie uma foto, 

digitalização ou cópia da 

mensagem para 

twosides@twosides.org.br ou para a 

ABTG – Two Sides Brasil, na Rua 

Bresser, 2315, Mooca, São Paulo, 

CEP 03162-030.

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.

MARCAS QUE MUDARAM SUAS 
MENSAGENS EM 2019
Advanced Câmbio

Ativa

Castrolanda

CPFL

Creative Cópias

KM do Brasil

Max Quality

NeoGrid

Solucenter 

Viação Catarinense



Saiu a nova 
�cha técnica 
de Two Sides

Ficha técnica_07

Two Sides lançou, no início do ano, 

uma nova ficha técnica sobre 

recuperação de papel e reciclagem. O 

documento explora as razões de a 

reciclagem de papel ser a opção mais 

eficiente para a redução do 

desperdício, explicando o processo de 

recuperação e reciclagem de papel.

A questão da reciclagem está no topo 

da agenda ambiental, com todos os 

setores da indústria interessados em 

se tornar mais sustentáveis e 

ambientalmente amigáveis. E como o 

papel é um dos materiais mais 

adequados à reciclagem, ele vem 

desempenhando função central na 

nova economia circular. Não importa 

se estamos falando do segmento de 

embalagem, do mercado 

promocional, editorial ou qualquer 

outra das muitas áreas nas quais o 

papel é parte vital, a reciclagem agora 

é prioridade para todas as empresas e 

indivíduos.

Trazendo fatos e dados sobre a 

indústria da reciclagem, a ficha 

técnica destaca o atual estágio da 

atividade no Brasil, explicando como 

o papel já usado se transforma em 

um novo produto. Além disso, 

detalha os benefícios ambientais da 

reciclagem do papel, não apenas na 

criação de uma nova matéria-prima, 

mas pelo fato de demandar menores 

quantidades de energia na geração 

da fibra reciclada, em comparação 

com a fibra virgem.

Para fazer o download da nova ficha 

técnica sobre reciclagem, acesse 

https://twosides.org.br/�chas-tecnicas
Fonte: ANAP, 2019 

1. Em 2017, foram coletadas 

cerca de 4,97 milhões de 

toneladas de papel usado no 

Brasil, volume 4,4% superior ao 

recolhido no ano anterior.

TRÊS FATOS SOBRE O PAPEL RECICLADO NO BRASIL

2. A taxa de recuperação de papéis no 

Brasil vem crescendo. Em 2013, era de 

59%, chegando a 67% em 2017, muito 

acima do índice de 26% das embalagens 

plásticas.

3. Foram utilizadas, em 2017, 4,9 

milhões de toneladas de papel 

como matéria-prima na fabricação 

de papel novo, o que corresponde a 

46% da fibra usada no país.
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Embalagem in�uencia 
decisão de compra do 
brasileiro
Levantamento de Two Sides destaca os principais 

atributos da embalagem que são levados em conta pelo 

consumidor. O papel foi apontado como o melhor produto 

para o meio ambiente.

A embalagem tem uma importante influência na decisão de compra dos consumidores, que consideram positivos 

aspectos como a proteção dos produtos e as informações contidas nas embalagens. Contudo, a geração de 

resíduos e a reciclagem ainda incipiente são pontos críticos de sua utilização, segundo aponta pesquisa realizada 

no Brasil por Two Sides, em parceria com a plataforma de pesquisa Toluna, em outubro do ano passado, sobre a 

percepção dos consumidores brasileiros em relação ao mercado de embalagens.

A análise envolveu 400 pessoas, localizadas no Brasil, 

sendo 65,5% do sexo feminino e 57% com idade entre 

18 e 34 anos. 

“As embalagens são fundamentais em todos os setores e 

um termômetro da economia. Por isso, buscamos avaliar 

a percepção do consumidor brasileiro quanto a sua 

relevância e finalidade, sua destinação pós-consumo e os 

impactos ambientais decorrentes dela”, conta Fábio 

Mortara, presidente de Two Sides Brasil.

Segundo a pesquisa, as embalagens in�uenciam 
a decisão de compra, com maior ou menor 
frequência, em 99% dos casos. Para 32%, essa 

influência é constante e, para 41,75%, é frequente. As 

características das embalagens que mais influenciam 

nas compras são sua capacidade de proteger o 

produto (na opinião de 64% dos entrevistados), as 

informações que elas trazem (segundo 52% deles) e a 

facilidade de abertura ou fechamento, (ponto relevante 

para 47% dos entrevistados). O tamanho das 

embalagens, mais especificamente aquelas de menor 

dimensão, sua aparência e a matéria-prima utilizada 

também são fatores levados em consideração pelos 

consumidores no momento da compra.

Dentre as embalagens descartadas, as fontes mais 

significativas de resíduos, de acordo com os 

entrevistados, são pacotes de cigarro, copinhos de café, 

pacotes de salgadinhos, canudos, tampas de garrafas e 

sacos plásticos. Em contrapartida, sacolas de papel 

foram apontadas como fontes menos significativas de 

lixo. 

Entre os materiais utilizados na fabricação de 

embalagens, a pesquisa avaliou quais seriam os 

preferidos em relação a aspectos como capacidade de 

proteção dos produtos e aumento de sua durabilidade, 

capacidade de reciclagem, facilidade de abertura ou 

fechamento, facilidade de armazenamento, peso, 

praticidade, aparência, reutilização, segurança no uso e 

robustez, além do impacto ambiental.
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O DESAFIO DA RECICLAGEM
A pesquisa realizada por Two Sides 

mostra que 83% dos consumidores 

consideram que a reciclagem das 

embalagens é difícil devido a fatores 

como falta de espaço de 

armazenamento em suas residências, 

ausência de coleta seletiva onde 

moram e falta de interesse e tempo, 

além da dificuldade em separar os 

materiais.

Em contrapartida, a maioria dos 

entrevistados diz que já envia para 

reciclagem a totalidade das 

embalagens de papel, metal e 

plástico daquilo que consome, mas 

demonstra falta de percepção clara 

sobre o índice e a capacidade de 

reciclagem desses elementos. 

O levantamento revela, ainda, que 

32% dos entrevistados apontam o 

plástico como o material menos 

amigável ao meio ambiente, seguido 

pelo vidro, o metal e o papel, tendo 

sido citado por apenas dois em cada 

dez consumidores.

A RECICLAGEM DO PAPEL, DE FORMA GERAL, 
(INCLUINDO EMBALAGEM, PAPELCARTÃO E 
PAPEL DE IMPRIMIR E ESCREVER), ATINGIU 
67% EM 2017.

Em termos ambientais, quatro em 

cada dez entrevistados preferem o 

papel por considerarem que é o 

melhor para o meio ambiente e por 

ser mais fácil de reciclar. O peso 

menor das embalagens de papel 

foi uma característica apontada por 

mais da metade dos entrevistados 

(52%), bem como sua praticidade, 

atributo citado por 30% dos 

pesquisados, sem contar o fato de 

ser um material de uso seguro, 

aspecto igualmente indicado no 

caso do vidro.   

Quase metade dos entrevistados 

considera que a embalagem de 

vidro proporciona melhor 

proteção aos produtos (49%), é 

mais fácil de armazenar (35%), 

tem a melhor aparência (43%) e 

é o material mais reutilizável 

(47%).

O plástico não figurou como o 

material preferido em nenhum 

dos aspectos questionados e foi 

apontado como o menos 

amigável ao meio ambiente.

O presidente de Two Sides observa 

que as embalagens de papel são as 

que possuem o maior índice de 

reciclagem, mas a recuperação do 

metal é mais conhecida, por conta 

das latas de alumínio. “Apesar 
disso, a recuperação do papel, de 
forma geral, (incluindo 
embalagem, papelcartão e papel 
de imprimir e escrever), atingiu 
67% em 2017”, completa Mortara.

DESTAQUES
Em cada dez entrevistados 

quatro consideram o papel 

bom para o meio ambiente pela 

facilidade em reciclar.

Atributos como o peso e a 

praticidade foram mencionados 

por 52% e 30% dos entrevistados, 

respectivamente.

A embalagem influencia em 

99% dos casos na decisão de 

compra.



Embalagens renovadas
O barulho em torno da embalagem nunca foi tão grande, com marcas 

de varejo em todo o mundo preocupadas em tornar suas embalagens 

o mais sustentável possível. Mas, como os varejistas e a indústria de 

embalagem estão planejando transformar suas soluções e o que 

caberá ao papel?

Por Sam Upton

10_Capa

No dia 20 de março, a maior 

rede mundial de cafeterias fez 

uma declaração. O Starbucks 

anunciou investimento de US$ 

10 milhões no desenvolvimento 

de uma nova xícara de café, 

mais sustentável. Esse dinheiro 

será disponibilizado como 

patrocínio para empresas, 

inovadores e empreendedores 

dispostos a ajudá-los a criar 

uma xícara que possa ser 

reciclada, em vez de enviada 

para um aterro – algo que hoje 

acontece com a maioria das 

quatro bilhões de xícaras 

distribuídas pela gigante todos 

os anos.

O debate em torno do uso de 

embalagens descartáveis de 

plástico (single-use plastic, SUP) 

foi estrondoso desde que a 

primeira sacola plástica saiu da 

linha de produção. Mas a 

Starbucks é apenas uma entre 

as muitas marcas internacionais 

que desejam avançar para 

embalagens mais sustentáveis. 

O McDonald's planeja eliminar 

todos os canudos plásticos de 

seus restaurantes no Reino 

Unido, enquanto a Coca-Cola 

prometeu ajudar a coletar e 

reciclar garrafas ou latas 

vendidas até 2030.

Uma das primeiras empresas 

britânicas a se comprometer 

a encontrar uma alternativa 

ao SUP em suas embalagens 

foi a rede de supermercados 

Iceland, que, em janeiro, 

prometeu eliminar todas as 

embalagens plásticas 

descartáveis dos produtos de 

marca própria até 2023. 

Tendo já removido os canudos 

e introduzido bandejas à base 

de papel em suas novas 

linhas de alimentos, o 

supermercado está em 

negociação com seus 

fornecedores atuais e 

potenciais de embalagens 

para encontrar alternativas 

mais sustentáveis.

“Nós temos várias empresas 
de embalagens alinhadas 
para nos oferecer inovações”, 

diz Ian Schofield, gerente de 

marca própria e embalagem 

da Iceland. “Algumas 
soluções têm o papel como 

matéria-prima, mas algumas são empresas 
de plástico com alternativas para o SUP. É 
muito bom que todos tenham se envolvido, 
porque enxergam o quão relevante é a 
questão.”

APOIO DO PÚBLICO PARA MUDANÇA
O anúncio da Iceland foi um marco na 

jornada para reduzir a dependência do 

plástico descartável, por parte do varejo no 

Reino Unido e foi bem recebido tanto por 

ativistas ambientais quanto pelo público. Em 

uma pesquisa da Kantar Worldpanel com 

5.000 consumidores no Reino Unido, quase 

25% expressaram “extrema preocupação” 

com embalagens plásticas no comércio, 

enquanto 42% acreditam que fabricantes de 

alimentos e bebidas devem ter como 

prioridade tornar todas as suas embalagens 

recicláveis.

Uma pesquisa desenvolvida para a Iceland 

também descobriu que havia esmagador 

apoio para a eliminação de plásticos 

descartáveis pelos varejistas, com 80% dos 

entrevistados afirmando que endossariam o 

movimento da rede no sentido da 

eliminação do plástico.

Entre os consumidores ingleses, 42% acreditam 
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que os fabricantes de alimentos e 

bebidas deveriam ter como 

prioridade que todas as suas 

embalagens fossem recicláveis.

O entusiasmo da Iceland foi 

seguido pela Tesco, Sainsbury, 

Morrisons, Aldi, Lidl e Waitrose. 

Todos assinaram um compromisso 

intitulado “Pacto do Plástico no 
Reino Unido” – uma nova 

iniciativa em que membros 

pretendem reutilizar, reciclar ou 

compostar todas as embalagens 

plásticas até 2025.

UMA OPORTUNIDADE PARA O PAPEL
Com a maré virando contra o uso 

de plásticos descartáveis em 

embalagens de alimentos, os 

sucessores naturais parecem ser o 

papel e o papelão. Já em uso em 

muitos bens de consumo, 

especialmente no mercado de 

luxo, o papel e o cartão são 

duráveis, renováveis e recicláveis, 

e serão materiais essenciais à 

medida que avançarmos para 

uma economia circular e 

regenerativa.

“A embalagem de papel é a 
opção sustentável, renovável e 
reciclável para os nossos 
clientes”, diz Tony Smurfit, 

presidente do grupo Smurfit 

Kappa, um dos líderes em 

embalagens no mundo, “e é cada 
vez mais usada como um 
instrumento-chave de 
merchandising em todos os 
setores”.

Com uma taxa de reciclagem de 

83%, o papel e o papelão estão 

entre os materiais mais reciclados 

no mundo – o índice mais alto 

comparado a qualquer outro 

material. 

No início deste ano, Two Sides 

publicou os resultados de uma 

pesquisa sobre a percepção do 

consumidor com relação às 

embalagens, constatando que 78% 

gostam de embalagens em papel e 

papelão porque são biodegradáveis, 

enquanto 64% gostam porque são 

feitas de fibra de celulose renovável. 

O papel e o papelão também 

receberam as maiores pontuações 

pelo fato de viabilizarem 

embalagens fáceis de armazenar e 

de abrir e fechar e por serem mais 

leves, práticas e seguras de usar 

(veja os resultados dessa mesma 

pesquisa no Brasil, nas páginas 

08 e 09).

“Há uma pressão crescente 
sobre as empresas para serem 
mais sustentáveis e isso tem um 
efeito transformador na 
indústria de embalagens”, diz 

Steven Stoer, vice-presidente de 

desenvolvimento do grupo Smurfit 

Kappa. “A embalagem de papel 
proporciona muitos benefícios, 
desde proteger os produtos e 
evitar o desperdício até 
otimização logística na cadeia 
de suprimentos. E o mais 
importante: é 100% reciclável e 
causa o menor impacto ao meio 
ambiente.”

NOVAS DESCOBERTAS
Com a força da opinião pública e a 

intensificação dos esforços no 

desenvolvimento de novas soluções 

de embalagem, não demorará 

muito até que uma resposta 

sustentável seja encontrada. E com 

uma taxa de reciclagem tão alta, é 

muito provável que o papel e o 

papelão desempenhem um papel 

vital nesse trabalho.

“O papel tem vantagens 
comerciais em comparação a 
outros materiais quando se trata 
da otimização da cadeia de 
suprimentos e de enfrentar os 
desa�os encontrados no 
transporte e paletização”, explica 

Steven. “Além disso, o papel 
corrugado é �exível o su�ciente 
para se diferenciar em formatos e 
qualidade de impressão, ajudando 
as marcas a se destacarem em um 
mercado saturado.”
No momento, as pesquisas para o 

desenvolvimento de embalagens 

em papel têm produzido alguns 

resultados notáveis e descobertas 

surpreendentes. Ao substituir as 

bandejas de plástico descartável 

pelas de celulose para alguns de 

seus alimentos refrigerados, a 

Iceland descobriu que houve 

aumento da vida útil dos produtos. 

“Quando você começa a 
reengenharia das embalagens de 
seus produtos”, diz Ian Schofield, 

“encontra também algumas 
surpresas reais”.

Tradução de artigo publicado no boletim 
The Page nº 7, produzido por Two Sides UK.



A balança começa a se equilibrar
Com muitas das grandes marcas online voltando-se para o impresso, visando a um maior engajamento com seus 

clientes, parece que os dias do marketing exclusivamente digital podem chegar ao fim. Descubra como Facebook, Uber, 

AirBnB e até Amazon estão descobrindo o valor do papel.

Por Sam Upton
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Próximo a datas comemorativas 

como Natal, Dia das Mães e Dia 

dos Namorados, a maioria das 

marcas de varejo reforça seus 

esforços de marketing para 

aumentar suas vendas o máximo 

possível. Mas, entre os milhares de 

lançamentos de produtos e 

campanhas multiplataformas, um 

anúncio abalou o varejo, mudando 

percepções e atitudes em relação 

às atuais estratégias.

A Amazon, empresa de 

e-commerce de US$ 100 bilhões, 

que construiu seu negócio 

inteiramente em plataformas 

digitais, lançou um catálogo 

impresso para o Natal de 2018. O 

catálogo foi enviado para 

residências nos Estados Unidos e 

distribuído nas lojas Whole Foods 

Market. De acordo com Matthew 

Townsend, da Bloomberg, o 

movimento é parte do esforço da 

Amazon para incorporar 

ferramentas dos varejistas em seu 

modelo de negócios.

“Estamos percebendo que o digital 
é uma experiência fugaz e não 
temos nenhum sentimento de 
propriedade ou qualquer real 
conexão com ele.” Phil Alexander, 
diretor, GF Smith

“Os varejistas sabem que um catá-
logo bem produzido pode alterar 
completamente a 
percepção de alguém sobre sua 
marca.” Steve Middleton, diretor de 
vendas, Celloglas

Não é apenas nos Estados Unidos que a 

Amazon está usando a comunicação 

impressa no marketing. Recentemente 

eles publicaram uma série de anúncios 

em jornais na Índia para promover sua 

linha Echo de dispositivos ativados por 

voz. Os leitores escaneam o anúncio 

impresso para acessarem o Amazon 

Echo em seus smartphones e fazerem 

uma série de perguntas, como 

recomendações de restaurantes.



ENGAJAMENTO PERMANENTE
A Amazon não é a única marca digital que está se 

voltando para a comunicação impressa com o objetivo 

de construir sua marca e expandir ainda mais a base 

de clientes. Outros gigantes online, como Facebook, 

Uber, AirBnB, LinkedIn e até a empresa global de 

marketing digital Mailchimp, usaram há pouco tempo 

impressos para interagir com seu público de uma 

forma mais crível, tátil, memorável e de maneira 

confiável.

“À medida que avançamos mais e mais no mundo 
digital, aparecem diferenças sutis entre a forma 
como as pessoas se sentem em relação à mídia 
digital versus mídia baseada em papel”, diz Phil 

Alexander, diretor administrativo da GF Smith, líder em 

distribuição de papel. “Sentíamos que o digital era o 
futuro e continua sendo, mas ao longo do tempo 
acredito que essa massa de informação e sua 
instantaneidade estão trabalhando contra – 
estamos percebendo que o digital é uma 
experiência fugaz e não temos nenhum sentimento 
de propriedade ou qualquer real conexão com ele.”

Essa conexão é o que Facebook, Uber e AirBnB estão 

tentando alcançar com o lançamento de suas próprias 

revistas impressas. Confrontadas com o aumento da 

competição na batalha pela atenção do consumidor, 

bem como com o desejo de ter uma presença física 

nas mãos e nas mesas de café de seus usuários, as três 

empresas estão se voltando para o impresso para se 

diferenciarem, usando o meio para promover uma 

sensação de autenticidade e confiança – valores aos 

quais o Facebook recorreu ao publicar um anúncio de 

desculpas de página inteira nos jornais, após o 

escândalo da privacidade de dados no início de 2018.

“Peças baseadas em papel estão encontrando um 
propósito claro e novo”, diz Phil. “A sensação tátil 
do impresso, ser capaz de segurá-lo e tocá-lo, 

poder ainda olhá-lo mesmo quando o colocamos 
de lado, tudo isso cria um nível de permanência e 
uma conexão muito mais profunda do que a 
experiência digital transitória.”

OTIMISMO GERA SUCESSO
Embora seja animador ver que as maiores marcas 

digitais do mundo estão descobrindo o valor do 

marketing impresso, é importante notar que muitas 

marcas, varejistas e editores continuam investindo 

bastante na impressão, entendendo que o alcance e 

baixo custo do online e das mídias sociais não se 

traduz necessariamente em vendas físicas.

Os últimos números auditados pela empresa de 

verificação de audiência de publicações (PAMCo), 

mostram que 89% dos adultos do Reino Unido

 interagiram com revistas de consumo e conteúdo em 

um mês, sendo 37,3 milhões de pessoas impactadas 

tiveram títulos impressos. Os jornais também 

tiveram seu melhor desempenho em sete anos, com a 

publicidade impressa subindo 1% no primeiro trimestre 

(AA /WARC). Pode ser prematuro comemorar, mas é 

um movimento na direção certa. 

“Há um otimismo e um renovado entusiasmo 
varrendo o mercado editorial pela primeira vez em 
muitos anos”, disse Adam Crow, chefe de 

investimento editorial na agência de mídia MediaCom. 

Os catálogos impressos também estão desfrutando de 

sucesso sustentado, graças à capacidade de interagir 

com seu público-alvo quando eles estão mais 

relaxados, usando a natureza sensorial da impressão 

para aproximar o leitor da marca e de seus produtos. 

Enquanto a Amazon é nova na área de catálogos, 

varejistas como John Lewis, Tesco, Sainsbury, Aldi, Lidl 

e Morrisons vêm colhendo frutos há anos.

“A quantidade de catálogos impressos para 
supermercados chega a milhões”, diz Steve 

Middleton, diretor de vendas da especialista em 
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acabamento Celloglas. “O que estamos vendo nesse 
ano são marcas investindo muito tempo e dinheiro na 
aparência de suas publicações. São encadernações 
perfeitas com papel de alta qualidade, com aplicação 
de verniz e outros efeitos. Os varejistas sabem que um 
catálogo bem produzido pode alterar completamente 
a percepção de alguém sobre sua marca.”  

UMA PODEROSA COMBINAÇÃO
Claro, ninguém espera que a impressão retorne aos níveis 

de produção de antes do advento da mídia digital. Porém 

há um consenso entre todos os setores do marketing e da 

indústria gráfica de que os níveis estão partindo para um 

equilíbrio, que a comunicação impressa está começando 

a encontrar o seu lugar na complexa seara das 

campanhas de marketing multiplataforma.

É impossível prever o que está por vir, que inovações virão 

para conturbar ainda mais um mercado já disruptivo, mas 

marcas de todas as formas, tamanhos e origens estão 

descobrindo o valor do impresso e, mais importante, 

usando-o para complementar e impulsionar seus outros 

canais de marketing.

“O digital é um ganho enorme para nossa vida diária 
e vimos alguns desenvolvimentos surpreendentes”, 

diz Phil Alexander da GF Smith. “Mas há agora uma 
compreensão de que a sensação tátil e a permanência 
do papel fazem um trabalho completamente 
diferente em relação ao digital, e as pessoas estão 
percebendo que, quando os dois trabalham juntos, 
formam uma combinação poderosa.”

Tradução de artigo publicado no boletim The Page nº 8, produzido por 
Two Sides UK.

Assine nossa newsletter para receber informativos e 

e-mails sobre sustentabilidade e vantagens da 

comunicação impressa.

Acesse: www.twosides.org.br

PRÊMIO EMBANEWS TROFÉU ROBERTO HIRAISHI BY TWO 
SIDES BRASIL
Parabéns à Antilhas Embalagens pelo produto 

caixa de Panetone Língua de Gato, da Kopenha-

gem, vencedor na categoria “Melhor Embalagem 

de Papel” do 28º Prêmio Embanews.
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RECURSOS PERSONALIZADOS DE TWO SIDES
Pensando nisso, Two Sides oferece a seus membros a 

possibilidade de personalizar qualquer um dos muitos 

recursos impressos e digitais disponíveis, para ajudar a 

promover os benefícios da comunicação impressa e do 

papel.

Seja a cartilha Mitos e Fatos, as Fichas Técnicas ou os vídeos 

das 25 Razões para Amar Papel, agora você pode aplicar o 

nome e o logotipo da sua empresa a esses materiais, bem 

como imagens e texto, criando uma ferramenta efetiva para 

usar em suas próprias atividades de comunicação.

CARTILHA MITOS E FATOS E BOOKLET EMBALAGEM DE PAPEL 

A cartilha Mitos e Fatos é um dos recursos mais 

conhecidos de Two Sides para empresas dispostas a 

combater os muitos mitos sobre a sustentabilidade da 

comunicação impressa, tanto para seus clientes quanto 

para seus funcionários. A publicação, de 24 páginas, aborda 

diretamente os principais mitos sobre o impacto ambiental 

do papel e contesta essas narrativas com fatos verificáveis. A 

cartilha, assim como o booklet Embalagem de Papel, podem 

ser personalizados para os membros de Two Sides, 

A força da personalização
Two Sides lança um novo serviço de personalização para seus membros.

UMA DAS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO MARKETING ATUAL É A 
PERSONALIZAÇÃO. A capacidade de atingir clientes 

individualmente e enviar conteúdo adaptado e 

exclusivo é uma ferramenta poderosa para 

qualquer profissional de marketing e, com o uso 

de dados e da tecnologia da impressão digital, 

muitos deles estão tirando vantagem disso. 

Em uma pesquisa com editores de todo o mundo 

divulgada pela agência Reuters no ano passado, 

38% disseram que a personalização de conteúdo 

era a iniciativa mais importante para 2018. No 

mundo da mala direta, personalizar materiais 

promocionais pode gerar um ROI (retorno sobre o 

investimento) de até 25% a mais do que uma 

mensagem genérica de 

marketing, de acordo com a consultoria Romax. 

Com o marketing digital agora impulsionado pela 

captura de dados e as marcas visando pessoas 

individualmente com produtos específicos em 

determinados momentos, fica claro que a 

impressão está indo na mesma direção.
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fabricar papel, o equivalente a 500 campos de 

futebol; o Brasil reciclou cerca de 67% do papel 

consumido em 2017.

Para ter os materiais de Two Sides com sua marca, 

basta entrar em contato conosco e discutiremos a 

melhor forma de personalizar nossos materiais 

com sua logomarca. Nós disponibilizaremos os 

arquivos para impressão.

Para baixar qualquer um desses materiais acesse 

www.twosides.org.br.

oferecendo a possibilidade de aplicar o logotipo da 

empresa na capa e adicionar um texto personalizado, 

fornecendo uma ferramenta valiosa para compartilhar 

com clientes, equipe e partes interessadas.

MINIVÍDEOS 25 RAZÕES PARA AMAR PAPEL 
Ideal para compartilhar em mídias sociais, esse conjunto 

de vídeos de 25 segundos apresenta uma série de fatos 

sobre a sustentabilidade da indústria do papel. Os 

minivídeos fazem parte da campanha Razões para Amar 

Papel e já foram compartilhados milhares de vezes.

PÔSTERES RAZÕES PARA AMAR PAPEL 
A campanha Razões para Amar Papel de Two Sides tem 

sido um enorme sucesso, com milhões de pessoas sendo 

impactadas por anúncios e compartilhamentos em 

mídias sociais. Agora você pode imprimir seus próprios 

cartazes para colocar nos departamentos de sua 

empresa, dando à sua equipe um lembrete do valor e da 

sustentabilidade da impressão. Todos os pôsteres podem 

ser personalizados para exibir o logotipo da sua empresa. 

FICHAS TÉCNICAS
Apesar da riqueza de evidências apontando para a 

impressão e o papel como uma forma de comunicação 

altamente sustentável, ainda há vários equívocos, como a 

ideia de que imprimir é um desperdício e de o papel ser 

prejudicial ao meio ambiente e responsável pelo 

desmatamento. Para resolver isso, Two Sides tem uma 

série de fichas técnicas, que lidam com assuntos que vão 

desde o real impacto ambiental da comunicação 

eletrônica até a sustentabilidade dos produtos impressos 

em papel.

INFOGRÁFICOS
Two Sides também possui uma linha de infográficos que 

destacam alguns dos principais fatos da cartilha Mitos e 

Fatos. Ideal para compartilhar nas mídias sociais, esses 

fatos incluem dados como: no Brasil, todos os dias, são 

plantados 7,8 milhões de hectares de árvores para 



Projetos customizados
Entre os campos de atuação da Two Sides, um dos mais relevantes e de maior visibilidade são as ações desenvolvidas em 

parceria com seus membros. Conheça algumas dessas iniciativas.

DA SEMENTE AO LIVRO: SUSTENTABILIDADE POR TODO O 
CAMINHO

A campanha inclui a publicação de um infográfico 

sobre sustentabilidade nos livros da Editora 

Moderna, um vídeo explicativo e uma página no site 

institucional da empresa. Ao todo, mais de 1 milhão 

de livros foram impressos com a comunicação, além 

de ações em mídias sociais e participação de Two 

Sides em posts no blog Redes Moderna. Agora em 

2019, o infográfico está sendo publicado em coleções 

reformuladas e em lançamentos das empresas do 

Grupo Santillana, da qual a Moderna faz parte.  

CAMPANHA: COMBATA FAKE NEWS E DESFAÇA MITOS 
O projeto em desenvolvimento conta com a produção de um cartaz informativo sobre o ciclo sustentável do 

papel. O material será distribuído para 9 mil escolas particulares de todo o Brasil pela Editora Moderna. O 

objetivo é mostrar que o papel produzido aqui vem de áreas de reflorestamento, além de fortalecer as 

características de reciclagem e de sustentabilidade. Esse projeto conta também com o apoio da International 
Paper e da Ogra O�cina Grá�ca.

CADERNOS JANDAIA
A Jandaia está incluindo anúncio no verso da página que 

traz as etiquetas adesivas, em todos os seus cadernos 

espirais universitários, a partir da coleção 2020. A 

empresa pertence ao Grupo Bignardi, considerado um 

dos maiores players de cadernos do Brasil e o maior 

fabricante brasileiro de papel reciclado para imprimir e 

escrever. O objetivo é divulgar os mitos e fatos sobre a 

utilização do papel para os estudantes de todo o 

território nacional.

Serão mais de um milhão de produtos distribuídos em 

todo o país, impactando ativamente quatro pessoas por 

caderno; ou seja, mais de quatro milhões de estudantes 

serão atingidos.

TWO SIDES, DRUCK CHEMIE E UMA FROTA DE CARROS!
A Druck Chemie, líder no fornecimento de produtos químicos e serviços para a indústria de impressão gráfica, 

incorporou em sua frota o logo e o slogan Temos ótimas razões para #AmarPapel e a comunicação impressa! O 

grupo atende mais de sete mil clientes com representantes em 

dez países europeus, na América do Sul e Central (Brasil e México), 

com representação de vendas em 50 países, oferecendo quatro 

mil produtos e empregando mais de 300 pessoas em 24 locais 

ao redor do mundo.

Co-Branding_17
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Você ama o papel e a comunicação impressa? 
Então junte-se a nós!
Os membros de Two Sides Brasil tornam-se parte integrante de uma iniciativa global única, que promove as 

florestas plantadas, as indústrias do papel e da celulose, da embalagem e da comunicação impressa. Os membros 

podem atuar na definição de diretrizes de Two Sides, participando do Conselho Diretivo e do Comitê de 

Sustentabilidade do projeto, além de ter outros benefícios.

 

MEMBROS PATROCINADORES 
Abimfi, Abitim, ABPO, Abro, Afeigraf, Ahlstrom-Munksjö, Alphagraphics Brasil, Andipa, Artecor Gráfica, Bignardi, BO 

Paper, CBS Aparas, Copy House, Druck Chemie, Editora do Brasil, Editora Moderna, Fedrigoni, Imprenta Matutina, 

International Paper, Klabin, Oji, Panini Brasil, Plural, Revelação Gráfica, Ricoh, Set Integrative, Sinapel, Suzano e Tilibra. 

MEMBROS COLABORADORES 
Antalis, APS Marketing de Eventos, Grupo Editorial Scortecci, Mauricio de Sousa Produções, Ogra, Senai Theobaldo 

De Nigris e Sutto Serigrafia. 

MEMBROS PARCEIROS 
Aber, Abigraf DF, Abigraf ES, Abigraf Nacional, Abigraf PR, Abigraf RS, Abigraf SC, Abigraf SP, Abimaq, Abrelivros, 

ABTCP, Anap, Andigraf, Aner, ANJ, ANL, Bremen Sistemas, CBL, Conlatingraf, Eucalyptus Online, FSC, Ibá, Paper 

Express, Sigep, Siges, Sindigraf DF, Sindigraf MA, Sindigraf RS, Sindigraf SP, Sindusgraf PE, Singraf RJ, Singraf RN, 

Singraf RS e Snel.

Apoie este projeto mundial em defesa do consumo responsável da mídia impressa e de esclarecimento 

sobre os fatos ambientais verdadeiros quanto à produção e ao uso do papel e do cartão. Queremos 

garantir que a impressão continue sendo uma das formas de comunicação mais poderosas e 

sustentáveis para as gerações futuras.

Se tiver interesse em saber mais detalhes sobre os benefícios de se tornar membro de Two Sides, solicite 

uma proposta enviando e-mail para twosides@twosides.org.br. 



embalagens

11



Fabricar papel não prejudica matas 
nativas. No Brasil, 100% do papel 
fabricado vem de árvores plantadas 
para esse fim2.

Todos os dias, no Brasil, são plantados o 
equivalente a cerca de 500 novos campos 
de futebol de florestas para a produção 
de papel e outros produtos2.

O Brasil tem 7,8 milhões de hectares de 
florestas plantadas. As indústrias que 
usam essas árvores conservam outros
5,6 milhões de hectares de matas nativas2.

O papel é sustentável, reciclável, 
biodegradável. No Brasil se recicla 67%
do papel consumido1.

Acesse www.twosides.org.br e descubra 
porque imprimir é sustentável! 1 A
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Há ótimas razões para
você #AmarPapel

Descubra mais em
twosides.org.br

Você sabia...


