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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 e
nas embalagens de papel e papelão.
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Samara Ribeiro, comunicação digital e mídias
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O que vem por aí
O mês de setembro encerrou-se com uma ótima notícia. O setor de
florestas plantadas receberá, até 2023, recursos da ordem de R$ 32
bilhões, destinados à ampliação ou implantação de novas fábricas de
papel, celulose e painéis de madeira no Paraná, São Paulo, Minas
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O anúncio
foi feito por Paulo Hartung, presidente da Indústria Brasileira de
Árvores, Ibá, durante o 25º Simpósio Intersindical de Negociações
Coletivas das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão e Artefatos, Sinpel.
Esse aporte, que promete criar 46 mil empregos, entre o período de
obras e os postos fixos, vem ao encontro da crescente confiança da
sociedade brasileira no papel. Nesta edição estamos detalhando uma
nova solução em embalagens de proteção a base de papel que vem
entusiasmando companhias preocupadas com a sustentabilidade.
Utilizada no preenchimento de vazios e travamento de produtos, só
durante a Black Friday do ano passado, a solução possibilitou a
substituição de nove toneladas de plástico por papel. Isso considerando
apenas o movimento de uma das empresas de e-commerce que já
adotou a novidade.
Corroboram igualmente os resultados da mais recente pesquisa Two
Sides/Toluna sobre hábitos de leitura. Eles evidenciam a preferência do
brasileiro pelo livro impresso e o desejo do consumidor de poder
escolher como quer receber seus informes. No Reino Unido, essa
tendência é ainda mais explícita, com crescimento de 2,1% na venda de
livros impressos em 2018.
Para nós que amamos papel, são notícias mais do que alvissareiras.
Mas não é preciso partilhar dessa paixão para se entusiasmar com o
conteúdo desta edição. Basta preocupar-se com o nosso planeta. Afinal,
como disse Al Gore no Fórum Econômico Mundial, “a melhor
tecnologia para barrar as mudanças climáticas já existe, são as árvores”.

Two Sides Brasil Sob Licença de Two Sides UK
Um Projeto da ABTG
Rua Bresser, 2315
CEP: 03162-030
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Country manager,
CEO de Two Sides Brasil
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Conferência RISI 2019 discute os desafios do
setor de produtos florestais
Entre os dias 12 e 14 de agosto foi
realizada no Hotel Renaissance, em
São Paulo, a 14ª Conferência
Latino-Americana RISI 2019.
Trata-se de um dos principais fóruns
da indústria de produtos florestais,
promovido anualmente pela RISI,
maior provedor global de
informações sobre o setor de
celulose e papel, produtos de
madeira, biomassa e indústria de não
tecido.
Com palestras e painéis focados
em análises do cenário econômico
na América Latina e sobre o
mercado de celulose e papel, o
evento reuniu nomes como Walter
Schalka, CEO da Suzano, Carlos
Kawall, economista chefe do Banco
Safra, Cristiano Teixeira, CEO da
Klabin, e Cynthia Wolgien, chefe de
Comunicação Corporativa e
Sustentabilidade da WestRock.
Convidado para participar do
painel sobre papel para imprimir e
escrever, no dia 14, Fabio Mortara,
country manager da Two Sides
Brasil, falou sobre os mercados de
impressão. Ao lado de Hugo
Moraes, diretor comercial da Printi,
e de Mario Meirelles, líder de varejo
da Amazon Brasil, Fabio aproveitou
a oportunidade para ressaltar a
utilização da mídia impressa no
mundo.

Fabio Mortara participa de debate sobre aos mercados de impressão com Hugo Moraes
(Printi) e Mario Meirelles (Amazon Brasil).

Saiu na mídia
Os parceiros de mídia continuam publicando anúncios de Two Sides:
Jornal do Comércio de Porto Alegre, correio do Povo de Porto Alegre,
Tribuna Independente de Maceió, Correio Lageano, O Popular de Goiás,
DCI, Revista Fhox, Revista Abigraf, Boletim SESI Espírito Santo,
Revista Embanews entre tantos outros.
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Congresso de Tecnologia
Gráfica bate recorde em sua
terceira edição
O 3º Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica
bateu suas marcas de público e levou conteúdo aos 280
participantes que esgotaram as vagas do evento uma
semana antes de seu início. Com o tema “Impressão
Digital: o futuro é agora!”, reuniu, no dia 22 de agosto,
empresários e técnicos de impressão de todos os
cantos do Brasil para um dia de discussão sobre o
panorama e a evolução dessa tecnologia.
Contando com o apoio da Two Sides, a iniciativa é
fruto da parceria entre a Associação Brasileira
de Tecnologia Gráfica, ABTG, e a APS Eventos
Corporativos. Durante todo o dia, oito especialistas
da indústria de impressão transmitiram seus
conhecimentos com índice máximo de aceitação do
público presente. Foi a comprovação de que o
Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica entrou
para o mapa dos grandes eventos na área de impressão.
Tanto que sua quarta edição já está confirmada para o
dia 20 de agosto de 2020, com o tema “Gestão da
Tecnologia e da Inovação”.
A primeira palestra do dia foi com a norte-americana
Pat MacGrew, que ofereceu um panorama da indústria
de impressão atual, tendo como base as tecnologias
inkjet e toner.
O arquiteto Eduardo Oliveira expandiu a mente dos
participantes mostrando a infinidade de opções que a
impressão digital é capaz de produzir no mercado de
personalização na arquitetura.
Sandra Rosalen apresentou uma das palestras mais
comentadas, demonstrando todo o seu conhecimento
sobre o mundo da impressão. Mestre e doutoranda pela
Universidade de Wuppertal, Alemanha, onde desenvolve
carreira como pesquisadora científica na cadeira de
pós-impressão e embalagens, a especialista relatou o
que vem observando em pós-impressão.

Na parte da tarde, Edson Benvenho, sócio-diretor da
Midiograf e da Realidade Aumentada Brasil, mostrou
como a impressão digital pode se integrar ao mundo
digital, aproveitando-se de conceitos transformadores
como a realidade virtual e a realidade aumentada. Em
seguida, o especialista em gerenciamento de cores,
Bruno Mortara, passou o panorama das normas
técnicas sobre cor no mercado de impressão e como o
digital vem se adaptando aos conceitos já estabelecidos
para alcançar uma melhor padronização das cores na
produção dos materiais oferecidos aos clientes.
O congresso foi finalizado com
o debate entre três profissionais de empresas de
sucesso: o gerente de operações da FuturaIM, Felipe
Augusto; o coordenador de marketing da BrasPor,
Paulo Estrella Fagundes; e o master franqueado e CEO
da master franquia brasileira da Alphagraphic, Rodrigo
Abreu. A mediação foi conduzida pelo professor
Manoel Manteigas de Oliveira.
O congresso foi patrocinado pela HP, Ricoh, Agfa,
Canon, Chambril, Koenig & Bauer e Papirus, com
patrocínio institucional da Afeigraf, Drupa, Fedrigoni e
Heidelberg, e apoio da Digital Printing, ExpoPrint
Latin America, Fespa Brasil e Two Sides.
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Abaixo os falsos argumentos
Two Sides obteve duas vitórias
importantes no mês de setembro em
sua batalha contra o greenwashing,
prática de fazer alegações infundadas
ou enganosas sobre os benefícios
ambientais de um produto, serviço ou
tecnologia. A primeira envolveu um
fabricante de secadores de mão,
normalmente instalados em banheiros
públicos em shoppings, aeroportos e
redes de postos em rodovias. A partir
de denúncias de seus membros, Two
Sides iniciou em 2017 um périplo para
conseguir levar seus argumentos ao
fabricante de uma das marcas
instaladas no país. O objetivo era
requerer a retirada da mensagem
colada nos secadores afirmando que,
ao substituir a folha de papel, o
aparelho evita a derrubada de árvores,
contribuindo para a preservação do
meio ambiente.
A maior dificuldade foi encontrar os
responsáveis. Além de se tratar de
uma empresa de atuação global,
fabricante de inúmeras linhas de
eletroeletrônicos, afora outros tantos
segmentos de mercado, o distribuidor
dos secadores de mão no Brasil
mostrou-se avesso ao diálogo. Depois
de várias idas e vindas, Two Sides
conseguiu contato com a área de
marketing da companhia fora do
Brasil, enviando carta sobre a
mensagem adesivada nos aparelhos.
A resposta veio agora, no início de
setembro. Sensibilizada pelos

argumentos apresentados por Two
Sides, a companhia se comprometeu a
entrar em contato com o distribuidor
no Brasil e solicitar a retirada dos
adesivos com a mensagem
equivocada.
Apesar de solução mais rápida, o
segundo caso não foi por isso menos
significativo. Ele diz respeito a um
banco internacional. A instituição
publicou num de seus blogs, um
artigo desestimulando o uso do papel
com pressupostos tão errôneos
quanto desgastados sobre o impacto
do corte de árvores a partir do
consumo per capita de papel.
Também alertada por um de seus
membros, Two Sides entrou em
contato com a área responsável pelo
blog, desmistificando as alegações
do texto. O blog não só retirou o
artigo do ar como se colocou à
disposição para publicar conteúdos
de Two Sides.
Em 2019, Two Sides Brasil
obteve, até o momento, um aumento
de 63% na taxa de sucesso na
mudança das mensagens
greenwashing em relação ao ano
anterior.
ENCONTROU UM CASO DE
GREENWASHING?
Envie uma foto, digitalização ou
cópia da mensagem para:
twosides@twosides.org.br

MARCAS QUE MUDARAM SUAS
MENSAGENS EM 2019
Advanced Câmbio
Ativa
Blog Ideação
Castrolanda
Cemig
Certisign
Comusa
Consigaz
CPFL
Creative Cópias
Econservar
Fragmaq
KM do Brasil
Max Quality
NeoGrid
Secadores de mãos
Solucenter
Viação Catarinense
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Nova ficha técnica fala de
educação
A nova ficha técnica de Two Sides já está disponível para download. O tema
agora é a influência da impressão e do papel na aprendizagem e na alfabetização.
O documento traz uma série de fatos que mostram por que a impressão, o
papel e o lápis continuam a ser ferramentas fundamentais para o aprendizado.
Desde a escrita até a leitura, da compreensão à retenção, a impressão, o papel e a
escrita à mão trazem benefícios comprovados e continuam a desempenhar papel
decisivo na educação e no desenvolvimento de crianças e jovens.

CONHEÇA ALGUNS DESSES FATOS REVELADORES*

1. Os alunos que leem textos

impressos tiveram uma pontuação
significativamente melhor em
testes de compreensão de leitura
do que os alunos que leem os
textos digitalmente.

2. Para crianças pequenas, o

desenvolvimento da caligrafia é
uma tarefa complexa que requer a
coordenação de várias tarefas
cognitivas, processos motores e
neuromotores. Pesquisas recentes
sugerem que escrever à mão nos
primeiros anos contribui para o
desenvolvimento da boa leitura.

3. As crianças lembram mais

detalhes das histórias que leem no
papel do que das que leem em
e-books, mesmo que associadas
com animações interativas, vídeos
e jogos.

4. Alunos do ensino

5. A tangibilidade da impressão tradicional também tem
impacto emocional, permitindo
que os leitores interpretem e
internalizem o texto através de
suas próprias experiências e
crenças.

fundamental que escrevem
à mão costumam escrever
mais rapidamente,
produzir textos mais longos
e elaborar frases mais
completas do que aqueles
que não usam a caligrafia,
além de fortalecer as
habilidades motoras em
jovens estudantes.
*Todas as fontes estão citadas na ficha técnica

Para fazer o download da nova ficha técnica sobre aprendizagem e alfabetização,
acesse https://twosides.org.br/fichas-tecnicas
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Sustentabilidade e Engajamento com a Comunidade e gestora
executiva do Instituto International Paper. “É como levamos a
informação de forma simples, fortalecendo o uso desse produto
milenar e sustentável. Afinal, por trás de cada papel, existe uma
história, a preocupação com o meio ambiente, com as pessoas e
com as comunidades onde atuamos”, completa Tamara. Para Ana
Cristina Suriani, diretora comercial da Ogra, participar do projeto
foi uma decisão natural. “Se somos parceiros da Two Sides e
compartilhamos as mesmas ideias, nada mais legítimo do que
colaborarmos com o que sabemos fazer de melhor.”

Há dois anos, o Grupo Santillana
(do qual a editora Moderna faz parte)
percebeu a importância de firmar um
compromisso com a educação do país
e se envolver com o bem-estar do
planeta. Com base nisso, conheceu e
estabeleceu parceria com a Two
Sides, iniciando um trabalho interno e
externo de conscientização sobre o
uso do papel focado em educação.
A ação mais recente da parceria
entre a editora Moderna e a Two
Sides é a produção de 30 mil cartazes
mostrando o ciclo sustentável do
papel. Metade desse volume já foi
distribuída em cerca de 12 mil
escolas de todo o Brasil entre os
meses de agosto e outubro e o
restante será entregue no primeiro
semestre de 2020 em eventos e outras
atividades do Grupo Santillana.
Além da parceria Moderna e Two
Sides, a viabilização dessa iniciativa,
denominada Projeto Educadores,
contou com o apoio de outros dois
membros da Two Sides: a Internacional
Paper, que forneceu o papel, e a Ogra
Oficina Gráfica, responsável pela
impressão dos cartazes. “O projeto
surgiu com o objetivo de desmistificar
os mitos associados ao produto e
fortalecer o ciclo positivo do papel. E
para nós, essa ação, que vai além do
produto final, é como compartilhamos
conhecimento sobre o setor de
florestas plantadas, contamos um
pouco mais sobre o processo produtivo
100% renovável, esclarecendo
dúvidas que surgem principalmente
dentro de uma sala de aula”, afirma
Tamara Natale, gerente de

1

2

Todos os dias no Brasil
são plantadas, em média,
o equivalente a cerca
de 500 campos de futebol,
de florestas para
a produção de papel
e outros produtos.

As florestas plantadas
ajudam a reduzir
o desmatamento
e a recuperar áreas
degradadas por
mau uso.

O uso da madeira

de florestas
3 plantadas
previne e
reduz a utilização
de recursos não
renováveis.

4

A reciclagem
de embalagens
em papel reduz
a quantidade de
resíduos produzidas.

10

O papel é parte

ciclo que respeita
9 de umo meio
ambiente
e a sustentabilidade
do nosso planeta.

o ciclo
susTEnTAvel
do papeL

As indústrias brasileiras
de base florestal
mantêm 7,8 milhões de
hectares de florestas
plantadas e preservam
outros 5,6 milhões de
matas nativas.
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Ciclo sustentável
do papel chega
às escolas

8

7
5

As florestas plantadas, manejadas
corretamente, contribuem para
a recuperação do solo e para
o desenvolvimento socioeconômico
das comunidades.

6

No Brasil,
o setor de celulose
e papel produz 69% da
energia que consome.
A maior parte dela
é proveniente de
biomassa.

O papel tem
origem renovável,
é reciclável,
biodegradável e
não possui resíduos
perigosos
em sua composição.

As certificações,
como FSC® e Cerflor,
garantem a origem renovável
e sustentável do papel.

moderna.com.br/sustentavel
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Infográficos
A Editora do Brasil, em sua
campanha de 2019, está incluindo, em
mais de 100 coleções didáticas, o
infográfico “10 razões para você amar
o seu livro”.
As publicações são destinadas às

10 razões para você amar seu livro
²GFJUPEFŔQBQFM
O papel é um material
biodegradável,
UHFLFOÊYHOŗHŗVXVWHQWÊYHO
6XDSURGXÐÏRUHVSHLWD
RŗVHUŗKXPDQR
HŗRŗDPELHQWH

1SPNPWFPQMBOUJPEFŔnPSFTUBT
$FHOXORVHXVDGDFRPRPDWÑULDSULPDYHP
GHŗIORUHVWDVUHQRYÊYHLVSODQWDGDVSDUD
HVVHILP3RULVVRDVLQGàVWULDVGHSDSHO
HFHOXORVHQÏRGHVPDWDPDRFRQWUÊULR
SODQWDPÊUYRUHVHFRQVHUYDPJUDQGHV
ÊUHDVGHPDWDVQDWLYDV

"KVEBBQSPUFHFSPBNCJFOUF
$VÊUYRUHVXVDGDVQDSURGXÐÏRGHSDSHO
VHTXHVWUDPFDUERQRGDDWPRVIHUD
UHGX]LQGRRHIHLWRHVWXIDHRXWURV
LPSDFWRVDPELHQWDLVQHJDWLYRV2SODQWLR
GHVVDVÊUYRUHVUHFXSHUDÊUHDVGHJUDGDGDV

1SPEVÎÍPEFDFMVMPTF
UFNQBESÍPEFRVBMJEBEF
FŔDFSUJmDBÎÍP
2SODQWLRGHÊUYRUHVSDUDSURGXÐÏR
GHSDSHOÑIHLWRGHPRGRDUHGX]LURV
LPSDFWRVDPELHQWDLVQHJDWLYRV,VVR
ÑŗYHULILFDGRSRUŗFHUWLILFDGRUDVFRPR
)6&H&HUIORU1Rŗ%UDVLO
GDVIORUHVWDVSODQWDGDV
MÊŗVÏRFHUWLILFDGDV

"JOEÞTUSJBEPQBQFM
HFSBFNQSFHPT
1DSURGXÐÏRGDFHOXORVHH
IDEULFDÐÏRGRŗSDSHOVÏRJHUDGRV
FHUFDGHŗŗPLOKÞHVGHHPSUHJRV
VHQGRŗGLUHWRV

0BDFTTPBFMF
ÏVNQSJWJMÏHJP
Seu livro é uma obra de arte!
$ŗHODERUDÐÏRGHFDGDSÊJLQDHQYROYH
RWUDEDOKRGHDXWRUHVHGLWRUHV
LOXVWUDGRUHVHdesigners JUÊILFRV
TXHŗVHOHFLRQDPRVPHOKRUHVFRQWHàGRV
YLVDQGRDVXDIRUPDÐÏRLQWHJUDO

5SB[TFOTBÎÍPEFQMFOJUVEF

²SPUFJSPBCFSUPQBSB
BBQSFOEJ[BHFN
&DGDOLYURGLGÊWLFRID]SDUWH
GHŗXPDŗMRUQDGDGHFRQKHFLPHQWR
TXHŗYRFÒŗFRQVWUÚLGLDDGLDSDUD
DOFDQÐDUXPDYLGDPHOKRUHP
XPDŗVRFLHGDGHŗPDLVŗMXVWD

8. O futuro
SFRVFS
QSBUJDJEBEF
2OLYURSRGHVHU
levado e levar você
DWRGRVRVOXJDUHV
VHXPDQXVHLR
ÑVLPSOHVH
UHTXHUDSHQDV
OXPLQRVLGDGH

"SFDJDMBHFNGFDIB
TFVDJDMPNBUFSJBM
´UHFLFOÊYHO9RFÒSRGHJXDUGDUDOJXQV
OLYURVSRLVUHJLVWUDPVXDKLVWÚULD
2XWURVRVFROHJDVXVDUÏR(TXDQGR
DŗPLVVÏRGHOHVHVWLYHUFXPSULGDSRGHP
VHUUHFLFODGRVSDUDJHUDUSDSHOQRYR

escolas da rede privada, espalhadas em todo o país, que atenderão aos
alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.
“Serão mais de 715 mil livros que levarão para pais, estudantes e
educadores uma mensagem sobre a importância e os benefícios de
adquirir um livro impresso: a produção do livro promove o plantio de
florestas e ajuda a proteger o ambiente, a indústria do papel gera
empregos e a produção de celulose tem padrão de qualidade e
certificação. Além disso, o acesso ao livro é um privilégio, traz a
sensação de plenitude e é roteiro aberto para a aprendizagem. No final,
a reciclagem fecha o ciclo de vida de um livro”, afirma Felipe Poletti,
diretor editorial da Editora do Brasil.

Henrique Machado

6HJXUDUHIROKHDUROLYURQRVGÊXPD
VHQVDÐÏRGHPDWHULDOLGDGHEHPHVWDU
SULYDFLGDGHHVHJXUDQÐDHPUHODÐÏRÍV
LQIRUPDÐÞHVQHOHFRQWLGDVRTXHIDYRUHFH
DFRQFHQWUDÐÏRHDDSUHQGL]DJHP

APOIO:

ENGAJAMENTO
Hoje, a Moderna dedica uma parte de
seu site institucional à apresentação de
seu compromisso com a sustentabilidade
e todos os seus livros didáticos (selo
Moderna) levam um infográfico com o
ciclo sustentável do papel. A meta é
conscientizar os agentes escolares e as
famílias a respeito desse engajamento,
mostrando que há uma cadeia econômica
por trás da produção dos materiais
(desde a geração de empregos diversos
até a responsabilidade do conhecimento
associado aos livros didáticos).
Com relação à receptividade ao
Projeto Educadores, de acordo com a
equipe da Moderna, as escolas sempre
ficam interessadas em ações de formação
e enxergam valor no compromisso da
editora com as futuras gerações.
Segundo a empresa, trata-se de um
trabalho coletivo que vai além da
sustentabilidade ambiental. É uma
proposta de corresponsabilidade entre
todos os players da cadeia de produção
de papel.
Para a editora, o principal valor nessa
ação é criar uma corrente em prol das
futuras gerações. Estar comprometido
com a sustentabilidade vai além da
preocupação ambiental, está diretamente
associado a incentivar o consumo
consciente de matérias-primas e fontes
renováveis. A Moderna entende que é
fundamental se posicionar a favor
dessas questões. Como uma empresa
que é fonte de conteúdo de formação
humana, estar à frente de tais iniciativas
é uma preocupação constante.
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O próximo
capítulo
Depois de anos perdendo
espaço para o e-book, as
vendas dos livros
impressos estão
novamente em ascensão,
tendência que vem
acompanhada de uma
maior compreensão,
melhor desenvolvimento
infantil e do puro prazer
de ler.

Que tipo de livro teve o maior
aumento de vendas no ano passado?
Suspense? Livros ligados a séries
de TV famosas? Livros paradidáticos? Todos continuam populares,
mas um dos gêneros que mais
cresce no Reino Unido são livros de
autoajuda. Culpe a política, culpe os
tempos incertos, mas as vendas de
livros de autoajuda dispararam 20%
no ano passado. Esse aumento se
reflete em toda indústria do livro,

com muitos gêneros registrando
maior popularidade na maioria das
plataformas. Porém, enquanto os
últimos cinco anos foram dominados
pela ascensão dos e-books e a
queda da impressão, em 2018 a
tendência foi revertida, com o
mercado de livros impressos do
Reino Unido crescendo 2,1%. De
acordo com Nielsen BookScan,
foram vendidos 190,9 milhões de
livros. “A demanda por livros
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físicos está de volta”, diz Stephen Clarke,
diretor executivo da rede de lojas WH Smith. “O
mercado dos livros físicos está mais saudável do
que o dos e-books e vemos isso como uma
tendência.”
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO GLOBAL
O ressurgimento dos livros impressos não se
limita ao Reino Unido. Seu sucesso se repete em
países como a Itália, onde as vendas de livros
impressos aumentaram 1% em 2017, e nos
Estados Unidos, no qual o volume de vendas de
livros impressos cresceu 1,3% no ano passado,
impulsionada por títulos como Minha História,
de Michelle Obama, que vendeu mais de três
milhões de cópias. O Reino Unido também é o
principal exportador de livros do mundo, com as
vendas de livros físicos para a Europa
aumentando 13% em 2017, movimentando 498
milhões de libras, e em 8% para o leste e sul da
Ásia, (248 milhões de libras). Ao mesmo tempo
que os livros impressos estão em alta, as vendas
de e-books despencaram. Na Alemanha, elas
representam apenas 4,6% do total do mercado,
enquanto no Reino Unido as vendas de livros
eletrônicos caíram 17% em 2016, depois de uma

63%

dos consumidores
brasileiros
preferem ler livros
impressos.

alta em 2014.
Existem várias razões que podem ser responsáveis
por essa queda, como o aumento no preço médio do
e-book e os próprios leitores. Mas um dos principais
fatores é “fadiga da tela”, com pessoas optando pelos
livros físicos para dar um descanso das muitas telas
digitais que olham durante o dia.
Por aqui, a pesquisa da Two Sides descobriu que
63% dos consumidores brasileiros preferem ler
livros impressos. “Você tem uma relação bastante
pessoal e imersiva com o livro impresso”, explica
Paul Opie, diretor administrativo da Latimer Trend,
empresa com mais de 130 anos de história de
impressão. “Há toda uma jornada envolvida, desde a
compra até a leitura do livro físico, que torna a
experiência mais agradável. Há também a
possibilidade de se compartilhar uma passagem
específica ou o livro inteiro com outra pessoa, o que
não ocorre com a versão eletrônica.”
A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA
Sediada em Plymouth, no Reino Unido, a Latimer
Trend tem visto um aumento significativo na demanda
por livros impressos. Com a produção de livros
representando entre 70% e 80% de sua rotatividade,
e periódicos acadêmicos com uma parcela entre 15%
e 20%, a empresa está avaliando a popularidade dos
livros impressos nas áreas comerciais e educacionais.
“Enquanto a popularidade geral dos livros impressos
aumentou alguns pontos percentuais, para nós como
negócio cresceu drasticamente”, diz Paul. “Nos
últimos anos, recebemos mais pedidos de livros, o que
tem muito a ver com o investimento em tecnologia de
impressão. Isso torna a impressão e publicação de
livros acessíveis a mais editores, porque é mais
econômica em tiragens menores.”
Esse acesso a produção de menor custo é certamente
um fator importante também em maiores volumes,
assim como os benefícios comprovados da leitura e
aprendizagem com livros impressos. Um estudo
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recente da Universidade de Michigan
descobriu que os pais e as crianças
interagem mais ao ler um livro impresso
do que um livro eletrônico. Essas
interações são vitais para promover o
desenvolvimento infantil saudável e
criar associações positivas com a
leitura, hábito que vai acompanhar a
criança à medida que caminha para a
vida adulta. “A leitura compartilhada
promove o desenvolvimento da
linguagem, da alfabetização e do
vínculo com os pais”, disse a principal
autora do estudo, Tiffany Munzer. “As
conversas conduzidas pelos pais são
especialmente importantes para as
crianças porque elas aprendem e retêm
melhor novas informações a partir de
interações pessoais do que através da
mídia digital.”
UMA CONEXÃO FÍSICA
Outra indicação da nova preferência
por livros impressos pode ser encontrada em uma pesquisa recente da
Stora Enso, que conclui que “os livros
impressos continuarão a ser importantes,
relevantes e interessantes, e ainda
muito apreciados em comparação com
e-books e audiolivros”.
“Uma das principais conclusões foi
a de que existe um futuro positivo para
os livros impressos”, afirma Essi
Lauri, chefe do segmento de Jornais &
Livros da divisão de papel da Stora
Enso. “Segurar um livro físico
dá a você uma sensação
diferente do que segurar um
e-book. É uma experiência.”

A impressão fornece ao leitor uma
conexão física com o livro, uma
combinação agradável de tato, visão
e engajamento que fazem o leitor se
perder em uma ótima história. Em
um mundo dominado pela mídia
digital, que tem a tendência a
disseminar mais conteúdos negativos
do que positivos, eles fornecem uma
refrescante sensação de controle e
uma profunda conexão emocional.
“Tendemos a punir o livro impresso
por existir há muito tempo”, diz Paul
Opie, da Latimer. “Mas é um
formato que vem sendo lapidado e
amadurecido ao ponto de sempre
funcionar. É o único formato que
estimula mais de um dos nossos
sentidos ao mesmo tempo, e é por
isso que retornamos a ele repetidamente.”
As vendas de livros de autoajuda
podem estar crescendo no momento,
mas com a capacidade de permitir

que o leitor fique offline, absorva
informações e realmente aprecie a
experiência de ler, parece que
todos os livros impressos são
livros de autoajuda.
A maior demanda por livros de
autoajuda foi detectada no Brasil
há dois anos. Falando ao Jornal da
USP no início de 2018, a
professora Elaine Assolini, da área
de pedagogia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto (USP), já ressaltava
que a literatura mais procurada
não é a universal. É uma literatura
de autoajuda, o que “reflete a
literatura da pós-verdade, pois as
pessoas querem respostas rápidas,
inclusive para suas angústias, e é
isso que esses livros trazem, a cura
para a angústia pessoal.” Em 2017,
a obra mais vendida no Brasil foi
Batalha Espiritual, escrita pelo
padre Reginaldo Manzotti, com
138.156 cópias vendidas de
acordo com o Painel das Vendas
de Livros no Brasil (SNEL).
Tradução de artigo publicado no boletim The
Page nº 10, produzido por Two Sides UK
Pesquisa Two Sides / Toluna 2019
Portal Jornal Metas:
http://www.jornalmetas.com.br/plural/livro-de-autoajuda-liderou-vendas-em-2017-1.2041151,
publicado em 30/01/2018
Jornal da USP:
https://jornal.usp.br/atualidades/autoajuda-e-youtuber-dominam-as-estantes-das-livrarias/,
publicado em 02/02/2018
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Livro impresso é melhor na opinião de 63%
dos brasileiros
Two Sides realizou um novo estudo sobre
a percepção e atitudes do consumidor
brasileiro. O alvo desta vez é a
comunicação impressa e o papel.
A mais nova pesquisa da Two Sides debruça-se
sobre a percepção do brasileiro em relação ao impacto
ambiental de livros, revistas e jornais e do papel. Além
de desfazer o equívoco comum de que os consumidores
não preferem ler impressos, de acordo com Fabio
Mortara, country manager da Two Sides Brasil, ela
evidencia a lacuna entre a visão do consumidor sobre
as principais áreas ambientais e o que é de fato
verdade, sobretudo quando os temas são silvicultura e
reciclagem. O estudo mostra também que os
consumidores mantêm uma considerável preferência
por ler livros, revistas e jornais impressos. E que, apesar
dos esforços de muitos provedores de serviços para
migrar seus clientes para o digital, é evidente que os
brasileiros se opõem à mudança, pois 68% continuam a
valorizar o direito de escolher informes em papel.
Os enganos mais evidentes levantados pela pesquisa,
realizada em abril deste ano com 1.031 pessoas pela
Toluna, referem-se às florestas e ao papel. Mais de um
terço dos entrevistados acredita que a taxa de reciclagem
de papel no Brasil gira em torno de 19%; e apenas
18% concordam que essa taxa seja superior a 60%. O
índice brasileiro de reciclagem de papel é, na verdade,
superior a 67%, número que sobe para 77% em se
tratando de embalagens de papel, uma das mais altas
em comparação a outros materiais de embalagem no
Brasil, de acordo com dados de 2018 da Associação
Nacional dos Aparistas de Papel, Anap.
“Os mitos predominantes sobre o papel reafirmam a
necessidade vital da campanha Two Sides para aumentar
a conscientização e atacar diretamente esses equívocos”,
afirma Fabio.
O estudo mostrou também que para os entrevistados,
o fator de maior impacto nas florestas é o desenvolvimento urbano, seguido por energia/combustível,
construção, papel e celulose e por último a
agricultura/pecuária. Em sentido inverso, dados da

FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura, mostram que é justamente a agricultura
a principal causa do desmatamento global.
DIREITO DE ESCOLHA
No âmbito da comunicação o cenário é favorável ao
produto impresso. A pesquisa da Toluna para Two Sides
indica que os consumidores mantêm uma considerável
preferência por ler livros, revistas e jornais em papel.
63% dos respondentes acreditam que é mais agradável
ler um livro impresso, enquanto 49% acham as revistas
impressas mais agradáveis e 39% preferem jornais
impressos. Parcela semelhante, 64%, está preocupada
com o uso excessivo de
dispositivos eletrônicos e
63% acreditam que gastam
muito tempo com esses
equipamentos.
dos respondentes
É igualmente representativa
acreditam que é
(68%) a quantidade de
mais agradável ler
pessoas que acredita ter o
um livro impresso.
direito de escolher como
receber informes de seus
bancos ou prestadores de
serviços, sendo que 73%
acham que têm o direito de
voltar a receber os informes
impressos, se optarem
acham as revistas
inicialmente por receber de
impressas mais
forma digital.
agradáveis.

63%

49%

Para saber mais sobre a pesquisa,
entre em contato com Two Sides:
twosides@twosides.org.br ou
www.twosides.org.br

39%

preferem jornais
impressos.
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15 milhões
de crianças impactadas
09

ler é tão bom

O projeto com Mauricio de
Sousa Produções, iniciado em abril
de 2018, já entrou na segunda fase
com 17 histórias publicadas. Todos
os meses, 3 revistas vão para as
bancas com um novo tema.
Na primeira fase de 12 meses, o
objetivo foi esclarecer os mitos
sobre o impacto ambiental do
papel, da comunicação impressa e
da embalagem de papel.
Na segunda fase iniciada, em
junho de 2019, serão abordados
temas como o consumo responsável,
reciclagem, aquecimento global,
compostagem e muitos outros.
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Papel e perus
Como diz o ditado, é só peru que morre de véspera. E se o ditado está certo, por que
anunciam tanto a morte de jornais e revistas na era digital quando eles ainda estão
bem vivos?
Não há dúvida alguma de que as tiragens estão
caindo à medida que novas gerações optam por meios
digitais, da mesma forma que canais de tv tradicionais
também estão começando a ver uma queda de audiência devido a uma maior competição de empresas
digitais nativas, como o Netflix (mas ninguém fala da
morte da televisão).
Em um discurso recente na Grã-Bretanha, o editor
do The Times, John Witherow, falou da necessidade de
marcas como a dele se modernizarem e aprenderem
com as gigantes de tecnologia. Mas ele não vê isso
como uma escolha binária entre o jornal impresso ou
digital porque, na visão dele, existe mercado para os
dois.
Segundo Witherow, para o Times ‘a tarefa é nos
redefinir como uma empresa de mídia onde o impresso
é apenas um produto. De criar um produto que possa
ser de interesse tanto para uma pessoa de 19 quanto
uma pessoa de 90 anos de idade’.
Witherow não é o único. O The New York Times é
um dos melhores exemplos de um jornal impresso que
se ajustou à nova realidade. Ele está aumentando a
rentabilidade de seus produtos digitais, e expandindo a
base de assinantes longe dos EUA, mas sem cogitar o
fim da edição impressa.
E o mesmo vale para o The Washington Post, hoje de
propriedade de Jeff Bezos, o dono de uma das gigantes
de tecnologia, a Amazonl. Mesmo assim, Bezos e sua
equipe no Post não falam em parar a edição impressa.
O motivo da aposta deles é relativamente simples: eles
acreditam no prestígio que o jornal impresso ainda traz
e no fato de que, mesmo com jovens optando mais por
assinaturas digitais, o mundo ainda tem um grande

mercado interessado em jornais e revistas impressos.
Como explicou o editor do Times de Londres, ´é
verdade que nossas vendas impressas estão caindo,
mas apenas por uns poucos pontos percentuais por
ano, o que significa que, com uma tiragem em torno
de 400 mil, elas ainda têm muitos anos pela frente’.
Mesmo se assumirmos que apenas pessoas com mais
de 50 anos de idade ainda tenham interesse num produto
impresso (o que é uma suposição conservadora), apenas
no Brasil esse universo é hoje de quase 50 milhões de
habitantes. Se apenas 1% continuar comprando
jornais e revistas, estamos falando de um universo de 5
milhões de potenciais leitores de produtos impressos.
Isso demonstra que o mercado ainda existe e pode
até crescer. O que os donos de jornais e revistas têm
que fazer é rever suas estratégias de receita porque o
que verdadeiro desafio está no modelo tradicional em
que os lucros vinham apenas da publicidade.
Minha recomendação como consultor é simples: que
os editores olhem menos para as rotativas como a
fonte dos problemas e mais para o departamento
comercial para novas estratégias de receita e para a
redação para que tenham produtos com a qualidade
que mereça o preço estampado na capa.
Se pensarem assim, digital e impresso vão conviver,
e bem, por muitas décadas.
Por: Lúcio Mesquita (mesquita@innovation.media) é jornalista brasileiro
e consultor da Innovation Media, a consultoria que transforma empresas
de mídia impressa, digital e eletrônica em todo o mundo.
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Sustentabilidade, segurança e economia
Cresce no Brasil o uso de embalagens de proteção em papel. Além do menor impacto
ao meio ambiente, a nova solução garante a integridade dos produtos com o uso de
menos material.
Por: Tânia Galluzzi

Entre janeiro de 2018 e agosto de
2019, as vendas no comércio eletrônico
subiram 68,35%; no mesmo período, a
receita do e-commerce cresceu 80,54%.
Os dados, divulgados no dia 1º de
outubro pelo Comitê de Métricas da
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, em parceria com o Compre &
Confie (índice MCC-ENET), mostram
a força que vem ganhando essa modalidade de transação. Ela já representa 5%
do total de vendas do varejo brasileiro.
Tal mudança no hábito do consumidor traz vários desafios para toda a
cadeia, entre eles a adequação das
embalagens utilizadas no transporte. A
questão é assegurar que os itens adquiridos pela internet cheguem intactos ao
destino final.
Uma das soluções mais inovadoras, e
sustentáveis, são as embalagens de
proteção a base de papel. Empregadas
no preenchimento de vazios e travamento dos produtos, elas substituem
bolsas de ar, plástico bolha, espumas e

estruturas em EPS.
De acordo com Juliana Santana,
gerente comercial da Antalis do
Brasil, o e-commerce é hoje o
segmento mais atrativo para essa
nova solução, mas não o único. Os
setores de autopeças, produtos
eletrônicos, cosméticos, farmacêuticos e decoração também começam a se beneficiar dessa nova
opção. “É uma solução muito
versátil, que independe do peso ou
formato do item a ser protegido. O
que difere é a costura, a trama
feita no papel pela máquina de
preenchimento”, afirma Juliana.
Para atender a demanda nacional,
a Antalis vem, desde 2016,
replicando no Brasil a parceria
mundial que tem com a Ranpak,
líder global em soluções de
empacotamento ecologicamente
corretas. A solução inclui a
máquina que faz a costura/dobra e
o papel kraft propriamente dito.

As características, tanto do equipamento quanto do papel, variam de
acordo com a necessidade e escala
do usuário. A máquina, instalada na
linha de produção do cliente, é
cedida pela Antalis em regime de
comodato, e o kraft fornecido em
caixa ou rolo.
O quesito sustentabilidade é o
maior estímulo, segundo Luiz
Gustavo Berbert Arias, gerente de
contas da Ranpak. Além de substituir materiais de fontes não renováveis, a embalagem em papel facilita
a reciclagem, uma vez que o material de preenchimento e a caixa de
transporte, normalmente em papelão
ondulado, podem ser descartados
juntos.
PERFORMANCE
O produto é superior, também,
com relação ao desempenho.
“Quando comprimidos, materiais
plásticos têm a tendência a fraturar.
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Já o papel, quanto mais apertado,
mais duro fica, oferecendo proteção
ainda maior”, diz Luiz Gustavo. Ele
explica que o nome da empresa é uma
derivação de random packaging,
sintetizando o objetivo primordial da
Ranpak: oferecer soluções de empacotamento para embalagens ou produtos
fora de padrão. Também faz parte da
filosofia da companhia desde sua
fundação, em 1972, nos Estados
Unidos, o desenvolvimento de materiais ambientalmente responsáveis.
Justamente por se moldar às especificidades dos itens que serão transportados, a implantação da solução de
empacotamento em papel requer
treinamento prévio. Travar não
significa necessariamente preencher
toda a caixa. É preciso entender a
demanda do cliente para determinar a
melhor solução, a costura mais
adequada para proporcionar proteção
sem desperdício de material.
“A produtividade das linhas de
empacotamento também aumenta”,
comenta Wesley Silva, técnico de
manutenção que integra o time de
especialistas da Antalis. “Como o
papel kraft sai no tamanho exato para
o preenchimento da caixa, acolchoamento ou travamento, o processo de
empacotamento pode fluir com mais
rapidez.” Outra vantagem dessa
solução é que o armazenamento
demanda menos espaço em comparação com outras soluções pois o papel
é fornecido em caixa ou rolo.
Tanto a Ranpak, fornecedora da
solução, quanto a Antalis,

distribuidora, veem o mercado
brasileiro como uma grande oportunidade. “Estamos positivamente
surpresos com a receptividade. A
procura tem crescido num ritmo
mais veloz do que a Ranpak está
acostumada”, diz Luiz Gustavo.
Juliana Santana completa afirmando
que há muitas possibilidades a
serem exploradas, inclusive em
aplicações que fogem da embalagem de transporte, citando o
segmento de flores e plantas ornamentais, com o uso do papel,
inclusive o kraft branco, em substituição ao plástico nos arranjos.

papel kraft. É o caso da World in
Motion, empresa de logística,
armazenagem e montagem de kits
com sede em São Paulo. Um de
seus clientes utilizava as embalagens em papel e a empresa decidiu
conhecer a solução. “Nem sempre
as bolsas de ar preenchiam toda a
caixa. Nesses três meses que
estamos usando a solução em papel
conseguimos reduzir custo e
aumentar a agilidade da linha de
empacotamento”, conta Naira da
Cruz Santos, auxiliar administrativa. “Além disso, o produto traz
mais proteção para itens como joias
e esmaltes.”
NA PRÁTICA
Juliana Santana, da Antalis, relata
Se hoje o grande mercado para as um outro case. Cliente tradicional
embalagens de proteção a base de
da Antalis, a Leograf, gráfica
papel é o de vendas online, no
paulista que atua em vários mercaperíodo da Black Friday, em novem- dos, viu nas embalagens de protebro, a demanda explode. O índice
ção em papel uma forma de acabar
MCC-ENET divulgado no início de com o problema da devolução de
outubro evidenciou a relevância da produtos impressos em função do
campanha de promoções para o
amassamento das caixas durante o
varejo brasileiro. A participação do empilhamento. Segundo a executiva
e-commerce no comércio varejista
da Antalis, o uso do kraft tem
em novembro de 2018 foi de 8,3%, garantido a integridade do produto
enquanto no mês anterior havia sido gráfico, sem contar a economia no
de 4,5%, como divulgou o Estadão uso de material para o travamento
em matéria do dia 1º de outubro
dos itens. De quebra, a Leograf
“Durante a Black Friday do ano
conseguiu padronizar o tamanho da
passado, um de nossos clientes de
caixa de transporte, empregando
e-commerce deixou de utilizar nove agora um só formato.
toneladas de plástico, que foram
substituídas por papel”, afirma Luiz
Gustavo Arias, da Ranpak.
Além do apelo ecológico, há quem
esteja economizando com o uso do
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Calendário Two Sides
ganha Prêmio de
Excelência em
Impressão & Design
O calendário Two Sides 2018 obteve medalha de prata na categoria
Item de Mesa no concurso promovido pela norte-americana Calendar
Marketing Association. Assim como no ano passado, o calendário 2019
foi impresso em papel Fedrigoni, mais precisamente no Marrakech TX
Giz Microcotelê 180 g/m². Em 2018, a opção foi o Color Plus Alasca.
Para a designer Grace Suzuki, responsável pelos dois projetos, a
conquista do Prêmio Luiz Metzler é fruto do trabalho de uma equipe que
ama, entende e convive com papel e impressão e que luta por um design
com significado. “Porque de tralha bonitinha, toda mesa está cheia. Mas
a utilidade muitas vezes as pessoas esquecem. Por isso minha batalha em
sempre criar algo bacana e o mais prático possível. Até o tamanho do
calendário foi muito bem calculado, levando-se em conta o aproveitamento de papel e o espaço que o produto pronto iria ocupar em cima da
mesa”, afirma a designer. A boa usabilidade da peça foi igualmente
ressaltada por Ana Cristina Suriani, diretora comercial da Ogra. “É uma
peça bem funcional, que fez sucesso com nossos clientes.” Ao todo foram
produzidas 3.000 unidades, das quais 2.500 ficaram com a Two Sides.
Grace está agora finalizando o calendário 2020. Para não estragar a
surpresa, ela revela apenas que mais uma vez o papel fornecido pela
Fedrigoni terá 180 g/m², assim como está mantida a divulgação dos
“Mitos e Fatos”, mote dos projetos anteriores. E novamente o calendário
reunirá Two Sides, Ogra, Fedrigoni.

PARCEIROS DE MÍDIA
• Amigos do Livro
• Anuário da
Indústria Gráﬁca
• Boletim Andipa
• Boletim SIGES
• Editora Abril
• Editora Cia das Letras
• Editora FTD

• Folha de Londrina
• Jornal Correio Lageano
• Jornal Tribuna
Independente
• Portal Amigos do Livro
• Portal do Papel
• Revista Abigraf
• Revista Embanews

Ana Cristina Suriani e Carlos Suriani da Ogra
Oficina Gráfica recebem prêmio das mãos de
João Scortecci.

• Revista Expressão
• Revista 100 Fronteiras
• Revista Graphium
• Revista GraphPrint
• Revista O Papel
• Revista Reﬁle
• Revista Pré-Impressão

• Revista Tecnologia Gráﬁca
• Senai SP Editora
• Sesi SP Editora
• Singrafs
• Site Portal do Papel

Impressões
duradouras
Você ama o papel e a comunicação impressa?
Então junte-se a nós!
Membros Patrocinadores
• Abimﬁ
• Abitim
• ABPO
• Abro
• Afeigraf
• Ahlstrom-Munksjo
• Andipa
• Bignardi
• BO Paper
• CBS Aparas
• Copy House
• D’Arthy
• DruckChemie
• Editora do Brasil
• Editora Moderna

• Emibra
• Fedrigoni
• Gráﬁca Exemplar
• International Paper
• Klabin
• Oji
• Panini Brasil
• Plural
• Regispel
• Revelação Gráﬁca
• Ricoh
• Set Integrative
• Suzano
• Tilibra
• WestRock

Membros Colaboradores
• Alphagraphics Brasil
• APS
• Grupo Editorial Scortecci
• Mauricio de Sousa Produções
• Ogra
• Senai Theobaldo De Nigris
• Sutto Serigraﬁa
• VP Máquinas

Membros Parceiros
• Aber
• Abigraf DF
• Abigraf ES
• Abigraf Nacional
• Abigraf PR
• Abigraf RS
• Abigraf SP
• Abigraf SC
• Abimaq
• Abrelivros

• ABTCP
• Academia Paulista
de Educação
• Anap
• Andigraf
• Aner
• ANJ
• ANL
• Bremen Sistemas
• CBL

• Conlatingraf
• Eucalyptus Online
• FSC
• Ibá
• Paper Express
• Sigep
• Siges
• Sinapel
• Sindigraf DF

• Sindigraf MA
• Sindigraf RS
• Sindigraf SP
• Sindusgraf PE
• Singraf RJ
• Singraf RN
• Singraf RS
• Snel
• Zênite

Apoie este projeto mundial, solicite proposta:
twosides@twosides.org.br

(11) 2797-6700
www.twosides.org.br
@TwoSidesBrasil

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

# papel não desmata

.
Papel é feito de árvores plantadas
, mais árvores vão existir!
Quanto mais papel for produzido
As indústrias brasileiras de celulose e papel plantam todas as árvores que utilizam.
Hoje, são plantadas, diariamente, mais de 500.000 árvores para diversos usos
industriais, inclusive produção de celulose e papel. No total, já são 7,8 milhões de
hectares de plantações de árvores. Além disso, as indústrias de base florestal
preservam 5,6 milhões de hectares de matas nativas.
Fonte: Mitos e Fatos - Two Sides, 2019
Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada em 2008 por
membros das indústrias 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 certificadas e gerenciadas de
forma sustentável, é um meio de comunicação excepcionalmente poderoso, de
fonte renovável, reciclável e biodegradável.
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Acesse www.twosides.org.br e descubra porque imprimir é sustentável!

