EVITAR USAR PAPEL
NÃO SIGNIFICA
SER ECOLÓGICO

Muitas empresas estão forçando os clientes a migrarem do papel para
o digital, alegando que é mais ecológico e ajuda a salvar as árvores.
Tais alegações ignoram a crescente pegada ambiental dos eletrônicos e
as características sustentáveis exclusivas da comunicação
impressa e do papel.

2. 63% dos consumidores
brasileiros concordam que é
mais agradável ler um livro
impresso, 49% consideram
as revistas impressas mais
agradáveis e 39% preferem
os jornais impressos.

1. As florestas brasileiras
cultivadas, que fornecem madeira
para fazer papel e muitos outros
produtos, crescem o equivalente
a 500 campos de futebol
por dia.
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4. 49% dos consumidores brasileiros
acreditam que bancos e prestadores
de serviços tentam convencê-los de que
o digital é melhor para o meio ambiente, mas a verdade é que
querem economizar com impressão e despesas de postagem.
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3. O papel é um dos materiais
mais reciclados no mundo e
cerca de 85% de sua matriz
energética tem origem em
fontes renováveis.
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5. Mais de 500 empresas em nível global removeram
alegações ambientais enganosas sobre papel e comunicação
impressa desde o início da campanha global
anti-greenwashing de Two Sides, em 2020.
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6. A comunicação eletrônica tem uma pegada
ambiental significativa e crescente, e o
lixo eletrônico é um dos resíduos
que mais crescem no mundo.
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7. As campanhas de marketing devem dispor de dados comprobatórios
e de fontes externas que endossem suas afirmações sobre impactos
ambientais dos meios de comunicação.
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8. O desmatamento é a conversão permanente
ou a longo prazo de florestas para outros usos da terra.
O manejo florestal sustentável, ao contrário, mantém
os recursos ambientais, sociais e econômicos
ao longo do tempo.

Evite usar
Papel

9. Do total de árvores cultivadas no Brasil,
36% são destinadas à indústria de
papel e celulose.
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10. As árvores cultivadas e manejadas de forma
responsável oferecem muitos benefícios
econômicos, ambientais e sociais.
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Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por membros das indústrias de base
florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante iniciativa do setor, promove a
produção e o uso conscientes do papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre
os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas
cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são recicláveis e biodegradáveis.

Há ótimas razões para
você #AmarPapel

#PapelNãoDesmata
Acesse twosides.org.br

