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24 milhões de leitores impactados
pela Turma da Mônica em 2 anos
10
Two Sides fomenta discussão sobre
economia circular
15
Europeus e norte-americanos
preferem as embalagens em papel,
papelão e papelcartão

Não basta ser,
é preciso parecer
Pesquisa de Two Sides
aponta preferências para as
embalagens de papel,
papelão e papelcartão

66% dos europeus

preferem que suas compras no e-commerce sejam entregues
em embalagens celulósicas P15

70%

dos Europeus e 57% dos
americanos buscam
medidas para reduzir
embalagens plásticas
P14

Love Paper atinge

10 milhões
de impactos no
Reino Unido
P18

NÚMEROS
EM
DESTAQUE

7.900

pessoas foram ouvidas
em 10 países
P15

59%

de sucesso no
combate ao
Greenwashing , no
1º semestre de 2020
P08

16 milhões de toneladas
de carbono geradas com e-mails desnecessários P05
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BEM-VINDO!
Two Sides é uma organização global, sem fins

Informação, arma poderosa

lucrativos, criada na Europa em 2008 por

Estamos atravessando uma crise única na história de nosso planeta. Por suas

membros das indústrias de base florestal, celulose,

características e dimensão, pela imprevisibilidade e, no caso brasileiro, por uma

papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides,

clara desarticulação das ações de combate à pandemia nas três esferas do poder

a mais importante iniciativa do setor, promove a

público.

produção e o uso conscientes do papel, da impressão

Qualquer projeto que se pretenda relevante neste momento tem de contemplar

e das embalagens de papel, bem como esclarece

os reflexos da pandemia, procurar, de alguma forma, entender o impacto do

equívocos comuns sobre os impactos ambientais

cenário atual no meio em que está inserido.

da utilização desses recursos. Papel, papelcartão e

Nós de Two Sides estamos usando nossa principal ferramenta: a informação.

papelão são provenientes de florestas cultivadas e

Estamos procurando fornecer ainda mais conteúdo, matéria-prima com poder de

gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são

balizar decisões, instrumentalizar discussões, enfim, colaborar na retomada dos

recicláveis e biodegradáveis.

negócios.
E a estratégia tem se mostrado adequada. Mesmo durante a pandemia, mais

THE PAGE

empresas decidiram se tornar membros de Two Sides Brasil no primeiro semestre,

The Page é uma publicação original de

o que nos dá a exata medida da valorização da campanha Two Sides por parte

Two Sides UK: www.twosides.info

dos que estão nela envolvidos. Isso nos deixa cheios de energia para perseverar
e seguir nessa direção. O número de cases de sucesso da campanha

CONTEÚDO BRASILEIRO
Jornalista Tânia Galluzzi
MTB 26.897

anti-greenwashing também cresceu, atingindo um índice inédito no Brasil.
Esta edição traz também resultados muito positivos sobre a percepção da
sociedade em relação às embalagens em papel. Duas pesquisas envolvem o
consumidor final na Europa e nos Estados Unidos, evidenciando a força dos

EQUIPE TWO SIDES BRASIL

materiais celulósicos junto a esse público; e a outra é focada nos especificadores

Fabio Arruda Mortara, country manager

brasileiros, os compradores de embalagens, profissionais de marketing,

Manoel Manteigas de Oliveira, diretor técnico

suprimentos e outras áreas, responsáveis por determinar o tipo de embalagem

Heloisa Vidigal, diretora de marketing

que acondicionará os seus produtos. O estudo mostrou a identificação do papel,

Ynara A. Santos, coordenação

cartão e papelão ondulado com atributos relacionados à proteção ao meio

Oziel Branchini, consultor

ambiente. Mas indicou a necessidade de investirmos em comunicação para

Samara Ribeiro, comunicação digital e mídias

transformar pontos favoráveis em vantagens competitivas.

Tayná Soares da Costa, estagiária

Se antes da Covid-19 já havia muito o que fazer, agora o trabalho será ainda
maior. Estamos nos preparando para tal, com resiliência e dedicação.

Two Sides Brasil sob licença de Two Sides UK
www.twosides.org.br

Fabio Arruda Mortara
Country manager,
CEO de Two Sides Brasil

Realização
Há ótimas razões para
você #AmarPapel

#PapelNãoDesmata
Acesse twosides.org.br

Apoio para esta edição
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O poder da impressão
Com a participação de publicitários,

e do Grupo Le Figaro, reforçando o fato

O Print Summit 2019 terminou com

outros

de que o mercado de comunicação e

um ciclo de debates do qual fizeram

da

mídias deve se adaptar aos novos

parte todos os palestrantes, respondendo

comunicação, o Print Summit 2019

tempos, e que, apesar de veículos de

a perguntas feitas pelo mediador Tiago

debateu, no dia 29 de outubro, a

comunicação estarem lançando conteúdo

Ferrentini

importância da mídia impressa e sua

online, trata-se de um ciclo em que

Editora Referência, que publica o

interação com as mídias digitais. Ao

ambas as plataformas (digital e impressa)

jornal Propmark) e pelo público. Entre

longo da programação, o auditório da

se complementam.

os temas levantados estiveram o

gráficos,

fornecedores

profissionais

da

e

indústria

(diretor

operacional

da

ESPM Tech, em São Paulo, foi palco

compromisso da comunicação impressa

do debate sobre a relevância e as

com o meio ambiente, credibilidade e

aplicações da comunicação impressa

as oportunidades abertas pela integração

em

das aplicações offline e online.

um

mundo

digital,

suas

transformações e valores ligados a

Two Sides estuda repetir o evento

questões como sustentabilidade e

em 2020, de forma exclusivamente

credibilidade. O encontro reuniu 170

online, devido à pandemia da Covid

pessoas e foi uma iniciativa conjunta
da Abro, Sindigraf-SP e Two Sides,
com apoio do jornal Propmark e
oferecimento da Afeigraf.
A primeira palestra foi ministrada
por Sergio Junqueira Arantes, CEO da
Eventos Expo Editora, que provou
porque a morte do impresso é fake
news. O palestrante utilizou como
mote a proliferação de conteúdo falso
comum nas redes sociais e sites, e
destacou a confiança que a mídia
impressa detém tanto junto a leitores,
quanto anunciantes e marcas.
Ao enfatizar o novo universo em
que marcas ligadas à comunicação
estão inseridas, Luciana Schwartz,
diretora de mídia Omnichannel da
Agência VML, apresentou dados
sobre a visibilidade das mídias online
e offline no Brasil. Como comparativo,
mostrou números da realidade francesa

Em seguida, Pedro Barbastefano,

19. Aguardem!

sócio e diretor comercial da 29 Horas
Mídia Aeroportuária, falou sobre o tema
A oportunidade do impresso no ambiente
OOH – Out Of Home. Também oriundo
do universo da mídia impressa, Pedro
destacou que a comunicação out of
home é um processo irreversível, mas
que tem na integração com a comunicação
impressa uma plataforma riquíssima
para atingir públicos variados.
Luiz Felix, da Agência Africa, encerrou
a programação do evento, em sua quarta
edição, com a apresentação de dois
cases em que os mundos online e offline
foram

usados

com

inteligência

e

integração para criação de campanhas
premiadas: a Campanha Tagwords para
a cerveja Budweiser, e uma campanha
de combate a fake news para a Penguin
Books.

Fotos: Paulo Stucchi.
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O custo
ambiental
oculto na
comunicação
digital
Nova pesquisa encomendada pela
empresa de energia OVO revelou
que enviar e receber emails tem uma
enorme pegada de carbono, com
emails desnecessários contribuindo
para a produção de mais de 16.433
toneladas

de

carbono.

O estudo descobriu que quase ¾ (72%) do

de carbono ao equivalente a

Reino Unido não sabe qual é a pegada de

81.152 voos para Madrid ou

carbono associada ao email, sendo que 49%

tirando da estrada 3.334 carros a

dos britânicos confessam que enviam emails

diesel.

desnecessários a um colega ou amigo todos os
dias. Ao enviar um email a menos por dia
estaríamos reduzindo a nossa produção coletiva

72%

do Reino U
nido não
têm conhe
cimento da
pegada de
carbono
associado
aos emails

Essa

quantidade fenomenal de carbono
poderia ser reduzida se cada adulto
enviar um email a menos por dia.

10 E-MAILS
DESNECESSÁRIOS
1. Obrigado
2. Bom fim de semama
3. Recebido
4. Estimado
5. Boa noite
6. Você viu isso?
7. Felicidades
8. Você também
9. Ri muito
10. Igualmente

Memórias são feitas de impressão
A Ricoh lançou na Europa em 2019 o Memórias Impressas, um novo serviço de criação de cartões postais que permite às
pessoas enviarem mensagens de apoio a qualquer pessoa na Europa. Criado em parceria com o Instituto de Pesquisa de
Alzheimer, a ferramenta online foi projetada para ajudar famílias e amigos a manterem contato. O serviço funciona com o
upload de uma foto e mensagem pessoal pelo usuário na plataforma digital Memórias Impressas por meio do computador,
smartphone ou tablet.
A ferramenta converte a imagem e a mensagem em um cartão postal, que é enviado diretamente para o destinatário. Há uma
taxa de £ 1, mas todos os rendimentos são destinados à pesquisa contra o Alzheimer. “A ferramenta de impressão digital de
cartão postal da Ricoh permite que as pessoas com demência fiquem conectadas com sua família e amigos”, diz a empresa.
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Vinte e quatro
milhões de
impactos. Esse é o
saldo dos dois
anos de parceria
entre Two Sides e
a turminha mais
querida do Brasil

carbono da atmosfera. As histórias com

nem todos os meus amigos conhecem”,

os personagens da Turma da Mônica

comenta

ensinam como o papel é importante nas

11 anos, filho de Carine Barreto, da

nossas vidas, estimulando a leitura e o

Indústria Brasileira de Árvores, Iba.

Mateus

Terlon

Barreto,

consumo consciente. Este é um projeto

Em 2019, as historinhas trataram de

que muito nos orgulha e por isso já o

temas como consumo responsável,

renovamos por mais um ano.”

reciclagem,

aquecimento

global

compostagem. Agora, na terceira fase,
os quadrinhos falarão sobre fake news,
greenwashing, papel funciona, leitura,
consumo consciente/reutilização.

Parceria Turma
da Mônica e
Two Sides entra
em seu terceiro
ano consecutivo

Iniciado em abril de 2018 e renovado
em junho de 2020 para mais 12 meses,
o projeto teve como mote esclarecer o
público infanto-juvenil em relação
aos mitos sobre o impacto ambiental
do papel, da comunicação impressa e
da embalagem de papel. Desde então,
24 histórias foram publicadas nas
revistinhas Cebolinha, Cascão e no
Almanaque da Mônica, Chico Bento e

DESTAQUES

Magali, todas publicadas pela Panini,
atingindo milhões de leitores. “Elas
explicam,

de

forma

lúdica,

e

Para Fabio Arruda Mortara, country

a

manager de Two Sides Brasil, o projeto

importância de nos preocuparmos

atingi uma meta vital: fazer com que o

com a origem dos produtos que

público tenha conhecimento sobre a

consumimos e de seus impactos no

origem da celulose e do papel. “O

meio ambiente”, afirma Rodrigo

objetivo é combater fake news e desfazer

Paiva, diretor de licenciamento da

os muitos mitos sobre o papel e a

Mauricio de Sousa Produções. “As

comunicação impressa.”

historinhas mostram de forma divertida

“Eu já gostava muito dos gibis do

que o papel vem de matéria-prima

Mauricio de Sousa, mas quando minha

renovável, que é muito reciclado e

mãe trouxe os que falam de floresta

biodegradável. Mostram também que

plantada, passei a gostar mais ainda.

as árvores para fazer papel são

Minha mãe trabalha no setor e sempre

cultivadas e ajudam a sequestrar

traz informações verdadeiras, mas que

2018 – Impacto ambiental
do papel, da comunicação
impressa e da embalagem
de papel.
2019 – Consumo
responsável, reciclagem,
aquecimento global,
compostagem.
2020 – Papel funciona,
fake news, greenwashing,
leitura, consumo
consciente/reutilização.
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Two Sides
intensifica
webinars
Two Sides trabalha em duas
vertentes principais: no combate
ao greenwashing e na divulgação
de informações sobre as vantagens
dos materiais celulósicos para o
meio ambiente e sua eficácia na
comunicação e na embalagem.
Nesse contexto, também incentiva
boas práticas ambientais, como
redução de desperdícios e
incentivo à reciclagem.
Para essas finalidades, usa os
mais
diversos
meios
de
comunicação, inclusive palestras,
disponíveis para todos os públicos.
Até março deste ano, as apresentações vinham sendo feitas
presencialmente e, em algumas
poucas oportunidades, online,
para corporações e entidades que
já usavam as ferramentas de
webinars regularmente.
Com a quarentena imposta pela
pandemia da Covid-19, Two
Sides não reduziu em nada suas
atividades, como afirma Manoel
Manteigas de Oliveira, diretor
técnico de Two Sides. “Imediatamente passamos a fazer nossas
reuniões de trabalho pela internet.
O mesmo recurso foi usado para
as reuniões do Conselho Diretivo
e dos Comitês de Sustentabilidade

e de Valorização da Embalagem de
Papel, Cartão e Papelão. Da mesma
forma passamos a oferecer palestras via
webinar. Desde então já aconteceram
várias, e os resultados têm sido muito
bons.”
Segundo Heloisa Vidigal, diretora de
marketing de Two Sides, a modalidade
virtual seguirá sendo utilizada. “O
webinar se mostrou uma ferramenta
eficiente para palestras e encontros,
principalmente para outros estados do
Brasil ou países da América Latina.”

DESTAQUES
1 - AlphaGraphics - SP
2 - Associação das Indústrias
Gráficas do Peru (AGUDI)
3 - Associação dos Industriais
Gráficos do Paraguai (AIGP)
4 - BO Paper Bio Bio – Chile
5 - Confederação Latino Americana
da Indústria Gráfica no México
(CONLATINGRAF)
6 - CPMC - RS
7 - Instituto Federal Fluminense de
Educação, Ciência e Tecnologia Campos dos Goytacazes - RJ
8 - Instituto Europeo de Design - SP

Até meados de
junho, Two Sides
levou sua
mensagem através
das ferramentas
digitais a oito
empresas e
entidades, falando
sobre mitos e
verdades sobre o
papel, o meio
ambiente e o novo
coronavírus, a
verdade sobre o
papel e o meio
ambiente, como
vender mais e
ajudar o meio
ambiente, além de
informações
institucionais
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A campanha
anti-greenwashing
de Two Sides Brasil
anda mais
movimentada do
que nunca. Mesmo
no primeiro
semestre de 2020,
em que a economia
parou devido à
pandemia do novo
coronavírus, 17
empresas foram
questionadas e 10
mudaram sua
postura
Combater conteúdo falso sobre os
benefícios ambientais de um produto
ou serviço é uma das principais
atividades do movimento Two Sides.
Desde janeiro de 2020, a iniciativa no
Brasil recebeu 24 denúncias e rastreou
outras 11 empresas que praticavam
greenwashing. Dessas, 17 receberam a
comunicação de Two Sides Brasil e 10
mudaram ou excluíram suas mensagens,
representando uma taxa de sucesso de
59%. De acordo com Manoel
Manteigas de Oliveira,
diretor técnico de TSB, isso mostra que

em muitos momentos não
existe má intenção por parte
das empresas que praticam
greenwashing. “às vezes, é
falta de conhecimento. Por isso
vemos o nosso trabalho como
educativo. O objetivo é chamar
atenção das pessoas, esclarecer
os fatos”, diz Manteigas.
No primeiro semestre de
2020, um dos casos mais
significativos foi um artigo
publicado no portal do Ministério
do Meio Ambiente em que as
sacolas de papel eram criticadas.
Cartas e e-mails foram enviados
à área de comunicação e Two
Sides, num trabalho conjunto
com o Instituto Brasileiro de
Árvores, Ibá, conseguiu que o
texto fosse excluído do site.
Em nível global, em 2019,
cerca de 131 empresas e
organizações removeram ou
mudaram suas mensagens após
a intervenção de Two Sides.
Isso eleva o número total de
instituições impactadas para
mais de 500 desde que a
campanha começou, em 2010.

PERSISTÊNCIA
Para quem é novo por aqui,
greenwashing é a prática de fazer uma
alegação infundada e enganosa sobre os
benefícios ambientais de um produto,
serviço,
tecnologia
ou
prática.
Frequentemente, isso ocorre quando a
companhia está tentando incentivar seus
clientes a migrar para o serviço digital,
usando alegações falsas sobre os impactos
ambientais prejudiciais da comunicação
impressa e do papel.
Aqui no Brasil, como comenta Fabio
Mortara, o começo foi tímido. “A partir
de 2017, passamos a adotar ações mais
eficazes, e em 2018 atingimos 12 cases
de sucesso, ou seja, casos nos quais a
mudança realmente aconteceu, o conteúdo
da mensagem foi alterado ou eliminado”,
afirma o country manager. Two Sides
Brasil fechou 2019 com 18 cases exitosos.
“Estamos muito contentes com esse
resultado. Mesmo em tempos de
pandemia, melhoramos nossa taxa de
sucesso para 59%. Mas temos certeza de
que há muito o que fazer”, diz Fabio
Mortara. “Às vezes esse trabalho
consome um ano. A gente vai
descobrindo os meandros, as formas de
atuar em cada um deles. É um trabalho
que exige assertividade e persistência”,
finaliza Fabio.

Saiba mais em: www.twosides.org.br/anti-greenwash/

Infográficos_09

Use e abuse dos infográficos
Já estão disponíveis os novos infográficos
sobre os benefícios do uso do papel. Com
eles, Two Sides pretende compartilhar os
fatos sobre a comunicação impressa, o papel
e as embalagens de papel, papelcartão e
papelão, esclarecendo informações enganosas
ou imprecisas. Tal material pode ser solicitado
pelos membros em formato de co-branding.
Os membros têm à disposição cinco temas
que exploram características e vantagens
específicas: a agradabilidade do papel, a
eficiência do material na retenção de conteúdo,
os ganhos com o uso das sacolas de papel, o
fato de a comunicação em papel ser sustentável,
segura e confiável, e a desmistificação de
mitos recorrentes

Bastante ilustrativos e
com informações de
rápida compreensão,
podem ser usados em
inúmeros materiais,
reforçando o
comprometimento das
empresas com a
sustentabilidade e a
sua preocupação com
o bem estar da
comunidade

POR QUE TANTAS PESSOAS

AMAM PAPEL?
PORQUE É SEGURO, SUSTENTÁVEL... E CONF

IÁVEL!
Em 2017 e 2019, Two Sides Brasil contrat
ou a empresa global de pesquisas de
opinião,
Toluna, para realizar uma pesquisa
sobre as atitudes e percepções do consum
idor
brasileiro em relação à comunicação
impressa e ao papel. Os resultados
podem
te
surpreender! Para mais resultados, acesse
www.twosides.com.br.

SEGURO

62%

71%

estão preocupados que suas
informações pessoais, arquivadas
eletronicamente encontram-se
sob risco de serem hackeadas,
roubadas, perdidas ou danificadas.

dos consumidores mantêm cópias
de documentos importantes em
suas casas, pois acreditam que
é o modo mais seguro de
guardar suas informações.

SUSTENTÁVEL

CONFIÁVEL

76%

concordam que
, qua
produzidos, usa ndo
dos e
reciclados de
forma
responsável,
a impressão
e o papel pod
em ser uma
maneira susten
tável de se
comunicar.

TWO SIDES
#PapelNãoDesmata: papel
usado não é lixo! Recicle!
.

Reduza, reuse, recicle

confiam nas

50%

notícias que
leem nos jor
e apenas 16%
nais impresso
confiam nas
s,
notícias
que leem nas
mídias sociais
.

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
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Diretor técnico do Instituto TS Brasil participa do podcast Ondas Impressas e fala sobre a inserção da
indústria gráfica na economia circular e as oportunidades que o conceito pode abrir para as empresas do setor.
Por: Tânia Galluzzi

Two Sides fomenta discussão sobre
economia circular
Para Léa Gejer e Carla Tennenbaum,
criadoras do site Ideia Circular, o lixo é um
erro de design. Elas partem do princípio de
que na natureza não existe lixo, ele seria
uma invenção humana passível de eliminação
desde que todo produto ou processo fosse
projetado para tal. Mais do que reciclar,
mais do que reduzir o lixo, elas querem
acabar com o conceito de lixo por meio de
produtos e processos que sejam desenhados
com inteligência e intencionalidade desde
o início.
Esses conceitos formam a base da
economia circular, tema do 11º episódio do
podcast Ondas Impressas. Lançado em
fevereiro por mim e pelo consultor
Hamilton Costa, o programa destina-se
àqueles que militam no universo da
impressão e já tratou de temas os mais
diversos, desde a polêmica do papel imune,
marketing e vendas na pandemia, até a
sobrevivência das gráficas frente à Covid-19.

Para discutir o assunto, convidamos a
Léa, arquiteta e mestre em gestão
ambiental urbana, Manoel Manteigas de
Oliveira, diretor técnico de Two Sides
Brasil, e Richard Möller, diretor da
Hubergroup e representante da Associação
Brasileira das Indústrias de Tintas para
Impressão, Abitim, em Two Sides.
Apaixonada pela criação de produtos e
espaços saudáveis, Léa ressaltou no
podcast o papel da indústria gráfica na
economia circular. “A indústria gráfica é
fundamental pois está presente em todos
os lugares.” Falou sobre a necessidade
do alinhamento de toda a cadeia produtiva
na geração de materiais positivos para o
meio ambiente e para as pessoas e sobre
a disseminação da economia circular no
Brasil e no mundo.

Léa Gejer

Manoel Manteigas de Oliveira

Richard Möller
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VANTAGENS DO PAPEL
Manteigas aproveitou a oportunidade para enfatizar
a posição de destaque da indústria gráfica frente aos
três princípios básicos da economia circular: uso de
materiais reutilizáveis e ou recicláveis, utilização de
fontes de energia renováveis e a promoção da
biodiversidade. “A indústria gráfica está avançada
em função das qualidades intrínsecas dos materiais
oriundos da celulose, que não são os únicos que ela
utiliza, mas que representam uma grande parte.”
O diretor técnico também destacou a relevância
das gráficas no desenvolvimento de produtos que
possibilitem o reaproveitamento total dos materiais,
sobretudo quando clientes multinacionais começarem
a exigir a adequação a parâmetros mais rígidos
como os recém-implantados na Europa. Em junho, o
Parlamento Europeu aprovou novas regras para
determinar se uma atividade econômica é
ambientalmente sustentável. O “selo verde” será
atribuído a empresas e projetos, e deve guiar
investimentos públicos na União Europeia destinados
à recuperação da economia pós-pandemia. “Falta
pouco para termos [no Brasil] um livro, uma
embalagem, um folder que atenda todos os preceitos
da economia circular. Seria lamentável perdermos
essa oportunidade”, complementou Manteigas.
Fechando a discussão, Richard Möller, que
também é diretor da Associação dos Agentes de
Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a
Industria Gráfica, Afeigraf, explicou os parâmetros
da certificação Cradle to Cradle, que chancela
produtos e fábricas alinhados com os princípios da
economia circular, e a trajetória da Hubergroup na
obtenção desse selo.

O QUE É ECONOMIA CIRCULAR?
A economia circular é uma nova forma de
pensar o futuro e como nos relacionamos com o
planeta, dissociando o crescimento econômico e o
bem-estar humano do consumo crescente de novos
recursos.
O desenho intencional de novos produtos e
processos possibilita o aproveitamento inteligente
dos recursos que já se encontram em uso no
processo produtivo. Os resíduos se tornam
nutrientes em novos processos – e os materiais
podem ser reparados, reutilizados, atualizados ou
reinseridos em novos ciclos com a mesma qualidade
ou ainda superior, ao invés de serem jogados fora.
O destino final de um material deixa de ser uma
questão de gerenciamento de resíduos, mas parte
do processo de design de produtos e sistemas.
Assim é possível eliminar o próprio conceito de
lixo: cada material é aproveitado em fluxos
cíclicos, o que possibilita sua trajetória do berço
ao berço (cradle to cradle), preservando e
transmitindo seu valor.

Fonte: site Ideia Circular

12_Capa

Não basta ser, é
É preciso fazer mais barulho, criar
oportunidades que explicitem tudo o
que o segmento de embalagem em
papel é capaz de oferecer, deixando
claro que, quanto maior o desafio,
melhor será a resposta. Essa é uma das
principias conclusões da pesquisa
sobre a percepção da indústria em
relação às embalagens de papel.
O objetivo da pesquisa Cenários e
Oportunidades – Papel, Cartão e
Papelão Ondulado como Embalagem,
realizada pela Quorum Brasil a pedido
de Two Sides, foi compreender a visão
dos decisores em relação às
embalagens de papel, cartão e papelão
ondulado e as oportunidades para
elevar sua competitividade. “Two
Sides Brasil resolveu ousar, numa
pesquisa em profundidade para
entender melhor o processo de escolha
dos compradores de embalagens, e
verificar as oportunidades, que são
enormes, para os fabricantes de
embalagens de papel”, comenta Fabio
Arruda Mortara, country manager de
Two Sides Brasil.
Para tanto, foram entrevistados, em
novembro de 2019, 39 fabricantes de
bens de consumo de oito setores da
indústria: alimentação, farmacêutico,
químico e petroquímico, higiene e
limpeza, têxtil, brinquedos, perfumaria
e varejo. A pesquisa envolveu
representantes das áreas de vendas,
marketing, produtos, inteligência de
mercado, inovação, P&D, qualidade,
suprimentos, incluindo influenciadores
e decisores, num total de 150
profissionais.
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preciso parecer
Entre os resultados, a pesquisa apurou
que os diferenciais do papel em relação à
proteção ao meio ambiente são
claramente percebidos pela indústria.
“Ninguém citou, por exemplo, que a
cadeia do papel destrói árvores ou
qualquer crítica do gênero”, afirma
Claudio Silveira, CEO da Quorum. A
imagem dos suportes celulósicos é
positiva, porém os convertedores
precisam estar atentos a três pontos. Em
primeiro lugar à necessidade de investir
em tecnologia para tornar as embalagens
de papel mais resistentes e capazes de
conservar os produtos por mais tempo.
Existe, também, a percepção de que o
design avançou pouco e que as embalagens
em geral não são facilmente adaptáveis
de uma linha de produto para outra. O
terceiro ponto que precisa ser trabalhado
refere-se
ao
relacionamento
convertedor-indústria-consumidor.
Apenas 24% dos entrevistados
concordaram totalmente com a afirmação
“os fabricantes de embalagens procuram
saber o que eu preciso e buscam
soluções”, enquanto 39% concordaram
totalmente com a afirmativa “os
fabricantes de embalagens estudam as
necessidades do consumidor final.” É
premente, de acordo com a Quorum
Brasil, aproximar-se não só do time
comercial da indústria, mas também
entender o mercado do cliente, inovar e
se antecipar às demandas.
OPORTUNIDADE
A análise levantou que em torno de
60% das empresas já experimentaram o
papel como embalagem, porém apenas
27% o citam como sendo utilizado

frequentemente. Cerca de 25% dos
respondentes afirmaram nunca ter utilizado
papel, cartão ou papelão ondulado, sinalizando
importante oportunidade.
Como esperado, o plástico (rígido e flexível)
é o material utilizado com maior frequência,
segundo 65% dos entrevistados. As três
principais razões para tal são: resistência
durante e após o processo de produção,
praticidade para armazenagem e adequação à
conservação dos produtos. Já os motivos para
o uso do papel são a reciclagem, o menor
custo em relação ao plástico e ao vidro e o
menor impacto ambiental.
A pesquisa indicou que o papel está entre os
primeiros na intenção de ampliação de uso,
mostrando que o mercado é receptivo às
embalagens em papel. Contudo, recursos já
incorporados ao papel, cartão e papelão
ondulado podem não ser percebidos por não
serem
adequadamente
comunicados.
“O desafio, portanto, é transformar pontos
positivos e diferenciais em vantagens
competitivas de fato. Dá trabalho, mas
funciona”, comenta Claudio Silveira. Como
base para um plano de ação nesse sentido ele
recomenda o tripé proximidade com o cliente,
inovação e comunicação.
Quando perguntados sobre o que esperam
para o futuro das embalagens, os entrevistados
almejam um envoltório 100% biodegradável,
resistente, fácil de reciclar, adaptável, de
baixo custo e que conte com muitos
fornecedores. Nesse cenário, plástico e papel
disputarão o protagonismo, sendo os
convertedores apontados como os principais
responsáveis pelos avanços (39%). Os
fabricantes de matéria-prima vêm em seguida
(31%), seguidos pelas empresas consumidoras
de embalagem (30%).
Acesse twosides.org.br e saiba mais.
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Europeus e norte-americanos preferem
embalagens em papel, cartão e papelão
Estudo realizado em março de 2020
envolveu 7.900 pessoas em 10 países.
Consumidores estão dispostos a gastar
mais em produtos embalados com
materiais sustentáveis.
Consumidores
cada
vez
mais
conscientes de suas escolhas, dispostos
a mudar seus comportamentos e até a
pagar mais por produtos ambientalmente
amigáveis. Esse universo veio à tona
com a pesquisa realizada por Two Sides
e a empresa global de pesquisa Toluna
em março deste ano. Focada em entender
as preferências, percepções e atitudes
dos consumidores em relação às
embalagens, a análise online envolveu
5.900 europeus (Alemanha, Áustria,
Dinamarca, Finlândia, França, Itália,
Noruega, Suécia e Reino Unido) e 2.000
norte-americanos. “Os consumidores
estão se tornando mais conscientes das

opções disponíveis, o que, por sua
vez, está influenciando as decisões
por parte das empresas –
particularmente no setor varejista.
A cultura de ‘fazer, usar, descartar’
está mudando gradualmente”,
afirma Phil Riebel, presidente de
Two Sides América do Norte.
As pesquisas indicam que os
consumidores estão se tornando
mais conscientes sobre o impacto
que as embalagens têm no meio
ambiente, particularmente em
relação ao uso único e às
embalagens não recicláveis. A
maioria dos europeus entrevistados
está tomando medidas para reduzir
o uso de embalagens plásticas
(70%), e também reconhece que o
papel/papelão pode ser uma opção
mais sustentável. Nos Estados
Unidos, 57% dos respondentes

estão fazendo algo para diminuir
o uso de embalagens plásticas.
As embalagens de papel e
papelão são as preferidas pelos
consumidores em função de
atributos ligados à sustentabilidade, incluindo compostagem
doméstica, apontada por 69%
dos norte-americanos e 72%
dos europeus, por considerarem-na melhor para o meio
ambiente (norte-americanos,
66%, europeus, 62%) e por ser
mais fácil de reciclar (51% dos
norte-americanos, 57% dos
europeus).

70%

dos europeus
buscam medidas
para reduzir as
embalagens
plásticas, para os
americanos esse
número é 57%
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66%

dos norte
americanos e
62% dos
europeus
consideram-na
melhor para o
meio ambiente

Há um nível crescente de pressão sobre
o comércio varejista para aumentar o
uso de embalagens ecologicamente
corretas, com 48% dos consumidores
europeus e 36% dos norte-americanos
concordando que considerariam evitar
um varejista se soubessem que não está
se esforçando para reduzir o uso de
embalagens não recicláveis. Além
disso, 58% dos europeus e 44% dos
norte-americanos concordaram que o
uso de embalagens não recicláveis
deveria ser desestimulado por meio da
tributação.
REAL E ONLINE
A pesquisa em relação às taxas de
reciclagem também sugere que o
papel/papelão é percebido como o
material mais reciclado tanto na
Europa quanto nos Estados Unidos. No
entanto, uma porcentagem significativa
de consumidores ainda subestima as

taxas de reciclagem de embalagens de
papel, vidro e metal, o que significa
que essas indústrias precisam realizar
mais ações para melhorar a percepção
e a compreensão.
No quesito compras online, 57% dos
consumidores nos Estados Unidos
preferem que os produtos comprados
por e-commerce sejam entregues em
embalagens de papel ao invés de
invólucros plásticos. No Velho
Continente, esse índice sobe para
66%. Por lá, 73% dos entrevistados
desejam que os itens encomendados
pela Internet sejam entregues em
embalagens adequadas, ou seja, que
não excedam muito o tamanho real do
produto. Entre os norte-americanos,
70% indicam tal preferência.
Na compra física, os respondentes
classificaram as sacolas de papel
como as melhores em relação a

fatores ambientais como reciclagem (57% entre norte-americanos
e 52% entre os europeus),
compostagem (53% EUA e 47%
Europa) e por serem produzidas
com materiais renováveis (46%
entre os norte-americanos e 43%
entre os europeus). Nas duas
regiões as sacolas de algodão/lona
foram classificadas como melhores
em relação à características
físicas como sensação agradável,
durabilidade e atratividade.
Acesse twosides.org.br e saiba mais.
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Cartilha para colorir
O objetivo é colaborar na formação humana por
meio de um guia divertido sobre o papel e a nossa
relação com ele no dia a dia. Desde que foi incluída
no site da Moderna em abril até o dia 15 de junho,
a cartilha já teve mais de 780 acessos, de acordo
com Katia Dutra, coordenadora de marketing da
Editora Moderna.
A cartilha faz parte do conteúdo disponibilizado
para estudantes, pais e professores na plataforma
gratuita Maratona.Edu do Grupo Santillana,
detentor das marcas Moderna, Salamandra,
Compartilha, UNO, Richmond, Santillana
Espanõl, Educate by Richmond, Sistema Farias
Brito, Kepler, Crescemos e Avalia. A plataforma
funciona como um grande hub com oferecimento
de conteúdo semanal, como jogos analógicos para
pais e filhos, contações de histórias (inclusive em
inglês), vídeos de dicas para as famílias, artigos
de especialistas, webinars, revistas sobre educação,
além da liberação de dezenas de livros digitais de
autores da Moderna e Salamandra, entre eles
títulos de Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Eva
Furnari e Ana Maria Machado.
Acesse a plataforma Maratona.Edu
www.gruposantillana.com.br/maratona.edu
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Ferramenta de apoio
da AlphaGraphics

Papel Jandaia e
Two Sides Brasil

A rede AlphaGraphics, sinônimo de gráfica rápida no
Brasil, é membro Patrocinador de Two Sides desde que
a campanha chegou por aqui. A franquia apoia e carrega
o selo Two Sides em todas as suas ações. “É uma inciativa
de extrema importância, da qual compartilhamos todos
os valores”, afirma Rodrigo Abreu, presidente da
AlphaGraphics Brasil.
A rede procura utilizar ao máximo os materiais
disponibilizados
aos
membros,
desde
o
compartilhamento dos posts em redes sociais, assinatura
em email, até infográficos em peças promocionais. A
AlphaGraphics lança mão das informações de Two Sides
também como suporte para as equipes de venda, no
sentido de fazer chegar aos clientes dados reais quando
há alguma objeção ao uso do papel ou da mídia
impressa.
Two Sides está presente ainda na capacitação dos
funcionários. Fabio Mortara, country manager de Two
Sides no Brasil é constantemente convidado a palestrar
nas convenções da Alphagraphics e recentemente
participou de webinar de treinamento.

As embalagens da nova linha de papéis cortados da
Jandaia estão chegando aos pontos de venda com o
logo Two Sides. Nas versões Office A4, 75 g/m² e
Home Office/School, A4, 70 g/m², os produtos trazem
o selo em destaque na parte de trás do pacote. O logo
está sendo aplicado em toda a linha de papéis cortados
da companhia.
De acordo com Fabricio Pardo, da área de marketing
da Jandaia, o objetivo é valorizar o uso do papel como
um material sustentável e que favorece a criatividade
dos consumidores. “Estamos estendendo a aplicação
do selo também para a linha de cadernos e agendas”,
afirma Fabrício.

“
Rodrigo Abreu

Usamos os recursos de
Two Sides para apoio
institucional, comercial
e de marketing, e isso é
determinante em nossa
estratégia.

”
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Declare seu
amor ao
papel
A campanha está
sendo veiculada em
todos os países
com projetos Two
Sides. No Reino
Unido, por exemplo,
com o apoio de
jornais como The
Times, Metro, The
Guardian, The
Economist e Daily
Mail, assim como
revistas de grande
circulação, os
anúncios impactam
mais de 10 milhões
de leitores
mensalmente

Mais emocional do que as
duas anteriores, a campanha
que começa a ser veiculada em
julho tem seis anúncios. Com
imagens mais limpas e informações
claras, ela brinca com recorte e
dobra para transmitir atributos
intrínsecos ao papel como
reciclagem, sequestro de CO2 e
sustentabilidade. Afora
os
anúncios em jornais e revistas, a
campanha Love Paper inclui
posts para redes sociais, rodapé
de email, marcador de livro e o
site lovepaper.org.br
“Nunca houve uma atenção
tão disseminada sobre as
credenciais ambientais dos
produtos e materiais que
usamos”, diz Greg Selfe,
country manager da Two Sides
UK. “O debate sobre plásticos
alimentou uma mudança sísmica
na atitude das pessoas e dos
negócios
em
relação
à
sustentabilidade. Esse debate
levou mais pessoas a entenderem
que o papel pode ser uma
escolha ambientalmente correta
para leitura, comunicação e
soluções de embalagem, mas
ainda existe uma subvalorizarão

significativa de quão sustentáveis
são o papel e as embalagens de
papel.”
A campanha Love Paper
possui vários recursos, um site
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rico em conteúdo, além de vídeo e folheto informativo.
Cada material contribui para o objetivo geral da
campanha, promover a sustentabilidade e atratividade
da impressão, e está disponível para os membros de
Two Sides que desejam esclarecer seus colaboradores
ou clientes sobre as credenciais ambientais do impresso.
O site lovepaper.org.br oferece um mergulho no
mundo do papel, incluindo uma série de fatos sobre
sua produção, uso e alta taxa de reciclagem.

O novo Fact Sheet Love Paper contém estatísticas e
informações sobre a indústria do papel, desde a quantidade
de árvores plantadas a cada ano até o quanto as pessoas
adoram ler no meio impresso. Criado para oferecer às
pessoas clareza sobre o mundo do papel, rapidamente
dissipa os mitos em torno desse produto e a indústria de
impressão.

RAZÕES PARA AMAR PAPEL
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usad
se
atrativos, e
indústria da
questões ambientais da
melhor entendimento das
de utilizações.
Two Sides encoraja um
és de sua grande gama
atrav
l,
pape
do
e
ssa
comunicação impre
nosas ou imprecisas.
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Fabio Arruda Mortara
Country Manager
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www.lovepaper.org.br

www.twosides.org.br

fam@twosides.org.br
55 11 972 064 746

LOVE

PAPER

Papel é renovável, reciclável e biodegradável. O impresso é eficaz e poderoso. Se imprimir, recicle.
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Atividades gratuitas para crianças e adultos
As criações da campanha Love Paper oferecem uma série de origamis, enigmas, tarefas de escrita e folhas de
atividades e pintura para crianças ou para a família toda. Tudo disponível para download no site.

Origami - coelho
www.lovepaper.org.br

Idade: 5 anos ou mais (recomendamos a supervisão de um adulto).
Origami é a arte antiga de dobrar papel.
Você sabia que a palavra origami vem das palavras japonesas oru (dobrar) e kami (papel).
Instruções: Usando um pedaço de papel quadrado (disponibilizamos um modelo nas atividades), siga
cuidadosamente o guia abaixo para criar este coelho.

Faça download de outras atividades em: lovepaper.org.br
Compartilhe a hashtag #AmarPapel

Nome: ___________________________________

Nome: ___________________________________

www.lovepaper.org.br

Alfabeto com coelhos

Gatos na escola

Mostre suas melhores habilidades para colorir!

Mostre suas melhores habilidades para colorir!

Faça download de outras atividades em: lovepaper.org.br
Compartilhe a hashtag #AmarPapel

www.lovepaper.org.br

Nome: ___________________________________

Nome: ___________________________________

Faça download de outras atividades em: lovepaper.org.br
Compartilhe a hashtag #AmarPapel

www.lovepaper.org.br

Nome: ___________________________________

Por que eu amo papel

Resumo de um livro

Enigmas

Instruções: anote 5 grandes razões pelas quais você ama papel (livros, revistas, desenho).

Instruções: use esta folha para escrever sobre seu livro favorito. Tente incluir coisas como: por que você
goste de ler, por que você o escolheu como seu livro favorito e conte-nos o que acontece na história e seus
personagens favoritos.

Instruções: com a ajuda de um adulto, treine seus conhecimentos em inglês! Good luck...

1

www.lovepaper.org.br

www.lovepaper.org.br

Animais(emda
floresta
inglês)

2
3
4
5

Faça download de outras atividades em: lovepaper.org.br
Compartilhe a hashtag #AmarPapel

Faça download de outras atividades em: lovepaper.org.br
Compartilhe a hashtag #AmarPapel

Faça download de outras atividades em: lovepaper.org.br
Compartilhe a hashtag #AmarPapel

Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
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Novo Fact Sheet
fala sobre a
Covid-19 e o papel
No início da pandemia muitos gostariam de saber
se poderiam se contaminar simplesmente tocando ou
manuseando correspondências, revistas, embalagens
de papel e outros produtos de suportes celulósicos.
Pensando e pesquisando sobre o assunto, Two Sides
reuniu informações sobre a potencial transmissão do
vírus a partir de papel, papelão e outras superfícies. O
download encontra-se disponível no site de Two
Sides.

TRANSMISSÃO DE CORONAVÍRUS
(SARS-COV-2) A PARTIR DE
SUPERFÍCIES DE PAPEL E CARTÃO
Tem havido muita preocupação sobre como as superfícies dos itens
que manuseamos rotineiramente podem
transportar e transmitir SARS-CoV-2, o coronavírus que causa a COVID-19,
muitos gostariam de saber se podem se
contaminar simplesmente tocando ou manuseando correspondências, revistas,
embalagens de papel e outros produtos
de suportes celulósicos. Reunimos abaixo“Em
um experimento
de laboratório,
as informações
Recomendações
as
disponíveis sobre
o potencial de transmissão
do vírus a
partir de papel, papelão e outras superfícies.
condições
são
controladas
muito
• Evite o contato com as pessoas.
e mantidas constantes. Em
Um estudo publicado em abril no jornal cuidadosamente
de medicina
“A
probabilidade
de
pessoa infectada
• Evite tocar olhos, nariz e boca.
The New England1 avaliou a estabilidadecomparação,
mundo real condições uma
como
do SARS- no contaminar
bens comerciais
CoV-2 em superfície como plástico, açotemperatura,
umidade e luz variam. Então, aé baixa e o risco de
inoxidável,
• Lave as mãos com água e sabão regularmente.
alguém pegar o vírus que causa COVID-19
cobre, papelão e comparado com o vírus SARS-CoVde

capacidade de sobrevivência do vírus também

um pacote
1, o vírus humano mais próximo ao novo coronavírus.
foi transportado, manuseado
• Ao etossir ou espirrar, cubra a boca com o
pode variar. Por exemplo, se que
o vírus contamina
exposto a diferentes condições tambémantebraço,
é
ou um lenço de papel e o descarte
uma
O vírus pode ser detectado em aerossóis até
ensolarada – como o peitoril
trêssuperfície
de
horas
baixo."
adequadamente.
após a aerossolização, até quatro horas emuma
janela,
cobre,
e até pode não durar tanto tempo”.
três dias em plástico e aço inoxidável. Ambos os vírus
Organização Mundial da Saúde, 2020
• Desinfete superfícies e objetos tocados com
O Dr. Lloyd-Smith, autor do ‘Aerossol e Estabilidade da
mostram viabilidade relativamente longa
em aço
Superfície
frequência.
da SARS-CoV-2 em comparação com SARSinoxidável e polipropileno (plástico) em comparação
CoV-1 '
com cobre ou papelão. No papelão, nenhum SARS2 sair de casa, mas se for preciso,
Um estudo adicional publicado no The •Lancet
Evite
use
CoV-2 viável foi detectado após 24 horas.
intitulado “Estabilidade do SARS-CoV-2 máscara.
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Realização

Apoio

Two Sides lança o
Guia de Boas Práticas
Ambientais
Ampliando o alcance dos trabalhos, como uma
forma de contribuir com a conscientização sobre as
urgentes questões ambientais, Two Sides elaborou
este guia, que é um pequeno manual de como tornar
seu estilo de vida mais consciente e sustentável.
Acesse twosides.org.br e faça o download.
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Two Sides agora foca América Latina
Impresión y papel

Mitos y realidades

Print and Paper
have a great
environmental
story to tell
www.twosides.info

O time brasileiro está igualmente
estabelecendo contatos em diversos países
lationoamericanos, entre os quais Chile,
Equador, México, Paraguai e Peru, visando
a busca de apoio e informações. O primeiro
fruto deve ser o início de ações
anti-greenwashing no Paraguai.
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A ideia foi aproveitar um site já
existente em espanhol mas que
não vem sendo atualizado, com
informações que já estão em
espanhol, acrescentando conteúdo
renovado. Isso porque a página,
mesmo desatualizada, continua a
ser procurada a partir de vários
países de língua espanhola,
inclusive México e Espanha.
De acordo com Manoel Manteigas
de Oliveira, diretor técnico de
Two Sides Brasil, as ações não se
resumem ao site e serão ampliadas
pouco a pouco, visando a troca de
informações entre os países. Afora
o site, estão sendo promovidos
webinars (ver notícia na página
07), assim como a tradução de
diversos artigos técnicos, posts,
anúncios e do próprio booklet
Mitos e Fatos, base fundamentada
para a argumentação dos
membros de Two Sides em favor
das vantagens ambientais do
papel. Todo esse material já está
disponível.
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PARCEIROS DE MÍDIA
• Edicase
• Editora Abril
• Editora Cia das Letras
• Editora FTD
• Jornal O Liberal (PA)
• Jornal PropMark
• Jornal Tribuna
Independente (AL)

• News Paper – Andipa
• Portal Amigos do Livro
• Portal do Papel
• Portal Printnews
• Publish Digital
• Revista 100 Fronteiras (PR)
• Revista Abigraf
• Revista Andigraf (DF)

• Revista Desktop
• Revista Tecnologia
• Revista Educatrix
Gráfica
• Revista Embanews
• Senai – Editora
• Revista Expressão
• Sesi – Editora
• Revista Infografs
• Revista O Papel
• Revista Pré-Impressão (PR)
• Revista Refile (DF)

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

• Fedrigoni
• Gráfica Exemplar
• Green Reciclagem
• Ibema
• International Paper
• Klabin
• Oji Papéis Especiais
• Papirus
• Plural
• Regispel
• Revelação Gráfica
• Set Integrative
• Sincopel
• Suzano
• Tilibra
• WestRock

Membros Colaboradores
• APS Feiras e Eventos
• CBS Aparas
• Gráfica Triângullo
• Grupo Editorial Scortecci
• Mauricio de Sousa Produções
• Oficina Gráfica - Ogra
• Ricoh
• Sutto Serigrafia
• VP Máquinas

Membros Institucionais
• Aber
• Abigraf DF
• Abigraf ES
• Abigraf Nacional
• Abigraf RS
• Abigraf SC
• Abrelivros
• Abro
• ABTCP
• APE

• Anap
• Andigraf
• Aner
• ANJ
• ANL
• Bremen Sistemas
• CBL
• Conlatingraf
• CSMEG - Abimaq
• Eucalyptus Online

• FSC
• Ibá
• Instituto Pró-Livro
• Panini Brasil
• Paper Express
• Popai
• Sigep/Abigraf PR
• Siges
• Sinapel
• Sindigraf DF

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

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

www.twosides.org.br
@TwoSidesBrasil

Há ótimas razões para
você #AmarPapel

#PapelNãoDesmata
Acesse twosides.org.br

Fonte: Two Sides e Toluna, 2019.

amar papel é fácil
Porque é eficiente no aprendizado e retenção de conteúdo,
além de ser agradável, relaxante e prático.
60% dos brasileiros entendem melhor o que é impresso!

A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides. Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
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.

LOVE

PAPER
www.lovepaper.org.br

www.twosides.org.br

