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GREENWASH
A explosão do eco-engano e os danos que está 

causando à indústria de papel e impressão

A importância dos fatos
na defesa do papel e da impressão

Valorização e crescimento
a evolução da campanha Love Paper

Dois grandes eventos
em junho
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119 membros 
 1,5 bi.
 90 anos
 2 e 30
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Quem acompanha de perto o trabalho de Two Sides Brasil sabe que desde o início 
nossa principal bandeira sempre foi e continua sendo as ações anti-greenwashing. 
É a nossa missão primeira e também a vertente de nosso trabalho mais valorizada 
pelos membros de Two Sides, fato comprovado pelas pesquisas que realizamos 
todos os anos.

Paulatinamente, esse assunto, capa desta edição, vai sensibilizando mais e 
mais pessoas e organizações, não só em relação a informações equivocadas sobre 
o papel e a mídia impressa, mas também sobre alegações infundadas quanto à 
atuação das empresas na seara ambiental. Exemplo disso é a matéria de página 
inteira publicada no caderno Brasil Verde Carbono Zero, no Estadão de 27 de 
março deste ano. Nela, a líder em ESG na KPMG no Brasil, Nelmara Arbex, afi rma 
que “a qualidade dos dados é fundamental para evitar o greenwashing”. Para a 
especialista em sustentabilidade, “só a qualidade dos dados vai garantir que a 
empresa comunique com propriedade sobre o que está fazendo”. 

Essa declaração explicita e amarra todo o movimento que aqui fazemos, uma 
vez que nossa atuação no combate ao greenwashing não se limita ao atendimento 
e verifi cação dos alertas que nos chegam, ao contato, muitas vezes difícil, com o 
organismo que propaga mensagens incorretas, à elaboração da documentação 
que embasa o pedido de retirada ou reconsideração da mensagem errônea e ao 
acompanhamento atento de todo esse processo. 

A realização de pesquisas e a disseminação de dados precisos, inequívocos e 
claros sobre temas relacionados ao uso do papel, da impressão e das embalagens em 
papel, é, como diz Nelmara, instrumento essencial de combate ao greenwashing. 
O livreto Mitos e Fatos, os fact sheets, a parceria com o estúdio Maurício de Sousa, 
até mesmo esta publicação que você está lendo, tudo isso forma um conjunto 
desenvolvido para embasar os membros em suas ações e tornar a sociedade mais 
alerta e menos vulnerável ao greenwashing. 

Na luta direta contra a desinformação, já contabilizamos vitórias importantes, a 
mais recente referente a um fabricante de secadores de mão, que no fi nal de março 
retirou dos equipamentos a afi rmação de que o uso de secadores de ar salva árvores.

Êxitos como esse nos dão a energia e a motivação necessária para perseverarmos. 
E conteúdos como  a  entrevista com Nelmara Arbex confi rmam 
que greewashing é uma questão planetária, que se torna mais 
relevante dia após dia. 

Fabio Arruda Mortara - Presidente de Two Sides Brasil e 
América Latina

B E M - V I N D O !
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QUESTÃO GLOBAL

BEM-VINDO!
Two Sides é uma organização global, sem fi ns
lucrativos, criada na Europa em 2008 por 
membros das indústrias de base fl orestal, 
celulose, papel, cartão e comunicação 
impressa. Two Sides, a mais importante 
iniciativa do setor, estimula 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, cartão e papelão são provenientes de 
fl orestas cultivadas e gerenciadas de forma 
sustentável. Além disso, são recicláveis e 
biodegradáveis.
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Two Sides deseja 
boas-vindas aos  
membros de 2022...

Brasil
• Colisa
• Holográfi ca
• MD Papéis
• Tecpel
• Tubominas
• Zênite

América Latina
• Imprenta Matutina



ser uma obrigação de todos”, diz Oziel 
Branchini, coordenador da comissão.

O guia será disponibilizado gratuita-
mente a todas as gráficas brasileiras. O 
trabalho do ONS-27 conta com o patrocí-
nio do Sindicato das Indústrias Gráficas 
do Estado de São Paulo, Sindigraf. 

Assim como as demais, a Comissão de 
Estudo de Questões Ambientais e Segu-
rança é formada por voluntários e está de 
portas abertas à participação de todos.

—
Interessados devem entrar em contato pelo e-mail 
ons27@abtg.org.br
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• Antilhas
• Bignardi
• Brasilgráfica
• Cetesb
• Druck Chemie
• Faculdade Torricelli
• FTD
• Instituto de Tecnologia de 
Alimentos - Ital / Centro de 
Tecnologia de Embalagem – 
Cetea
• Irani
• Maqtinpel
• Plural
• Posigraf
• Two Sides

KLABIN E SUZANO NO MERCADO DE CRÉDITOS DE 
CARBONO

Atentas às questões das mudanças 
climáticas e à sustentabilidade dos seus 
negócios, a Klabin e a Suzano vêm atu-
ando no mercado de créditos de carbono.

A Klabin, a mais antiga nessa área, fez, 
em 2008, sua primeira venda de créditos 

de carbono no mercado internacional 
por meio do Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL), previsto pelo acor-
do do Protocolo de Quioto. O negócio foi 
realizado com uma companhia europeia 
do setor de energia, que, por contrato, 
não pode ser identificada. 

No total, foram vendidas 87 mil tonela-
das por cerca de 1,5 milhão de euros na 
época. Os créditos de carbono comer-
cializados foram gerados por um projeto 
que substitui óleo combustível por gás 
natural, instalado em sua Unidade de 
Piracicaba, no interior de São Paulo. Foi 
o primeiro MDL implantado pela Klabin, 
registrado na United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) em julho de 2006. 

Desde 2003, a empresa vem investin-
do em pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologias de baixo carbono, que possi-
bilitaram reduzir em 60% a emissão de 
CO2 equivalente por tonelada de produto 
gerado entre aquele ano e 2020. 

Quanto à Suzano, em entrevista ao 
site Reset, publicada em 25 de agosto de 
2021, Walter Schalka, CEO da compa-
nhia, afirmou ter alta expectativa em 
relação à Conferência das Nações Uni-
das sobre Mudança do Clima, que seria 
realizada em novembro do ano passado, 
na cidade de Glasgow, na Escócia. O 
acordo final da COP26 abriu o caminho 
para que o mercado de crédito de carbo-
no deslanche globalmente.

Walter Schalka revelou na entrevista 
que, na época, a empresa tinha 22 mi-
lhões de toneladas de CO2, que já haviam 
sido sequestrados e estavam em proces-
so de certificação, para serem comercia-
lizados.

A sustentabilidade é parte fundamen-
tal da estratégia de negócio da Suzano, 
que se comprometeu publicamente com 
um conjunto de 15 metas de longo prazo, 
os chamados “Compromissos para reno-
var a vida”. Entre elas está a captura de 
40 milhões de toneladas de carbono da 
atmosfera até 2025.

Fontes: Gazeta Mercantil e sites Reset, Klabin e Suzano

COMISSÃO COMEÇA A TRABALHAR EM GUIA 
PARA INVENTÁRIO DE CARBONO NA INDÚSTRIA 
GRÁFICA

Em linha com a tradição de produção de 
manuais sobre normas técnicas, visan-
do facilitar o acesso das empresas a tal 
conteúdo, o Organismo de Normalização 
Setorial 27 está trabalhando na edição 
de um guia para auxiliar as indústrias 
gráficas a elaborarem seus inventários 
de gases de efeito estufa. Para tanto, foi 
convocada a Comissão de Estudo de 
Questões Ambientais e Segurança do 
ONS-27,  sob a coordenação  da Asso-
ciação Brasileira de Tecnologia Gráfica, 
credenciada pela ABNT para a realização 
das atividades de normalização  do mer-
cado gráfico brasileiro. “No momento em 
que é fundamental que todos os produtos 
e serviços demonstrem a sua respon-
sabilidade ambiental, é indispensável 
que a indústria gráfica se aproprie de 
metodologias e métricas que a possibi-
lite demonstrar a pegada ambiental de 
seus produtos”, afirma Bruno Mortara, 
coordenador do ONS-27. “Como todos 
os produtos confeccionados pelo setor 
terminam nas mãos do consumidor, é 
cada vez mais importante que as gráficas 
mostrem que estão alinhadas com os 
esforços mundiais para reduzir a pegada 
ambiental em toda a cadeia produtiva”, 
completa Bruno.

Além do guia, a comissão de estudos 
promoverá a troca de experiências entre 
as gráficas participantes, incentivando o 
desenvolvimento de planos de redução 
e compensação de emissões. O guia terá 
como base o GHG Protocol, compatível 
com as metodologias do Painel Intergo-
vernamental de Mudanças Climáticas 
(IPCC) e com as normas ABNT NBR ISO 
14064-1 e NBR ISO 14064-2.  

“Fidelizar e conquistar clientes preocu-
pados com a responsabilidade ambiental 
já são motivos suficientes para que as 
gráficas busquem a redução e compen-
sação das suas emissões. Além disso, 
combater as mudanças climáticas deve 

Empresas e organizações que 
participam voluntariamente da 
CE de Questões Ambientais 
e Segurança
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IBÁ MARCA PRESENÇA NA COP26

Com a maior delegação de sua história 
em uma conferência do clima, o setor 
de árvores cultivadas participou da 
26.ª conferência das partes da Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (COP 26), realizada 
de 1º a 12 de novembro de 2021, em Glas-
gow, na Escócia. A associação Indústria 
Brasileira de Árvores, Ibá, que congrega 
empresas do setor, teve uma agenda 
movimentada e profícua.

Houve vários eventos e reuniões com a 
participação de dirigentes e associados 
da Ibá. No dia 3 de novembro, por exem-
plo, o presidente da entidade, Paulo Har-
tung, participou de um bate-papo com 
o ex-ministro da Agricultura, Roberto 
Rodrigues. Eles conversaram sobre o iní-
cio da COP-26, perspectivas e a posição 
do Brasil diante da adesão aos acordos 
de zerar o desmatamento até 2030 e de 
mitigação da emissão de metano. “Os 
acordos que o Brasil assinou são extre-
mamente relevantes”, disse o executivo 
da Ibá. “Dá indícios e esperança de que o 
país está se realinhando com sua posição 
histórica construída desde a Rio92.”

No dia 5 foi a vez do embaixador José 
Carlos da Fonseca Jr., diretor executivo 
da Ibá, e Nathalia Granato, diretora de 
Assuntos Florestais, participarem do 
Global Landscape Forum, na Universi-
dade de Glasgow, no qual acompanha-
ram o painel sobre “Soluções baseadas 
na natureza para ação climática na 
América Latina”.

No dia 9, o diretor executivo da Ibá 
realizou encontros e reforçou relaciona-
mento com nomes de peso presentes no 
evento como Fred Arruda, embaixador 
do Brasil no Reino Unido; Kim Carsten-
sen, diretor executivo do FSC (Forest 
Stewardship Council); Joaquim Leite, 
ministro do Meio Ambiente do Brasil, 
entre outros.

Fonte: site Ibá

EXPOPRINT & CONVEREXPO 2022 MARCA A 
HISTÓRIA DA INDÚSTRIA DE IMPRESSÃO E 
CONVERSÃO

A ExpoPrint & ConverExpo Latin 
America marcou mais uma vez a história 
da indústria global de impressão e 
conversão. Em sua quinta edição, 
apresentou a profissionais vindos de 
todas as partes do planeta um mercado 
que se mostrou nos estandes altamente 
tecnológico, criativo, lucrativo, 
sustentável e preparado para encarar os 
desafios deste novo mundo.

Os números comprovam o quão vibrante 
foi a feira, consolidando novamente sua 
posição de grande encontro do segmento 
nas Américas. Em seus cinco dias de 
realização, 40.168 profissionais passaram 
pelos corredores, incluindo uma alta taxa 
de visitação internacional.

Muitos deles puderam conhecer 
ou aprofundar seu entendimento 
sobre o trabalho desenvolvido por 
Two Sides. Centenas de pessoas 
estiveram no estande da campanha 
na feira e certamente saíram de lá 
mais conscientes da importância do 
papel, da comunicação impressa e das 
embalagens de papel, cartão e papelão.

Os negócios gerados pela ExpoPrint & 
ConverExpo, de acordo com relatos dos 
expositores, alcançaram a marca de  
R$ 1 bilhão. Ismael Guarnelli, presidente 
da APS Eventos Corporativos, destaca: 
“O mundo da impressão e conversão 
estava ansioso pela feira exatamente 
porque havia muita tecnologia que ainda 
não tinha tido a oportunidade de ser 
apresentada ao público. Por outro lado, os 
visitantes esperavam esse momento para 
fazer negócio. Essa combinação resultou 
em uma feira que entrará para o hall dos 
grandes acontecimentos da indústria. 
Estamos muito felizes em poder entregar 
uma ExpoPrint & ConverExpo suprema”.

Jorge Maldonado, eleito o próximo 
presidente da Afeigraf, frisou a satisfação 

O estande de Two Sides foi ponto de encontro para a Gráfica 

Paraguaia Formugrafica S.A.  Da direita para a esquerda 

estão Luis Carlos Giagni, César Bogado, Marcial Arron, 

Fabio Arruda Mortara, Heloisa Cintra Vidigal e 

Manoel Manteigas de Oliveira.  

de ver o resultado alcançado: “Desde 
que recebi a nomeação para o cargo de 
diretor da ExpoPrint, soube que era 
uma responsabilidade grande e gerou 
ansiedade. Agora, ao ver o resultado, fiquei 
feliz pela quantidade de pessoas, o evento 
foi fantástico”.

Miguel Troccoli, presidente da Abflexo/
FTA-Brasil, ressaltou: “Ver tanta 
tecnologia sendo apresentada é muito 
gratificante. O mercado esperava por 
esta feira e comprovamos nos estandes 
o quanto nossa indústria evoluiu, 
especialmente na área de embalagens, 
que possui tecnologia pronta para atender 
toda a demanda que vem surgindo”.

A sexta edição da ExpoPrint & 
ConverExpo acontecerá em abril de 2026 
novamente no Expo Center Norte, em 
São Paulo. A ExpoPrint é uma realização 
da Afeigraf (Associação dos Agentes 
de Fornecedores de Equipamentos e 
Insumos para a Indústria Gráfica) e a 
ConverExpo é realização da Abflexo/FTA-
Brasil (Associação Brasileira Técnica 
de Flexografia e Conversão Digital). A 
feira tem promoção e organização da APS 
Eventos Corporativos. 
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Solicite o formulário de adesão e torne-se membro agora!  twosides@twosides.org.br 

Two Sides é a única iniciativa global que 
combate mitos sobre a origem, produção 
e destinação de produtos feitos a partir 
da celulose, esclarecendo empresas e 
consumidores e combatendo informações 
enganosas. Two Sides mostra como papel, 
cartão e papelão têm características 
únicas e poderosas – tanto em termos de 
efi cácia quanto de sustentabilidade.

Ao unirem-se a Two Sides, organização 
sem fi ns lucrativos, empresas e órgãos 
de comunicação contribuem para que os 
produtos obtidos da celulose não sejam 
preteridos com base em desinformação e 
ignorância.

Além de dar uma contribuição essencial 
à promoção de melhores escolhas 
ambientais, nossos parceiros também 
têm acesso a todas as ferramentas, 
recursos, artigos, estudos e pesquisas 
de Two Sides. São conteúdos essenciais 
para suas próprias peças de comunicação 
sobre a efi cácia e sustentabilidade do 
papel, cartão e papelão. Os membros 
patrocinadores de Two Sides Brasil e 
América Latina têm assento no Conselho 
Diretivo e podem atuar na defi nição 
de diretrizes da organização. Também 
têm participação garantida no Comitê 
de Sustentabilidade e no Comitê de 
Embalagens. 

PORQUE SER MEMBRO

HELOISA CINTRA VIDIGAL, 
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO DE 
TWO SIDES BRASIL E AMÉRICA LATINA 

“

“
5 mil calendários Poligráfica 
divulgam as marcas Love Paper 
e Two Sides 
O calendário fez parte do kit institucional 
distribuido pela Poligráfi ca no início do ano.

“NOSSO MEMBRO 
PATROCINADOR 
PODE UTILIZAR 
A LOGOMARCA 
DE TWO SIDES. 

TEMOS RECEBIDO 
DIVERSOS 

PEDIDOS E NOVOS 
PROJETOS ESTÃO 

EM ESTUDO”
MANOEL MANTEIGAS DE 

OLIVEIRA, DIRETOR TÉCNICO 
DE TWO SIDES BRASIL E 

AMÉRICA LATINA 

Espalhando Love Paper pelas 
ruas de Montevidéu
O carro da Imprenta Matutina roda pelas ruas 
de Montevidéu, no Uruguai, com a mensagem de 
Love Paper e a logomarca de Two Sides.

Druck 
Chemie + 
Love Paper
= Kit 
completo
Você é importante! 
Tema escolhido para 
presentear clientes. 

Embalagens Irani com selo Love  Paper 
e Two Sides
O projeto conta com mais de 20 
produtos disponíveis na plataforma 
on-line entre caixas, envelopes, 
sacolas, sacos e boninas, destinados 
a consumidores fi nais, pequenos e 
médios empreendedores.
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1,5 bilhão de cupons 
impressos com 
mensagens de Love Paper
Um projeto em parceria com a Regispel 
que tem por objetivo informar e 
conscientizar sobre os fatos da pegada 
ambiental do papel sobre o meio 
ambiente. 

Cadernos + Love Paper e as razões 
para combater mitos
O combate aos mitos sobre a comunicação 
impressa,  o papel, as embalagens de papel, 
cartão e papelão foi destaque nos cadernos e 
agendas da Jandaia, da Plural, da Klabin e da 
WestRock, no Brasil. A mesma ação se repetiu 
na América Latina com a Gráfica Álamo, do Paraguai.

“ OS MEMBROS 
PATROCINADORES 
ESTÃO AUTORIZADOS 
A USAR O SELO OFICIAL 
DE TWO SIDES BRASIL 

E/OU AMÉRICA LATINA. SEU USO DEVE 
AJUDAR A PROMOVER OS ATRIBUTOS 
SUSTENTÁVEIS DA IMPRESSÃO, DO PAPEL 
E DAS EMBALAGENS DE PAPEL, CARTÃO E 
PAPELÃO.” 
FÉLIX PAULINO, ADMINISTRATIVO DE TWO SIDES BRASIL E 
AMÉRICA LATINA 

Canudo  de papel é renovável, reciclável e 
biodegradável
A Plastifama fabricará, em 2022, 1.2 bi em canudos de papel e cerca de 15% com 
as logomarcas de Two Sides e Love Paper e a mensagem “Canudo de papel é 
renovável, reciclável e biodegradável. Recicle!”  A distribuição está prevista 
para abastecer bares e restaurantes da grande  São Paulo.

Calendários Love Paper 
2022 na América Latina
Diversos kits foram enviados aos 
países da América Latina com o 
calendário Love Paper  2022. Este ano 
o tema principal são os  fatos sobre as 
embalagens de papel, cartão e papelão. 
A produção contou com o apoio de 
impressão da Ogra Indústria Gráfica em 
Papel Bignardi.

Copos de papel são 
a escolha natural
Pixpel é um parceiro chave 
no combate aos mitos sobre 
o setor. Os milhares de 
copos distribuídos por eles 
levam a mensagem de que 
copo de papel é resistente, 
sustentável e oferece alta 
qualidade para impressão.
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PLASTIFAMA SEGUE FIRME SEU COMPROMISSO 
AMBIENTAL

Com a meta de continuar sendo uma 
empresa inovadora, pioneira e que está 
atenta às demandas do mercado e expec-
tativas de todos os seus stakeholders, a 
Plastifama, tradicional produtora de ca-
nudos de plástico, começou, em 2018, a 
fabricar similares de papel. Desde então, 
a empresa vem reduzindo sua produção 
de materiais a base de polímeros. Hoje, 
apenas 5% do volume fabricado refere-
-se a produtos plásticos.

Segundo Rodrigo Nori, diretor corpo-
rativo da companhia, a 
intenção é chegar a um 
momento no qual todo 
o mercado será conver-
tido para produtos mais 
sustentáveis. “Estamos 
mantendo nosso propó-

sito de sempre buscar alternativas e so-
luções para demandas socioambientais, 
por meio de uma governança e economia 
conscientes, que protejam as gerações 
futuras a partir do compromisso com a 
sustentabilidade e promoção de confor-
midades e boas práticas”, explica.

Nori diz que a demanda por produtos 
sustentáveis é crescente, mas ainda há 
no Brasil muitos itens de plástico de uso 
único em circulação. De acordo com ele, 
a missão da Plastifama, localizada em 
Santo André (SP), é engajar cada vez 
mais clientes, consumidores e donos 
de marca para o uso de produtos menos 
agressivos ao ambiente. “Nosso propó-
sito é gerar impacto positivo em todas 
as partes interessadas, baseados em 
princípios responsáveis de investimen-
to”, afirma.

Para isso, a empresa promove uma 
cultura de sensibilização interna, que 
trata de tendências de consumo mais 
responsáveis e saudáveis. “Cada vez 
mais, a sustentabilidade e o ESG são 
parte essencial do DNA corporativo. As 
parcerias e o crescimento do mercado 
precisam evidenciar respeito a todas as 
formas de vida e prevenção às mudanças 
climáticas.”

119 MEMBROS E  
TUBOMINAS É UM 
DELES

No mercado há 
35 anos, a Tubo-
minas oferece 
diversas soluções 
em insumos para 
a indústria, atuan-
do com o forneci-
mento de tubos, barricas e cantoneiras 
de papelão para diversas aplicações em 
diferentes segmentos industriais e na 
construção civil.

Para a fabricação de seus produtos, 
a empresa emprega matérias-primas 
de fornecedores comprometidos com 
a preservação do meio ambiente. Com 
a certificação FSC®, garante o atendi-
mento a clientes também empenhados 
na questão da sustentabilidade, ofere-
cendo soluções provenientes de árvores 
cultivadas e que são 100% recicláveis, 
fechando um ciclo de alto valor para o 
mercado. 

A Tubominas é mais uma prova de que 
o papel é uma poderosa matéria-prima e 
que está presente em inúmeras soluções 
inovadoras, além de ser sustentável, 
reciclável e proveniente de fonte  
renovável.
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PAPEL KRAFT DA TROMBINI CONQUISTA 
CERTIFICADO DE INSTITUTO ALEMÃO

A Trombini Embalagens começou 
2022 com o pé direito. No dia 25 de ja-
neiro, a empresa recebeu o certificado do  
ISEGA, instituto alemão de pesquisa que 
há cinquenta anos se dedica a estudar 
a área de embalagem de papel e cartão 
para alimentos. 

O documento certifica que o papel kraft 
produzido nas fábricas da Trombini 
atende aos requisitos internacionais 
para alimentos, satisfazendo os parâme-
tros da legislação norte-americana da 
Food and Drug Administration (FDA) e 
do Instituto Federal Alemão de Avalia-
ção de Risco (BfR).

Para Ariane Francielle Acordes, coor-
denadora de Qualidade e Meio Ambiente 
da companhia, o certificado emitido pelo 
ISEGA atesta que o papel produzido pela 
empresa atende aos requisitos interna-
cionais para acondicionamento de ali-
mentos. “Esse certificado é de extrema 
importância para nós. 50% das embala-
gens que produzimos são voltadas para a 
indústria alimentícia”, orgulha-se.

De acordo com ela, em algumas uni-
dades de negócio o papel da Trombini 
é utilizado como embalagem primária 
do alimento que seus clientes envasam. 
“Eles estão cada vez mais exigentes 
quanto aos controles no processo de 
fabricação, para garantir a segurança das 
embalagens em que acondicionam os 
alimentos.”

Ariane revela ainda que para conseguir 
a certificação foi necessário aprimorar 
o relacionamento com os fornecedores, 
determinando que eles cumprissem as 
resoluções em vigor. “O processo junto 
ao laboratório alemão, por se tratar da 
sua localização, foi um pouco moroso”, 
conta. “Organizamos a documenta-
ção dos materiais (fichas técnicas de 
produto e porcentagens de cada aditivo 
empregado no processo de fabricação) e 
amostras para enviá-las à Alemanha.”
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E S P A Ç O  D O  M E M B R O

AFCP COMEMORA 90 ANOS

A Associação de Fabricantes de Celulose 
e Papel (AFCP) da Argentina, que reúne os 
mais importantes produtores de celulose e 
papel do país, completa 90 anos. Fundada 
em 1932, a entidade os representa perante 
autoridades nacionais, associações regionais 
e como membro da União Industrial 
Argentina (UIA).

Desde 2020, a AFCP faz parte do CON-
FIAR, Conselho Argentino de Florestas 
Industriais para obter maior representativi-
dade de toda a cadeia produtiva, da matéria-
-prima ao produto acabado, sendo uma das 
suas premissas básicas atrair investimentos 
para o setor de celulose e papel.

Entre os objetivos da AFCP está promover 
a gestão de seus associados por meio dos 
comitês técnico, ambiental, comercial e de 
marketing; conceber atividades de forma-
ção em colaboração com fornecedores da 
indústria e em acordos com universidades e 
organismos de certifi cação; estimular objeti-
vos sustentáveis para a atividade e difundir 
novas tecnologias.

Além disso, fornece informações estatísti-
cas para a tomada de decisões de seus asso-
ciados, com dados de produção, importação e 
exportação de cada ramo fabril do país.

A AFCP está promovendo a participação 
das gerações no espaço AFCP Jovem, forta-
lecendo o vínculo entre os futuros líderes da 
indústria argentina.

A cada dois anos organiza o Cellulosic Pa-
per Conference, no qual líderes técnicos e de 
gestão compartilham suas experiências, bem 
como os últimos avanços para o setor, tanto 
regional quanto internacionalmente.

PREFEITURA DE SANTIAGO E CMPC FECHAM 
CONVÊNIO PARA RECICLAR MÁSCARAS

A iniciativa busca combater a poluição que 
as máscaras têm gerado no meio ambiente 
como resultado da pandemia. Para isso, se-
rão estabelecidos 13 pontos de reciclagem 
em diferentes áreas de Santiago.

A pandemia de Covid-19 gerou a neces-
sidade de todos usarem máscaras faciais 
para neutralizar o avanço do vírus. Um 
elemento efi caz, pois em muitos casos 
tem impedido o contágio das pessoas, 
mas, ao mesmo tempo, com uma con-
sequência negativa: a poluição do meio 
ambiente no momento de ser descartada. 

Segundo o Seri de Medio Ambiente, se 
cada chileno usar 2 máscaras descartá-
veis por dia, mais de 30 milhões serão 
utilizadas a cada 24 horas, o que gera o 

descarte de mais de 4.000 toneladas de 
plásticos adicionais por mês. 

Por isso, para tentar contribuir com o 
cuidado com o meio ambiente, a Prefei-
tura da cidade e a CMPC assinaram um 
convênio para reciclar máscaras usadas.  
A iniciativa envolve uma primeira etapa 
de coleta, para a qual são estabelecidos 
13 pontos em algumas escolas depen-
dentes do município e diferentes locais 
de Santiago. Uma vez coletadas, as más-
caras são transferidas para a unidade de 
desenvolvimento tecnológico da Univer-
sidade de Concepción, onde são recicla-
das, transformando-se em diferentes 
produtos, como bandejas ou vasos.
_
Leia o artigo completo em: https://al.twosides.info/
espacio-de-patrocinadores-y-colaboradores-miem-
bros/#municipalidad-de-santiago-y-CMPC 
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O greenwashing está aumentando, com 
as empresas ainda usando declarações 
ambientais enganosas para persuadir as 
pessoas a abandonarem o uso do papel. 
Se essa prática não for contestada, a 
indústria de papel e impressão pode 
perder milhões.

Quando foi a última vez que 
uma empresa tentou encorajá-
lo a mudar a forma como você 
recebe as comunicações por 
ela enviadas, do papel para 
o formato digital? Talvez 
uma fornecedora de serviços 
falando sobre as vantagens 
ambientais da tecnologia online, 
ou uma instituição financeira 
declarando seu compromisso 
com a sustentabilidade. Você foi 
convencido a mudar?

Se foi, saiba que você não está 
sozinho. De acordo com a última 
pesquisa de Two Sides, 62% 
dos consumidores europeus 
concordam que os argumentos 
ambientais os incentivaram a 
mudar de contas impressas para 
digitais. 

50% 
DOS BRASILEIROS 
ACREDITAM 
QUE ESSAS 
ORGANIZAÇÕES 
SIMPLESMENTE 
QUEREM 
ECONOMIZAR 
CUSTOS 

Claro que a forma como os 
consumidores recebem suas 
contas e extratos – ou qualquer 
comunicação empresarial – é 
uma escolha exclusivamente 
individual. 

Notificações e transações online 
atendem muitas pessoas que 
cresceram interagindo com as 
empresas inteiramente por meio 
digital.

Mas há um número significativo 
de pessoas que preferem o 
papel. Estima-se que 44% 
dos consumidores europeus 
atualmente recebam suas contas 
e extratos em papel pelo correio. 

O problema surge quando essas 
empresas usam declarações 
enganosas e falsos argumentos 
ambientais para persuadir 

as pessoas a trocarem as 
comunicações impressas pelas 
digitais, afirmando que estarão 
dessa forma ajudando o meio 
ambiente. Por exemplo: “pense 
antes de imprimir, salve o 
planeta”, entre outras mensagens 
incorretas.

Utilizar essas informações 
infundadas pode caracterizar 
a prática de greenwashing, 
além de ignorar o impacto das 
comunicações digitais no meio 
ambiente.
 
Verdade e consequências

Não surpreende que a principal 
razão para as empresas tentarem 
convencer seus clientes a 
renunciar aos extratos e faturas 
impressas é financeira. Há outros 

IDENTIFICAR
ENGAJAR
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Prestadores de serviço 
removeram mensagens 

enganosas em função 
da ação de Two Sides. 

Cerca de 170 no Reino 
Unido e 450 na Europa. 

No Brasil, na metade 
do mesmo período, já 

foram 92 sucessos. 

A campanha impediu 
que as mensagens de 

greenwashing fossem 
vistas mais de  209 

milhões de vezes por 
ano no Reino Unido e 

590 milhões de vezes 
na Europa.

No Reino Unido, 
a campanha anti-
greenwashing 
preservou 11,2 milhões 
de libras  em papel, 
impressão e postagem; 
na Europa, são 44,7 
milhões de euros.

22,4 milhões de libras  
em contas e extratos em 
papel no Reino Unido e  
337 milhões de euros  
em contas e extratos 
em papel na Europa 
estão sob a ameaça de 
greenwashing.

motivos, como coleta de dados 
e efi ciência operacional, mas a 
motivação em grande parte se 
resume à redução de custo.

Apesar das companhias 
comemorarem cada vez que um 
cliente escolhe a opção digital, 
nem sempre os usuários estão 
felizes com isso. A pesquisa de 
Two Sides na Europa, Estados 
Unidos e Brasil descobriu que 
56% dos consumidores, e 74% dos 
brasileiros, defendem o direito de 
escolher como desejam receber 
as comunicações, se digitalmente 
ou impressas (Two Sides/Toluna, 
2021). E quando as declarações 
contêm greenwashing, 48% dos 
consumidores em âmbito global e 
50% dos brasileiros acreditam que 
essas organizações simplesmente 
querem economizar custos. No 
entanto, muitas companhias 
simplesmente ignoram esse fato e 
continuam a espalhar declarações 
enganosas aos clientes e ao público 
em geral, ajudando a espalhar 
desinformação.

Ações como essa são 
extremamente negativas para 
o mercado e para a economia, 
aumentando os equívocos 
sobre impressão e prejudicando 
uma indústria que emprega 
diretamente mais de 500 mil 
pessoas, é responsável por um 
saldo na balança comercial de 
mais de 11 bilhões de dólares e 
arrecadam quase 13 bilhões de 
reais em impostos (indústria de 
base fl orestal no Brasil).

Uma década de ação
Diante disso, o que pode ser feito 

sobre greenwashing? Para Two 
Sides, a resposta é identifi car a 
prática de greenwashing e, em 
seguida, abordar as organizações 
para informá-las melhor.

Nossa campanha anti-
greenwashing vem desafi ando 
empresas que têm usado 
argumentos ambientais enganosos 
desde 2010 (e desde 2017 no 
Brasil). Rompemos a marca de 
uma década de ação, que resultou 
em mais de 850 prestadoras de 

serviços removendo declarações 
equivocadas. A campanha tem 
como objetivo investigar todas 
as instâncias de greenwashing e 
desafi ar as companhias a mudar 
suas mensagens, mostrando os 
fatos sobre a indústria de papel, 
de impressão e dos serviços de 
postagem e o seu impacto na 
economia. 

“Greenwashing é um problema 
sério para o nosso setor e temos 
visto um aumento preocupante 
impulsionado pelas pressões 
econômicas e pelos interesses, 
principalmente de grandes 
corporações”, diz Fabio Mortara, 
Presidente de Two Sides Brasil 
e América Latina. “Devido 
ao grande alcance de certas 
organizações, suas afi rmações 
infundadas têm um efeito 
prejudicial na percepção do 
consumidor sobre o papel e 
ameaçam um setor que investe 
em tecnologia e recursos para 
atender a leis e padrões cada vez 
mais altos de sustentabilidade”, 
completa Fabio Mortara.

O valor da campanha anti-
greenwashing de Two Sides 
pode ser visto na quantidade de 
declarações erradas que foram 
bloqueadas. No Reino Unido, mais 
de 170 prestadores de serviço 
removeram mensagens enganosas 
em função da ação de Two Sides. 
Na Europa foram 450 empresas. 
No Brasil, já convencemos 92 
empresas, em menos de 5 anos de 
atuação. A campanha impediu que 
as mensagens de greenwashing 
fossem vistas mais de 209 
milhões de vezes por ano no 
Reino Unido e 590 milhões de 
vezes na Europa. 

No Reino Unido, a campanha 
anti-greenwashing preservou 
11,2 milhões de libras em papel, 
impressão e postagem; na Europa, 
são 44,7 milhões de euros. 22,4 
milhões de libras em contas 
e extratos em papel no Reino 
Unido e 337 milhões de euros 
em contas e extratos em papel 
na Europa estão sob a ameaça de 
greenwashing.

TWO SIDES 
ANTI-GREENWASH

A N T I - G R E E N W A S H I N G

ESCOLHA UMA 
OPÇÃO VERDADEIRA
No lugar das declarações 
negativas, que tal essas 
alternativas?

A impressão e o papel são 
renováveis, sustentáveis e 
poderosos. Se você imprimir, 
por favor, recicle.
—
Papel e impressos produzidos 
com responsabilidade são 
renováveis, recicláveis e 
poderosos.
—
O papel produzido com 
responsabilidade possui 
características ambientais 
únicas. É altamente reciclável 
e produzido a partir de 
recurso renovável. 
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A IMPORTÂNCIA 
DOS FATOS
Two Sides preparou um conjunto de 
itens anti-greenwashing que reforça 
os fatos sobre a sustentabilidade da 
comunicação impressa, do papel e das 
embalagens de papel, cartão e papelão.

No Brasil, entre 2017 e o primeiro 
semestre de 2022 foram detectados 
268 casos, dos quais 92 alteraram 
suas mensagens.

SEJA UM DEFENSOR DO PAPEL E 
DA IMPRESSÃO

Michel Ilyan, diretor de franquias da 
AlphaGraphics Brasil, é um militante 
do papel e da impressão, denunciante 
frequente de mensagens incorretas 
sobre a comunicação impressa. Saiba 
por quê. 

Qual a importância do trabalho anti-
greenwashing de Two Sides?

Vejo como 
essencial o trabalho 
realizado por Two 
Sides, que vai muito 
além de divulgar 
ações em defesa 
do meio ambiente, 

mas sim mostrar, na prática e de 
forma real, medidas que colaborem 
para minimização ou solução dos 
problemas ambientais e como, 
muitas vezes, as ações tomadas pelas 
empresas geram impactos negativos 
ao meio ambiente. 

O greenwashing é tipo uma 
propaganda enganosa, uma imagem 
é passada, porém a realidade é 
outra e Two Sides é essencial nesse 
entendimento.

Você reporta com frequência ações 
de greenwashing? Por quê?

Se na indústria gráfi ca vemos 
informações equivocadas sobre 
impressão e papel, imagine para 
quem não conhece ou acompanha o 
dia a dia do trabalho de Two Sides?

Algumas empresas acabam se 
enganando, enganando os clientes 
ou ainda correndo o risco de sofrer 
danos à sua imagem por divulgar 
práticas que são infundadas ou não 
fazem sentido como o “pense antes de 
imprimir”. Isso acontece muitas vezes 
e os consumidores acreditam nas 
informações passadas sem questionar 
como são cumpridas tais ações. Por 
isso, com atitudes simples, é possível 
se prevenir contra as estratégias e 
apelos do greenwashing. 
 

Sugiro que o consumidor 
questione se a organização está 
apresentando uma solução pontual 
para determinada questão ambiental 
e se a empresa está realmente 
preocupada com a preservação da 
natureza, além de procurar saber 
quais ações estão sendo tomadas 
dentro e fora da empresa.

Sempre que encontro greenwashing 
em emails, cartazes, caixas 
eletrônicos, sites, fl yers e muitos 
mais, prontamente envio à Two 
Sides, onde sei que ações com foco na 
solução serão e são tomadas.

PRECISAMOS DA SUA AJUDA!

Muitos membros e seguidores de 
Two Sides são colaboradores 
dessa campanha global. Participe 
você também! Caso identifi que algu-
ma comunicação com argumentos 
ambientais falsos sobre o papel, por 
favor nos envie o link, foto ou outra 
evidência para: gw@twosides.org.br
Contamos com você!
—
Para mais informações sobre a campanha 
anti-greenwashing de Two Sides, acesse 
https://twosides.org.br/anti-greenwash/ ou 
https://al.twosides.info/anti-greenwash/

Referências: 1. IBÁ, 2020. | 2. Agenda 20/20, Technology Alliance, 2010. | 3. Embrapa, 2019. | 4. ANAP, 2020. | 5. Ibá, 2018.

chama-se
green
washing

O greenwashing é uma informação enganosa, por isso, deve ser combatido. Entre em contato com Two Sides 

se alguma mensagem sobre os impactos ambientais de papel, cartão e papelão parecer equivocada: 
gw@twosides.org.br

NÃO IMPRIMA E 
SALVE O PLANETA.

FATURA DIGITAL 
é mais sustentável.

1. Você pode secarsuas mãos com
toalhas de papel É um engano afirmar que o

consumo de papel toalhaé responsável por
desmatamento.
Pelo contrário,
além de cultivar
árvores, as

indústrias de
papel e celulosecontribuem com a preservaçãode florestas nativas.

2. Escolha sua 
correpondência impressaNão existe nenhum estudoconclusivo sobre as
opções eletrônicas seremmais benéficas para omeio ambiente do que asimpressas. O lixo eletrônicoé um dos resíduos que maiscrescem no mundo*, enquanto o papel éum dos materiais mais reciclados. Ascomunicações eletrônicas são responsáveispor uma grande emissão de carbono. 

poupe árvores! 
seque as mãos aqui.

4. O papel e as 
embalagens de papel, estão entre os 
materiais mais 
reciclados do mundoA reciclagem de papel garante a subsistência de catadores e recicladores, pessoas fundamentais para 

melhorar o meio 
ambiente: 69% 
dos papéis e 83% 
do papel, cartão 
e papelão usados 
para embalagem 
foram reciclados em 2020. 

3. As florestas cultivadas seguem um plano de manejo sustentávelNão é verdade que plantações de eucalipto secam o solo, desde que sejam 
manejadas 
adequadamente, 
como é a prática 
dos produtores 
de celulose.  

5. As indústrias de papel tratam e devolvem a maior parte da água utilizada na fabricaçãoA indústria de celulose retém, emseus produtos, apenas 0,3% daágua utilizada. Outros 19,7%voltam à atmosfera na forma devapor. E do restante, 80%retornam às fontes de onde 
foram captados, 

após tratamento 
de acordo com 
os padrões de 
qualidade
estabelecidos

pelos órgãos de
controle.

X

Zero
Papel

COMPARTILHE OSFATOSFATOS

FALSO

Greenwashing é a prática de se promover um produto ou serviço utilizando falsos 
argumentos ambientais ou mesmo mascarando ações que prejudicam o meio ambiente.

LOVE
PAPER

lovepaper.org.br
twosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

@TwoSidesBrasil

@LovePaperBrasil

Mensagens enganosas dizem que 
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Muitas organizações líderes, incluindo bancos, empresas 

de serviços públicos e provedores de telecomunicações, 

estão incentivando seus clientes a optar por serviços 

eletrônicos, alegando que contas sem papel, extratos e 

outras comunicações eletrônicas salvam árvores e são 

melhores para o meio ambiente.

Essas declarações podem ser consideradas como 

greenwashing já que não são específi cas e nem apoiadas 

por evidências científi cas confi áveis, como a Análise 

do Ciclo de Vida. São enganosas porque sugerem que 

a comunicação eletrônica sempre tem menos impacto 

negativo sobre o meio ambiente do que a comunicação 

impressa. Normalmente, o que motiva as mensagens de 

greenwashing contra o uso do papel é, na verdade, a busca 

por redução de custos.

Exemplos de afi rmações enganosas:

• Não utilize papel, poupe árvores e ajude a salvar o 

planeta.

• Escolha opções digitais e proteja o meio ambiente.

Essas declarações não são apenas enganosas, mas 

extremamente prejudiciais para uma indústria que 

tem enorme importância socioeconômica no mundo e, 

especialmente, no Brasil. Aqui, as indústrias de base 

fl orestal, que incluem fabricantes de celulose, papel, 

cartão e papelão, empregam diretamente mais de 500.000 

cidadãos; são responsáveis por um saldo na balança 

comercial de mais de 11 bilhões de dólares e arrecadam 

quase 13 bilhões de Reais em impostos1.

Este Fact Sheet mostra fatos e estatísticas valiosos que 

as empresas devem considerar antes de encorajar seus 

clientes a mudar para a comunicação digital por razões 

ambientais.

48% dos consumidores acreditam que as organizações 

que promovem o meio digital como melhor opção para 

o meio ambiente estão, na verdade, buscando a redução 

de seus custos2.

O papel tem uma ótima história sustentável. Feito a 

partir de árvores cultivadas, ou oriundas de fl orestas com 

crescimento sustentável ou, ainda, de fi bras recicladas, 

provém de matéria-prima renovável e é muito reciclado. 

As matérias-primas dos equipamentos digitais, por outro 

lado, não são renováveis e há evidências de que a obtenção 

de algumas delas tem muitos impactos negativos, 

tanto ambientais como sociais. Além disso, a energia 

que alimenta os centros de processamento de dados (a 

“nuvem”) tem uma grande pegada de carbono, enquanto 

as árvores cultivadas para produção de papel sequestram 

carbono da atmosfera.

MITO: Deixar de consumir papel salva árvores e 

impede o desmatamento

São comuns as tentativas de encorajar clientes a trocar as 

comunicações em papel pelas eletrônicas, com a alegação 

de que evitar o uso de papel salva árvores. Na verdade, 

essas afi rmações são infundadas.

No Brasil, toda a celulose é feita exclusivamente de árvores 

cultivadas para essa fi nalidade. Nenhuma árvore nativa 

Os consumidores estão cada vez mais conscientes do impacto que suas escolhas têm sobre o meio ambiente e são 

infl uenciados por declarações ambientais feitas por organizações.

Greenwashing é defi nido como “Comportamentos ou atividades que levam as pessoas a acreditar que uma empresa 

está fazendo mais para proteger o meio ambiente do que realmente está” (Cambridge Dictionary) ou, “Desinformação 

disseminada por uma organização de modo a apresentar uma imagem pública ambientalmente responsável” 

(Wikipédia).

1
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Promova a grande história de sustentabilidade da 

impressão e do papel em seu rodapé de e-mail

Muitas vezes vemos rodapés de e-mails com mensagens 

negativas e enganosas sobre os impactos ambientais da 

impressão e do papel. Mensagens como "Pense antes de 

imprimir – Nossas fl orestas agradecerão" e "Por favor, 

antes de imprimir este e-mail, pense no meio ambiente " 

implicam que a comunicação eletrônica sempre tem um 

impacto ambiental menor do que os materiais impressos.

Mas essa conclusão não é apoiada por evidências 

científi cas seguras e confi áveis. Tais alegações não só 

deixam de considerar a crescente pegada ambiental de 

nossa infraestrutura eletrônica, mas também ignoram as 

características sustentáveis únicas da impressão e do papel.

O papel é feito a partir de um recurso natural e renovável 

(madeira de árvores cultivadas em fl orestas gerenciadas de 

forma sustentável) e é um dos produtos mais reciclados 

do mundo. Cerca de 90% da energia usada para produzir 

papel no Brasil tem origem em fontes renováveis, como 

biomassa e outros subprodutos. Quando produzido e 

usado de forma responsável, a impressão em papel é 

uma forma ambientalmente sustentável de se comunicar.

Então, se você precisar de uma cópia de seus e-mails, não 

se sinta culpado por imprimi-los! Mas não se esqueça de 

reciclar aqueles que você não precisa como um registro 

permanente.

Se você quiser compartilhar a grande história de 

sustentabilidade da impressão e do papel em seu rodapé de 

e-mail, aqui estão algumas alternativas a considerar:

• O papel produzido com responsabilidade tem 

características sustentáveis únicas. Vem de um recurso 

renovável e é altamente reciclável. Se você imprimir, por 

favor, recicle.

• O papel é renovável, reciclável e biodegradável. O 

impresso é efi caz e poderoso. Se imprimir, recicle.

• O papel é um dos produtos mais reciclados do mundo e 

no Brasil é feito de árvores cultivadas de forma sustentável 

– um recurso natural e renovável.

• O papel é baseado em uma matéria-prima natural e 

renovável – árvores. As fl orestas brasileiras, gerenciadas 

de forma sustentável são boas para o meio ambiente, 

fornecendo ar e água limpos, habitat da vida selvagem e 

armazenamento de carbono.

• A impressão em papel é um meio de comunicação prático, 

atraente e sustentável. Se você imprimir, por favor, recicle.

Para obter mais informações e dados de apoio relacionados 

às nossas sugestões de mensagens de rodapé, não deixe de 

conferir nosso site.

Download em: https://twosides.org.br/anti-greenwash/

“INVESTIGAMOS 
E COMBATEMOS 
QUALQUER TIPO 
DE COMUNICAÇÃO 
ENGANOSA SOBRE O PAPEL. NOSSA 
ATUAÇÃO ESTÁ BASEADA EM INFORMA-
ÇÕES PRECISAS, SEGURAS, DE FONTES 
CONFIÁVEIS E VERIFICÁVEIS. TRATA-SE 
DE UM TRABALHO DE PERSISTÊNCIA.”
SIMONE FERRARESE, COORDENAÇÃO DE TWO SIDES 

BRASIL E AMÉRICA LATINA
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A M É R I C A  L A T I N A

REVISTA INFANTIL 
COM ATIVIDADES 
PARA AMAR PAPEL 
EM PORTUGUÊS E 
ESPANHOL

Essa é uma iniciativa da campanha 
Love Paper para entreter e conscientizar, 
didaticamente, o público infantil sobre 
os conceitos-chave da economia circular, 
reciclagem, ciclo da água e outros sobre a 
sustentabilidade da comunicação im-
pressa e das embalagens de papel, cartão 
e papelão. A revista “Atividades para 
amar papel” traz 24 brincadeiras como 
caça-palavras, 7 erros, sudoku, enigmas, 
cruzadinhas e muitas outras. O conteúdo 
foi desenvolvido para crianças entre 8 e 12 
anos, porém será fonte de inspiração tam-
bém para os familiares e professores.

No primeiro semestre de 2022 foram 
distribuídos, no Brasil, 2.000 exemplares 
impressos pela Gráfi ca D’Arthy, em papel 
da BO Paper, ambos membros de Two 
Sides e apoiadores dessa inovadora inicia-
tiva. Agora a meta é espalhar as brincadei-
ras e aprendizados também pela América 
Latina.

EM BREVE...
Two Sides América Latina está em fase 

fi nal para o lançamento da nova publi-
cação do Mitos y Realidades. A edição 
em espanhol conta com dados revisados 
pela AFCP da Argentina.

Actividades
amarPARApapel

“FOI UMA GRANDE SATISFAÇÃO 
SER ENTREVISTADO, EM FEVE-
REIRO, PELA REVISTA EL PAPEL, 
COM PUBLICAÇÃO NA ESPANHA 
E AMÉRICA LATINA. EM MAIO  

FALAMOS PARA OS CEM CONVIDADOS DA  ANDIGRAF 
- COLÔMBIA SOBRE MITOS E REALIDADES DO PAPEL E 
DA COMUNICAÇÃO IMPRESSA”. 
FABIO ARRUDA MORTARA, PRESIDENTE DE TWO SIDES BRASIL E 
AMÉRICA LATINA

01

02. La Realidad - Actualmente Argentina tiene una  

superficie de 1,3 millones de ha de plantaciones forestales.

04. La Realidad - El papel es uno de los productos más reciclados  

del mundo.06. La Realidad - El papel es uno de los pocos productos 

verdaderamente sostenibles.
08. La Realidad - Las fibras vírgenes de bosques gestionados de 

forma sostenible son necesarias para mantener el ciclo del papel.

10. La Realidad - Una  parte de la energía utilizada  para la 

fabricación de papel es renovable y su huella de carbono es 

sorprendentemente baja.12. La Realidad - La producción del papel requiere agua, pero su 

consumo es relativamente bajo.
14. La Realidad - La comunicación electrónica también tiene 

impactos medioambientales.
16. La Realidad - Muchos consumidores valoran la comunicación  

en papel.
18. Glosario
21. Fuentes

Impresión y Papel

Mitos y Realidades

LOVE
PAPER

al.lovepaper.org

al.twosides.info

Papel y cartón: 

una gran historia 

ambiental 

para contar

Membros na América Latina

Patrocinadores
• AFCP - Argentina
• ALAMO - Paraguai
• CMPC - Chile
• FORMUGRAFICA - Paraguai
• GRAFICENTRO - Paraguai
• IMPRENTA MATUTINA - Uruguai
• SMURFIT KAPPA - Internacional

Institucionais
• ACOTEPAC - Colômbia
• ADEPA - Argentina
• AGUDI - Peru
• AIGP - Paraguai
• AIGU - Uruguai
• ALADI - Bolívia
• AMI - Colômbia
• ANDIGRAF - Colômbia
• ASIMPRES - Chile
• ASOINGRAF - Costa Rica
• CANAGRAF - México
• CONLATINGRAF - AL
• ECOLANA - México
• FAIGA - Argentina
• FUNDACIÓN GUTENBERG - Argentina
• PEFC - Chile
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VALORIZAÇÃO DO PAPEL E DO IMPRESSO SE 
ESPALHA

Em encontro virtual, dirigentes de Two Si-
des no Brasil e na América Latina relatam 
a evolução da campanha na região, refor-
çando a colaboração entre os países.

No dia 24 de março foi promovido um 
encontro entre a equipe de Two Sides 
Brasil e representantes das entidades 
latino-americanas que integram a cam-
panha na região. O objetivo foi a troca de 
experiência entre os vários organismos 
com relação às atividades que Two Sides 
e a campanha Love Paper vêm realizan-
do nos vários países.

Além do time brasileiro, capitaneado 
por Fabio Mortara, presidente de TS  
Brasil e TS AL, participaram da reunião 
o mexicano Héctor Cordero Popoca, 
presidente da Confederação Latino-a-
mericana da Indústria Gráfica, Conla-
tingraf; a chilena Maria Eugenia Mingo, 
presidente da Asociación Gremial 
de Industriales Gráficos, Asimpres; a 
costarriquenha Yorlyn Castillo Romero, 
diretora executiva da Associación del 
la Indusytria Gráfica Costarricense, 
Asoingraf; o peruano Luis Cieza de León, 
presidente da Asociación Peruana de 
Medios de Impresión, Agudi; o paraguaio 
Julio Cesar Bogado, gerente geral da 
Asociación de Industriales Gráficos del 
Paraguay, AIGP; e o brasileiro Wagner 
Silva, gerente geral da Associação Brasi-
leira da Indústria Gráfica, Abigraf.

Fabio Mortara, que assumiu a coorde-
nação das ações de TS na América Lati-
na em julho de 2020, abriu os trabalhos 
destacando o apoio de todas as entidades 
e traçando um perfil da campanha no 
Brasil. O executivo ressaltou as ações 
proativas de TS, sobretudo no combate 
ao greenwashing, o sucesso da campa-
nha Love Paper e dos sites latino-ameri-
canos de TS. Destacou igualmente o al-
cance das mensagens nas mídias sociais, 
os webinários realizados, os eventos que 
estão por vir e as ações de co-branding. 

Em seguida, Maria Eugenia enfatizou 
a importância dos esforços contra o 
greenwashing, enumerando os canais 
de comunicação que a Asimpres dispõe 
para a disseminação do conteúdo de TS. 
“Temos de nos comunicar não só com 
o mercado gráfico, mas sim com toda a 
sociedade”, afirmou ela. Salientando o 
largo uso do papel na Costa Rica, sobre-
tudo nas embalagens. Yorlyn Romero 
também confirmou o compartilhamento 

dos materiais e peças de TS, convidando 
a todos a participarem da feira Expográ-
fica, que será realizada em San José em 
outubro. 

Luis de León criticou a super valori-
zação do livro digital em detrimento do 
impresso no Peru, bem como campa-
nhas de greenwashing por instituições 
financeiras. Falou sobre acordos que a 
entidade está fechando com a Escola de 
Artes Gráficas e o Serviço Nacional de 
Capacitação para fomentar a conscien-
tização sobre a relevância do papel e da 
mídia impressa e também da reciclagem. 
A política de papel zero no Paraguai foi 
igualmente condenada por Julio Bogado. 
A AIGP está conversando com o gover-
no daquele país para que a migração 
da fatura impressa para a digital seja 
gradual, visando a proteção das peque-
nas gráficas. A associação vem intensifi-
cando, ainda, as ações anti-grenwashing, 
tanto junto a agentes públicos quanto 
privados.

Finalizando o encontro, Wagner Silva 
frisou o apoio da Abigraf e do Sindicato 
das Indústrias Gráficas de São Paulo, 
Sindigraf, assim como das regionais da 
associação, à Two Sides, trazida para o 
Brasil durante a gestão de Fabio Mortara 
à frente das entidades. O executivo lem-
brou as vitórias de Two Sides na seara do 
anti-greenwashing, a campanha #Sou-
MaisPapel e a parceria firmada com o 
estúdio Maurício de Sousa, que vem pos-
sibilitando a disseminação da mensagem 
de TS junto ao público infantil.

REENCONTRO!
A retomada das atividades presenciais 
de Two Sides nos enche de expectativa 
e esperança, muitos projetos estão por 
vir! Agradecemos aos parceiros que nos  
receberam.

Assembleia Geral da Abigraf Nacional

Ibema Embalagens

Esalq - Escola Superior de Agricultura
 “Luiz de Queiroz”

IPEF - Instituto de Pesquisas e 
Estudos Florestais
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E V E N T O S

Fernanda Teixeira Ribeiro, 
jornalista e mestre em Neuro-
ciências do Desenvolvimento

Isabel Falé, doutora e 
diretora de Humanidades na 

Universidade Aberta de Lisboa

Stela Maris Sanmartin, 
doutora em Educação e 

mestre em Artes

2 de junho - Cognição e aprendizagem em um mundo multiplataforma

Susanne Haase, diretora da 
4evergreen Alliance

Alexandre Lima, gerente de
sustentabilidade do iFood

Erich Schaitza, chefe geral 
da Embrapa Florestas

EDUCAÇÃO E
EMBALAGEM

EM JUNHO...Two Sides Brasil realiza dois fóruns de 
discussão no mês de junho com o objetivo 
de destacar a relevância do papel em duas 
áreas vitais na sociedade moderna. 

No dia 2 de junho, TS se une à Re-
vista Educação para um debate sobre 
cognição e aprendizagem em um mundo 
multiplataforma. No formato on-line, 
o evento discute temas como a im-
portância da sinergia entre diferentes 
plataformas de ensino e aprendizagem, 
integração entre conteúdos impressos e 
digitais e os benefícios e a necessidade 
do uso de materiais impressos. O en-
contro é voltado a profi ssionais e estu-
dantes das áreas de educação e gestores 
de instituições públicas e privadas de 
educação do Brasil e da América Latina. 
As três palestras do programa serão 
conduzidas pela jornalista e mestre em 
Neurociências do Desenvolvimento, 
Fernanda Teixeira Ribeiro, por Isabel 
Falé, doutora e diretora de Humanida-
des na Universidade Aberta de Lisboa, e 
por Stela Maris Sanmartin, doutora em 
Educação e mestre em Artes. 

Dentro da série Embalagem de papel, 
a escolha natural, Two Sides, Ibá e 
Empapel promovem no dia 30 de junho 
mais uma rodada de discussões, desta 
vez com o tema “Ampliando o uso de 
embalagens de papel”. O encontro, 
também on-line, tem como público-alvo 
decisores de compra de embalagens, 
designers, professores, estudantes e 
convertedores brasileiros e latino-a-
mericanos. Susanne Haase, diretora da 
4evergreen Alliance, Alexandre Lima, 
gerente de sustentabilidade do iFood e 
Erich Schaitza, chefe geral da Embrapa 
Florestas, são os palestrantes.

Mais informações: www.twosides.org.br

30 de junho - Embalagem de papel a escolha natural

A ESCOLHA 
NATURAL

Mediação:  Sônia 
Araripe, jornalista  e 

editora da revista e do 
site Plurale

Mediação:  Edimilson 
Cardial, diretor da

Editora Segmento
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PALESTRAS E WEBINARS
Conteúdos adaptados para funcionários, 
clientes, fornecedores, prospects, profes-
sores e crianças entre 8 e 12 anos. 

• Mitos e fatos - a verdade sobre o 
papel e o meio ambiente

• Embalagem de papel: a escolha 
natural

• Desenvolvimento sustentável – o 
case da cadeia de mídia impressa

• Papel é #DaHora e amigo do meio 
ambiente (conteúdo infantil)

—
Solicite a agenda: twosides@twosides.org.br

TURMA DA MÔNICA
Milhões de crianças e adultos são impacta-
dos todos os meses pelas histórias de Two 
Sides nos gibis da Turma da Mônica. Já são 
46 títulos publicados. 
As edições de 2022 são:

• Preservação da biodiversidade
• Economia circular
• A importância dos catadores
• Cuidados na reciclagem
• O prazer das bibliotecas
• Copos de papel

INFOGRÁFICOS
Seis novos infográfi cos sobre a valo-
rização da comunicação impressa, do 
papel e das embalagens de papel, cartão 
e papelão estão disponíveis no site de 
Two Sides. Os títulos mais recentes 
são: “Fabricação do papel”, “Anti-Gre-
enwashing”, “Cadernos são bons para 
aprender”, “Dez razões para amar seu 
caderno”, “Fibras alternativas”, “Embala-
gem de papel, cartão e papelão”. Confi ra 
também a atualização do infográfi co 
“Sacolas de papel”. 
—
Faça download em https://twosides.org.br/
infografi cos/ 

LOVE
PAPER

lovepaper.org.br

twosides.org.br

Papel, cartão e

papelão: uma ótima

história ambiental 

para contar

@TwoSidesBrasil

@LovePaperBrasil

Referênci
as: 1. Two Sides Brasil | 2. Ibá/FGV, 2021 | 3. Empapel, 2020.

FABRICAÇÃO DO PAPEL 

2. As árvores usadas para 

fabricação de papel são um 

recurso renovável. Além 

disso, seu cultivo permanente 

ajuda a combater o 

aquecimento global.

3. Além de cultivar as 

árvores que vão utilizar, as 

indústrias brasileiras de 

celulose e papel preservam 

extensas áreas de matas 

nativas, mais do que a 

legislação determina.

4. No Brasil todos os dias 

são plantados cerca de 500 

hectares com novas 

árvores para uso 

industrial, inclusive 

para a fabricação 

de papel.

5. As árvores cultivadas no 

Brasil para obtenção de 

celulose são o eucalipto e o 

pinus norte-americano. Não 

são espécies brasileiras, só 

estão disponíveis como 

matéria-prima porque são 

cultivadas sistematicamente.

FATOS!

1. No Brasil e na América Latina, papel, 

cartão e papelão são feitos de árvores 

cultivadas, de materiais reciclados ou 

de resíduos como o bagaço de cana-

-de-açúcar. Portanto, a sua produção e 

uso não provocam desmatamento.1

papel não é lixo.

recicle!

Milhares de produtos de papel 

enriquecem nossas vidas 

TODOS OS DIAS!

online

supermercados

shoppings

livrarias...

A4

Embalagens celulósicas produzidas 

de forma eficiente, usadas com 

responsabilidade e descartadas 

corretamente, oferecem 

múltiplas vantagens.

EMBALAGEM DE PAPEL, CARTÃO E PAPELÃO 

No design circular, os 

produtos devem ser projetados 

já prevendo sua 

destinação correta: 

reutilização, reciclagem ou 

biodegradação.

No Brasil, todos os dias são 

plantadas aproximadamente 

1 milhão de árvores 

para a produção de celulose e 

outras matérias-primas1.

A ESCOLHA NATURAL

57% dos consumidores

 preferem que as compras 

feitas por e-commerce 

sejam entregues em 

embalagens de papel, 

cartão e papelão3.

Referências: 1. Relatório IBÁ, 2021. | 2. Relatório Anap, 2020. | 3. Pesquisa Two Sides e Toluna com 8.800 consumidores em 12 países, 2021.

geral1 e 83% de todas 

as embalagens de 

papel, cartão e 

papelão são reciclados2.

54% dos consumidores 

preferem embalagens de 

papel, cartão e papelão por 

serem melhores para o 

meio ambiente3.

Embalagens de papel, cartão e papelão 

podem ser reutilizadas. As caixas 

podem até virar brinquedos para 

crianças e pets.

No Brasil, 70,3% de papéis em 

Embalagens de papel, cartão 

e papelão podem ser projetadas 

em praticamente qualquer 

formato, impressas com alta 

qualidade e com uma gama de 

acabamentos especiais.

Quando não servem mais, devem ser 

descartadas de maneira correta, de 

modo que possam ser recicladas e 

reintegradas ao processo produtivo. 

LOVE
PAPER

lovepaper.org.br

twosides.org.br

Papel, cartão e

papelão: uma ótima

história ambiental 

para contar
@TwoSidesBrasil

@LovePaperBrasil

PAPEL DE FIBRAS ALTERNATIVAS

LOVEPAPER

lovepaper.org.br

twosides.org.br

Papel, cartão epapelão: uma ótimahistória ambiental para contar

As indústrias de papel, cartão e papelão ondulado 

dependem de uma fonte eficiente, abundante e 

economicamente viável de �bras de celulose 

para fabricar a enorme variedade de produtos 

que usamos hoje, como jornais, revistas, 

papéis sanitários e embalagens. A fibra mais 

usada é obtida de árvores cultivadas, uma 

fonte renovável e sustentável. No entanto, a celulose 

também pode vir de outros vegetais.

A �bra de madeira 
proveniente de árvores cultivadas apresenta diversos benefícios 

e vantagens. Tem um custo relativamente 

baixo e está disponível em volumes 

suficientemente grandes. Ela garante 
atributos técnicos importantes 
ao papel, como resistência e 

printabilidade. 

Em princípio, quase qualquer �bra 

vegetal pode ser usada para fazer 

papel, mas as características variam e 

poucas são comercialmente viáveis. 

São elas: 

A PALHA
O BAMBU

A BETERRABA

já foi amplamente utilizada, mas apre-senta desvantagens como drenagem lenta durante a fabricação de papel e maior potencial de poluição, além de custo mais elevado e menor qualidade em comparação à polpa de madeira.

É importante destacar que raramente apenas 

�bras alternativas são usadas para a fabrica-

ção de papel, normalmente essa proporção 

chega até 20%. No Brasil, as indústrias de 

celulose plantam todas as árvores que utilizam 

como matéria-prima, com alta produtividade. 

Desse modo, o uso de fibras alternativas não é 

relevante.

tem características técnicas semelhantes à polpa de madeira e é usado comercial-mente em algumas partes do mundo, particularmente na Ásia, embora em quantidades relativamente pequenas. 

tem algum potencial, particularmente por causa de um baixo teor de lignina (a "cola" que une as fibras, causando impurezas no papel), mas não é comprovada em escala.

O ALGODÃO E O LINHOsão excelentes fibras para a fabricação de papel, com alto teor de celulose. O papel obtido dessas maté-rias-primas apresenta resistência superior e um aspecto luxuoso, mas seu custo é mais alto.

@TwoSidesBrasil@LovePaperBrasil

A4

O BAGAÇO DE CANA
dentre as fontes de fibras alternativas, o 

bagaço de cana-de-açúcar tem 
destaque na Argentina. O grupo 

Ledesma integra a produção de 
açúcar e álcool com a fabricação 

de papéis a partir do bagaço. A 
produção anual é cerca de 130 mil 

toneladas anuais, representando 

quase 40% do total argentino.  
Referências: Fact Sheet Two Sides, 2021.

MINI VÍDEOS
Vídeos curtos declaram a importância 
do papel e da comunicação impressa na 
aprendizagem, na educação e no dia a dia 
de estudantes e professores. 

—
Conheça e compartilhe:  https://twosides.org.
br/BR/videos-a-importancia-do-impresso-na-
-aprendizagem-e-na-educacao/ 
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P U B L I C A Ç Õ E S

PRÊMIO INTERNACIONAL 2022
O calendário Love Paper e Two Sides “Embalagens de papel, a escolha natural” 

foi destaque na Competição “Calendar Marketing Association” de 2022. Segun-
do Mark Fitzgerald, diretor-executivo da 
Calendar Marketing Association, o Prê-
mio foi concedido na competição mundial, 
categoria Melhor Design Gráfi co.

Desenvolvido pela designer Grace 
Suzuki do PaperDot Studio, traz mensal-
mente os motivos que explicam porque 
embalagens de papel são uma escolha 
natural. Os calendários foram impressos 
pela Ogra – Ofi cina Gráfi ca, em papéis 
especiais da Bignardi.

Silver
Award

Presented To

2021

Silver
AwardAward

Presented To

2021

2022

Instituto TS Brasil
2022

Love Paper - 2022

Desk

Promotional

2022Best Graphic Design

2022
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POR QUE AS 
MARCAS 
DEVEM USAR 
LOVE PAPER?

Love Paper® é uma campanha global 
para divulgar os atributos sustentáveis 
e atraentes da comunicação impressa, 
do papel e das embalagens de papel, 
cartão e papelão. Seu objetivo é infor-
mar aos consumidores de todo o mun-
do sobre os benefícios do papel e das 
embalagens de papel, cartão e papelão. 

O papel é renovável, reciclável e um 
apoio fundamental no desenvolvimen-
to da criatividade e de competências 
cognitivas. Love Paper busca apre-
sentar esses e outros fatos de forma 
simples e amigável ao consumidor. 

— 
Visite o site Love Paper para saber mais sobre 
os fatos:  www.lovepaper.org.br 
ou www.al.lovepaper.org

“AO USAR O LOGOTIPO E 
AS MENSAGENS DE LOVE 
PAPER, AS MARCAS 
DEMONSTRAM SUA 

PREFERÊNCIA PELO PAPEL E INFORMAM 
AOS CLIENTES E CONSUMIDORES QUE 
SÃO AMBIENTALMENTE CONSCIENTES.”
SAMARA RIBEIRO, COMUNICAÇÃO DE TWO SIDES BRASIL 

E AMÉRICA LATINA

PARCEIROS
Com o apoio de ANER e ANJ jornais e re-
vistas cedem espaço publicitário gratuito 
para os anúncios, além disso, diversos 
parceiros publicam, periodicamente, ar-
tigos e peças de comunicação em mídias 
sociais, sites e afi ns.

—
Para tornar-se um parceiro de mídia, fale conosco: 
twosides@twosides.org.br



Você ama papel e a comunicação 
impressa? Torne-se membro hoje! 
Patrocinadores
Afeigraf
Agiset
Ahlstrom-Munksjo
Andipa
Antilhas
Bignardi (Jandaia)
BO Paper
CBS Aparas
Colisa
Coppola
D’Arthy
DruckChemie
Editora do Brasil
Editora FTD
Editora Moderna
Emibra
Empapel
Escala 7
Exemplar
Forest Paper (Revita)
Green Reciclagem
Heidelberg
Holográfica
Ibema
Irani
Jundgraph
Klabin
Koenig & Bauer
MD Papéis
Neo Pack
Ogra
Oji Papéis Especiais
Papirus
PixPel
Plastifama
Plural
Poligráfica
Power Label
Regispel
Revelação Gráfica
Sertões Editora
Sincopel
Sinpacel

PRINTERS

healeys-printers.co.uk

As one of ten carbon balanced publication printers in the UK, Healeys are now committed 
to offsetting clients total print production. Our attention to detail and pursuit of perfection 
remain a constant intention. Contact us to discuss your next carbon balanced project.

...to us, it’s more than just print!
Somos a campanha de valorização da comunicação impressa, do papel e das embalagens de 
papel, cartão e papelão com presença global.  Junte-se a nós! 

Solicite proposta: twosides@twosides.org.br | WhatsApp: +55 11 994 642 969 

Abimfi
Abitim
Abrelivros
Abro
ABTCP
ABTG
Anap
Andigraf
Aner
ANJ
ANL
Acadêmia P aulista de Educação
CBL
CSMEG – Abimaq
ESPM
Eucalyptus Online
FSC
Ibá
Instituto Pró-Livro
IPEF
Popai
Rede Mulher Florestal
Senai Campos Gerais
SIGEMG
Sigep
Siges
Sigraf RJ
Sinapel
Sindgrafica CE
Sindigraf DF
Sindigraf JF
Sindigraf MA
Sindigraf MS
Sindigraf RS
Sindigraf SP
Sindusgraf PE
Singraf RN
Singraf RS
Sinpapel
Snel
UBE

Sinpasul
Sinpesc
Supper Papel
Suzano
Sylvamo (International Paper)
Tecpel
Tilibra
Traço
Triângullo
Trombini
Tubominas
Voith
WestRock
Zênite

Colaboradores
Alphagraphics Brasil
APS Feiras e Eventos
Grupo Editorial Scortecci
Mauricio de Sousa Produções
Panini Brasil
Paper Express
Sutto Serigrafia
VP Máquinas

Institucionais
Abaf
Aber
Abiea
Abigraf DF
Abigraf ES
Abigraf MG
Abigraf MS
Abigraf Nacional
Abigraf PR
Abigraf RS
Abigraf SC
Abigraf SP
Abihpec



papel e biodiversidade
O setor de florestas cultivadas conserva a biodiversidade! 

Foram avistadas aproximadamente 5.800 espécies da fauna e flora 
brasileira nas áreas de reflorestamento.

Relatório Ibá, 2021.

Descubra incríveis
histórias sobre a 

pegada ambiental 
do papel

Apoio Realização

PAPEL E BIODIVERSIDADE
Ao preservar extensas áreas de matas nativas, o setor de árvores cultivadas, 

incluindo celulose e papel, ajuda a proteger a biodiversidade. São mais de 8.300 espécies 
de fauna e fl ora, muitas ameaçadas de extinção.

Descubra incríveis 
histórias sobre a 

pegada ambiental 
do papel


