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Um estudo sobre as percepções 
e atitudes do consumidor 
brasileiro sobre a impressão 
e o papel.

Desfazendo Mitos



Temos grande satisfação em apresentar nossa mais 
recente pesquisa, que revela muitos insights instigantes 
sobre as atitudes do consumidor em relação à 
comunicação impressa e ao papel.

Existe uma grande lacuna entre as percepções dos 
consumidores sobre as principais áreas ambientais e o 
que é de fato verdade. Isso é particularmente evidente 
quando se explora a conscientização e a compreensão 
do consumidor sobre a silvicultura e a reciclagem.

A pesquisa também revela que os consumidores mantêm 
uma considerável preferência por ler livros, revistas 
e jornais impressos. Apesar dos esforços de muitos 
provedores de serviços para migrar seus clientes para o 
digital, é evidente que os consumidores do Brasil ainda 
valorizam muito seu direito de escolher informes em 
papel de seus bancos e outros provedores de serviços.

Os mitos predominantes sobre o papel reafirmam a 
necessidade vital da campanha Two Sides para aumentar 
a conscientização e atacar diretamente esses equívocos.

Esperamos que você considere este relatório informativo 
e, se quiser saber mais sobre como apoiar a campanha 
“Two Sides”, entre em contato.

Sobre Two Sides

Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, 
criada em 2008 por membros das indústrias de celulose, 
papel, papelão e comunicação impressa. Two Sides 
promove a produção e o uso responsável da impressão e 
do papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre 
os impactos ambientais da utilização desse recurso. 
O papel, por ser proveniente de árvores plantadas 
e gerenciadas de forma sustentável, é um meio de 
Comunicação excepcionalmente poderoso, de fonte 
renovável, reciclável e biodegradável.

Contato

Se você quiser saber mais sobre este relatório, ou sobre 
as outras ferramentas e recursos que Two Sides produz, 
por favor, entre em contato.

+55 (11)2797-6700
twosides@twosides.org.br
www.twosides.org.br
@TwoSidesBrasil

Fabio Mortara
Country Manager,  
Two Sides Brasil

Two Sides Brasil realizou uma pesquisa com 
1031 consumidores brasileiros, em parceria 
com a empresa de pesquisa independente 
Toluna, em abril de 2019, segundo os 
critérios da ABEP (Associação Brasileira das 
Empresas de Pesquisa).

Este relatório explora os mitos sobre 
o impacto ambiental da comunicação 
impressa e do papel, além de desfazer o 
equívoco comum de que os consumidores 
não preferem ler impressos ou receber 
comunicações em papel de seus 
fornecedores de serviços.
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INTRODUÇÃO

Percepções ambientais

• Apenas 5% dos brasileiros acreditam que as 
florestas estão aumentando em tamanho.

• Apenas 18% dos consumidores acreditam 
que a taxa de reciclagem de papel no Brasil 
excede 60%.

• A madeira é considerada o material mais 
ecológico, seguido pelo tecido e pelo papel.

• Dispositivos eletrônicos são considerados o 
terceiro pior produto para o meio ambiente, 
ficando pouco atrás de plástico e metal.

Preferências de leitura

• 63% dos consumidores acreditam que é 
mais agradável ler um livro impresso.

• 49% acham as revistas impressas mais 
agradáveis e 39% preferem jornais 
impressos.

• 64% estão preocupados que o uso excessivo 
de dispositivos eletrônicos possa ser 
prejudicial à sua saúde.

• 63% acreditam que gastam muito tempo 
em dispositivos eletrônicos.

Escolha do consumidor

• 68% dos consumidores acreditam ter o 
direito de escolher como receber informes 
de seus bancos ou prestadores de serviços: 
impresso ou digital.

• 73% acreditam que têm o direito de voltar a 
receber os informes impressos, se optarem 
inicialmente por receber de forma digital.

• 61% acreditam que não devem ser 
cobrados por receber contas e informes 
impressos.

CONCLUSÕES
Porcentagem de consumidores que acreditam que as 
florestas brasileiras estão crescendo em tamanho

Porcentagem de consumidores que preferem ler no 
impresso

Percepção do consumidor em relação à comunicação 
das instituições financeiras e prestadores de serviços
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A capacidade de coletar e reciclar facilmente um produto - tanto para consumidores quanto para a indústria - é 
fundamental para a economia circular. A taxa brasileira de reciclagem de papel é superior a 67%. Alguns produtos de 
papel não podem ser recuperados para reciclagem porque são mantidos por longos períodos, p. livros e documentos 
arquivados; outros são destruídos ou contaminados quando usados, e. papel toalha e papel higiênico.Para 
embalagens de papel, a taxa de reciclagem sobe ainda mais para 77%, uma das mais altasem comparação a outros 
materiais de embalagem noBrasil.6 

A pesquisa descobriu que os consumidores percebem 
que o papel tem a maior taxa de reciclagem, embora 
apenas 18% estejam cientes de que a taxa de reciclagem 
de papel é superior a 60%.

O plástico é um dos materiais de embalagem menos 
reciclados no Brasil, com uma taxa de reciclagem de 
26%.7 Cerca de 17% dos consumidores acreditam que a 
taxa de reciclagem é superior a 60% .

61% dos consumidores entrevistados acreditam que 
somente papel reciclado deve ser usado. Na realidade, 
tanto a fibra virgem (de florestas manejadas ou 
certificadas sustentavelmente) quanto a fibra reciclada 
são essenciais para o ciclo de fabricação do papel. 
Cerca de 46% da fibra utilizada pela indústria de papel 
brasileira tem origem na reciclagem8, mas é necessário 
um suprimento constante de fibra virgem, pois a fibra 
não pode ser reciclada indefinidamente. Teoricamente, as 
fibras de papel podem ser recicladas entre 4 e 6 vezes.

A pesquisa solicitou aos entrevistados que 
classificassem o impacto ambiental de produtos e 
materiais, sendo 1 o maior impacto ambiental e 5 o 
menor impacto. Os consumidores acreditam que a 
madeira tem o menor impacto ambiental, seguida 
pelos tecidos e pelo papel.

Provavelmente, devido à quantidade significativa de 
cobertura da mídia sobre o tema recentemente, o 
plástico é considerado pelos consumidores brasileiros 
como tendo o pior impacto no meio ambiente.Os metais 
e os dispositivos eletrônicos (laptops, computadores de 
mesa, smartphones etablets) também são considerados 
pelos consumidores como tendo alto impacto no meio 
ambiente.

Curiosamente, embora o papel esteja bem posicionado 
nesta questão, a minoria dos consumidores acredita que 
o papel é a maneira mais ecológica de ler livros (26%), 
revistas (18%) ou jornais (13%).

A indústria de papel depende do manejo florestal sustentável para fornecer um suprimento confiável de fibra de 
madeira - a principal matéria-prima de seus produtos. Florestas manejadas de forma correta trazem múltiplos 
benefícios para a sociedade, tais como meios de subsistência, serviços ecossistêmicos e biodiversidade. Entre 2005 
e 2015, as plantações de eucaliptus, de onde as fábricas de papel e celulose brasileiras obtêm 100% de sua fibra de 
madeira, cresceram em mais de 22.000 km2, uma área similar à do estado de Sergipe.1

Os consumidores brasileiros acreditam que é importante 
usar produtos de papel de florestas manejadas de forma 
sustentável. No entanto, apenas 42% prestam atenção 
aos selos de certificação florestal quando compram 
papel.

O Brasil possui 7,84 milhões de hectares de árvores 
plantadas, sendo que 5,8milhões de hectares são 
certificados na modalidade manejo florestal, atribuídos 
por organizações independents como o Forest 
Stewardship Council (FSC) e o Programme for the 
Endorsment of Forest Certification (PEFC/Cerflor). Os 
5,8milhões de hectares certificados incluem, além da 
area produtiva, as áreas de preservação e aquelas 
destinadas a outros usos existents nos empreendimentos 
certificados. Se considerada apenas a área de árvores 
plantadas, o total certificado é de 3,1milhões de 
hectares.2 

Além da certificação das áreas plantadas, as indústrias 
do setor também podem obter certificação da cadeia 
de custódia, que garante a rastreabilidade desde a 
produção de matéria-prima até o consumidor final. O 
Brasil registrou 1140 certificados de cadeia de custódia 
em 2016 (FSC e Cerflor) e ocupou o 11º ranking geral das 
maiores certificadoras do mundo.3

Apesar da importância dessas certificações para a 
cadeia de fornecimento de papel e indústria de produtos 
florestais em geral, a pesquisa constatou que apenas 
29% dos entrevistados conhecema FSC e 32% estão 
cientes do PEFC. A indústria deve, portanto, fazer mais 
para promover a conscientização desses esquemas 
para os consumidores.O desmatamento é uma grande 
preocupação no Brasil.A agricultura é a principal causa 
do desmatamento global,4 mas a pesquisa descobriu 

que os consumidores acreditam que essa atividade tem 
o menor impacto sobre as florestas.

Dos cerca de 7,84 milhões de hectares de árvores 
plantadas de eucalipto, pinus e demais espécies (acácia, 
araucária, paricá e teca), 35% destina-se à produção de 
celulose e papel, 13% à siderurgia e carvão vegetal, 6% 
a paineis de madeira e pisos laminados, 4% a produtos 
sólidos de madeira e 30% pertencem a produtores 
independentes.5

Que atividade econômica você acredita que tem 
maior impacto nas florestas, sendo 1 para menos 
impactante e 5 para mais impactante?

Qual porcentagem dos seguintes produtos você acha 
que é reciclada no Brasil?

39%
já ouviu  

falar em FSC

49%
já ouviu  
falar em  

PEFC/CERFLOR

42%
procuram o selo de 
certificação quando 

compram papel

ENTENDENDO AS FLORESTAS CIRCULAR PELA NATUREZA
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No mundo digital de hoje, o poder da impressão em papel está se tornando mais aparente do que nunca. Os 
consumidores brasileiros adoram ler em formato impresso, com muitos entendendo a importância de “desligar”. 
Os consumidores sentem muito sobre o seu direito de receber opções de papel de seus bancos, governos e outros 
provedores de serviços, e os esforços dessas organizações para forçar seus clientes a migrarempara o digital, muitas 
vezes citando alegações ambientais enganosas, podem sair pela culatra. 

Cerca de 63% dos consumidores acreditam que gastam 
muito tempo em dispositivos eletrônicos, e 64% estão 
preocupados que o seu uso excessivo possa prejudicar a 
saúde. 

Cerca de 39% dos participantes da pesquisa sentem 
que estão sofrendo de uma “sobrecarga digital”, e há 
uma clara preferência entre os brasileiros em aproveitar 
o mundo offline, com 60% acreditando na importância 
de “desligar” e ler mais impressos. O modo impresso 
também é consideradoo mais agradável para se ler livros 
(63%) ,revistas (49%) e jornais (39%).

Instituições financeiras, empresas de serviços públicos, 
telecomunicações e governos estão incentivando cada 
vez mais seus clientes a migrarem para o digital, muitas 
vezes citando alegações ambientais enganosas e 
infundadas sobre o papel, por ex. “Ajude a salvar uma 
árvore - escolha digital” etc. No entanto, mais da metade 
dos consumidores (57%) é cética em relação a essas 
alegações, entendendo que a verdadeira motivação por 
trás do impulso para o digital é a economizar financeira.

Mudar para digital nem sempre é bem-vindo, pois muitos 
consumidores preferem a comunicação baseada em 
papel.

No geral, 68% dos consumidores brasileiros acreditam ter 
o direito de escolher como receber informes (impressas 
ou eletronicamente) de organizações financeiras e 
prestadores de serviços. Outros 61% acreditam que não 
devem ser cobrados por escolheremfaturas e extratos 
impressos.

Dar aos clientes acesso justo, fácil e gratuito ao 
faturamento em papel é especialmente importante 
quando se considera os benefícios que a impressão traz 
para a educação financeira. Cerca de 43% dos brasileiros 
acham mais fácil gerenciar suas finanças quando as 
faturas e extratos são impressos.

A maioria (71%) dos entrevistados está preocupada que 
suas informações pessoais mantidas eletronicamente 
correm o risco de serem hackeadas, roubadas, perdidas 
ou danificadas. Essas dúvidas sobre segurança 
cibernética também podem explicar por que 62% dos 
entrevistados mantêm cópias impressas de documentos 
importantes arquivados em casa, pois acreditam que 
essa é a maneira mais segura de armazenar suas 
informações.

O que fica claro na pesquisa é que os consumidores 
brasileiros valorizam muito seu direito de escolha. 

Quando se trata da sustentabilidade da comunicação impressa e do papel, é importante separar os fatos dos mitos. 
A indústria brasileira de papel destaca-se mundialmente quando se trata de matérias-primas de fontes sustentáveis, 
energia renovável e taxas de reciclagem. No entanto, os mitos em torno do papel ainda prevalecem entre os 
consumidores. Muitas vezes, a fonte desses equívocos é a abundância de informações enganosas sobre o papel e 
seu impacto no meio ambiente.

63%
acreditam que 

gastam muito tempo 
em dispositivos 

eletrônicos

64%
estão preocupados que o 
seu uso excessivo possa 

prejudicar a saúde

Qual o meio mais agradável para ler...

F A T O S

F A T O S

F A T O S

F A T O S

F A T O S

F A T O S

89%
Acreditam que as 

florestas brasileiras 
estão encolhendo

32%
Acreditam que 

usar papel é um 
desperdício

58%
Acreditam que a 

produção de papel 
usa uma quantidade 

excessiva de água

66%
Acreditam que a 

comunicação digital 
é melhor para o 
meio ambiente

61%
Acreditam que 
somente papel 

reciclado deve ser 
usado

37%
Acreditam que a 

produção de papel 
é a principal causa 

das emissões 
globais de 

• Todos os dias a indústria 
de base florestal planta o 
equivalente a 500 campos de 
futebol em árvores para fins 
industriais.

• Essas florestas fornecem 
100% da madeira usada pela 
indústria brasileira de papel.2

• A taxa de reciclagem do papel 
no Brasil, em 2018, foi 67%.6

• A maior parte da produção de 
papel ocorre em locais com 
baixo estresse hídrico.

• 93% da água é devolvida 
ao meio ambiente após o 
tratamento.10

• A indústria das TIC é 
responsável por cerca de 2,5 
à 3% das emissões globais 
de GEE e prevê-se que esta 
aumente para 14% até 2040,8.

• Os telefones foram 
responsáveis por 435.000 
toneladas de lixo eletrônico em 
2016.9

• Como a fibra degrada após 
o tempo, a fibra virgem é 
essencial para a produção de 
papel.

• 46% da fibra utilizada 
pela indústria brasileira de 
papel vem do papel para 
reciclagem.6

• Cerca de 80% da energia 
consumida pela indústria 
brasileira de celulose e 
papel são renováveis, pois 
são provenientes de seus 
processos industriais, ou 
seja, licor preto e biomassa 
florestal.2

• Os 7,84 milhões de hectares de 
árvores plantadas no Brasil são 
responsáveis pelo estoque de 
aproximadamente 1,7 bilhão 
de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (CO2eq).2
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UMA QUESTÃO DE ESCOLHA DESFAZENDO MITOS

Solicite a nova versão do Mitos e Fatos

Membros de Two Sides possuem 
permissão exclusiva para personalização 
e co-branding dos nossos conteúdos.

Entre em contato para saber mais: 
twosides@twosides.org.br
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Para mais informações:
+55 (11)2797-6700

twosides@twosides.org.br

www.twosides.org.br

@TwoSidesBrasil
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