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“A embalagem está recebendo mais atenção do que
nunca, à medida em que a sociedade tenta alcançar
uma economia mais circular. Os consumidores estão se
tornando mais conscientes das opções de embalagem
disponíveis para os itens que compram, o que, por sua vez,
está influenciando as decisões de embalagem por parte
das empresas – particularmente no setor varejista. A cultura
de “fazer, usar, descartar” está mudando gradualmente.
Realizamos esta pesquisa para entender melhor as
percepções dos consumidores quando se trata de
embalagem. Os resultados mostram que a embalagem
baseada em papel é a escolha preferida dos consumidores
por seus atributos ambientais, como a reciclabilidade e a
compostabilidade, além de muitos fatores práticos, como
a facilidade de armazenamento. O vidro é preferido por
fatores como reutilização e proteção do produto. O plástico
não foi o mais escolhido para qualquer atributo.
A pesquisa também constatou que os consumidores
dos Estados Unidos estão dispostos a mudar seu
comportamento para fazer compras de forma mais
sustentável. Muitos estão dispostos a gastar mais em
produtos embalados em materiais sustentáveis e mais
de um terço evitaria varejistas que não estão tomando
medidas para reduzir sua pegada ambiental.
Essas mudanças nos hábitos dos compradores enfatizam
a necessidade dos varejistas promoverem de forma
mais eficaz seus esforços ambientais, bem como uma
necessidade mais ampla de aumentar a conscientização
sobre selos e certificações ambientais.
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Sobre Two Sides
Two Sides América do Norte é uma organização
independente, sem fins lucrativos, e faz parte da rede
global Two Sides, que inclui mais de 600 empresas
membros em toda a América do Norte, América do Sul,
Europa, Austrália e África do Sul.
Nossas empresas associadas abrangem a indústria da
Comunicação Impressa e Embalagens baseadas em
papel, incluindo silvicultura, celulose, papel, embalagens
à base de papel, produtos químicos e tintas, préimpressão, impressão, acabamento, publicação,
envelopes e operações postais.

Entre em contato com Two Sides
Se você quiser saber mais sobre este relatório ou sobre
as muitas outras ferramentas e recursos que Two Sides
disponibiliza, por favor, entre em contato.
América do Norte
info@twosidesna.org
www.twosidesna.org

Brasil
twosides@twosides.org.br
www.twosides.org.br
@TwoSidesBrasil
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Preferências de embalagem
• Embalagens de papel, papelcartão e papelão
representam a maior preferência entre os consumidores
por muitos atributos de sustentabilidade, incluindo a
compostabilidade doméstica (69%), melhor para o meio
ambiente (66%) e mais fácil de reciclar (51%).
• A embalagem de vidro é a escolha preferida com
relação a fatores como reutilização (36%) e melhor
proteção dos produtos (29%).

Comportamento do consumidor
• 57% dos consumidores estão ativamente tomando
medidas para reduzir o uso de embalagens plásticas.
• 36% dos consumidores evitariam varejistas que
não estejam ativamente tentando reduzir o uso de
embalagens plásticas não recicláveis.
• 44% dos americanos acreditam que o uso de
embalagens não recicláveis deve ser desestimulado
através da tributação.

Compras online
• 57% dos consumidores preferem que os produtos
encomendados por e-commerce sejam entregues em
embalagens de papel em vez de embalagens plásticas.
• 70% dos consumidores preferem que produtos
encomendados por e-commerce sejam entregues em
embalagens adequadas, ou seja, não muito grandes
para o tamanho real do produto.

Percepções sobre reciclagem
• A embalagem de papel/papelcartão/papelão é
considerada o material mais reciclado, com 41% dos
consumidores acreditando que a taxa de reciclagem
dos EUA é superior a 50%. De fato, as taxas de
reciclagem são de 73% para embalagens de papel e
88% para embalagens de papelão*.

• 20% dos consumidores acreditam que as embalagens
de vidro têm uma taxa de reciclagem superior a 50%.
A taxa real de reciclagem da embalagem de vidro é de
34%*.
• 24% dos consumidores acreditam que as embalagens
metálicas têm uma taxa de reciclagem superior a
50%. De fato, a embalagem de aço tem uma taxa de
reciclagem de 73% e embalagens de alumínio, 49%*.
• O plástico é considerado pelos consumidores como
o material de embalagem menos reciclado, embora
30% superestimem a taxa de reciclagem do plástico,
acreditando ser mais de 50%. Na verdade, as
embalagens plásticas têm uma taxa de reciclagem de
13%* nos Estados Unidos.

Selos ambientais
• 54% dos consumidores americanos conhecem o selo
Sustainable Forestry Initiative® (SFI®); 45% conhecem o
Forest Stewardship Council® (FSC®) e 42% conhecem o
Programme for the Endorsement of Forest Certification™
(PEFC™). Os consumidores dos EUA consideram o SFI®
um pouco mais importante do que o FSC® e o PEFC™.
• O Mobius Loop (reciclável) é o selo mais reconhecido
nos Estados Unidos, com 90% de conhecimento.
Também é classificado como o selo mais importante
pelos consumidores.

A sacola de compras
• Os consumidores classificaram as sacolas de papel
como melhores em relação a fatores ambientais
como: reciclabilidade (57%), compostabilidade (53%) e
produzido com materiais renováveis (46%).
• As sacolas de algodão/lona foram classificadas como
melhores em relação a características físicas como
sensação agradável (65%), durabilidade (62%) e
atratividade (62%).

*U.S. Environmental Protection Agency, 2017
www.twosidesna.org / @TwoSidesNA / info@twosidesna.org
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PREFERÊNCIAS DE EMBALAGEM
A embalagem desempenha um papel extremamente importante nas decisões de compra do consumidor, pois exibe
informações vitais sobre o produto, preserva a sua qualidade e, em muitos casos, melhora o apelo do produto. As
embalagens podem ter uma grande variedade de formas e a indústria de embalagens está sempre inovando para atender às
demandas dos consumidores.
O interesse por embalagens sustentáveis continua a ganhar força à medida em que os consumidores se tornam mais
conscientes de como vários materiais de embalagem impactam o meio ambiente. A forma como as embalagens são feitas,
usadas e descartadas está se tornando um fator importante no comportamento de compra do consumidor. Esta pesquisa
analisa como os consumidores veem os atributos ambientais de vários tipos de embalagens, como a reciclabilidade e a
compostabilidade.
Além disso, foi solicitado aos entrevistados que selecionassem quais materiais se encaixam melhor em uma variedade de
atributos práticos e visuais, como proteção do produto e facilidade de abertura e fechamento.
Perguntamos aos entrevistados sobre quatro materiais de embalagem diferentes: papel/papelcartão/papelão, vidro, plástico
e metal. Analisando 15 atributos diferentes, os entrevistados foram convidados a combinar cada um com o material que
melhor se adequasse. Dos 15 atributos, papel/papelcartão/papelão foi o favorito para 11, vidro para 3 e metal para 1. O
plástico não foi selecionado como o mais adequado para qualquer atributo, mas foi a segunda escolha para 7 atributos.

Papel/papelcartão/papelão é o material preferido para os seguintes 11 atributos
MELHOR PARA O MEIO AMBIENTE

66%

51%

51%

47%

• 66% escolheram papel/papelcartão/
papelão.

COMPOSTAGEM

69%

• 69% escolheram papel/papelcartão/
papelão.

• O vidro é o próximo escolhido com
15%.

• O plástico é o próximo, em 8%.

MAIS FÁCIL DE RECICLAR

MENOS CARO

• 51% escolheram papel/papelcartão/
papelão.

53%

• 53% escolheram papel/papelcartão/
papelão.

• O plástico é o próximo, em 20%.

• O plástico é o próximo, com 27%.

PESO MAIS LEVE

MAIS SEGURO DE USAR

• 51% escolheram papel/papelcartão/
papelão.

• 49% escolheram papel/papelcartão/
papelão.

49%

• Plástico é o próximo, em 37%.

• O vidro é o próximo, em 19%.

MAIS FÁCIL DE ABRIR/FECHAR

MAIS PRÁTICO

• 47% escolheram papel/papelcartão/
papelão.
• O plástico é o próximo, com 22%.
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• 46% escolheram papel/papelcartão/
papelão.
• O plástico é o próximo, com 27%.
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MELHOR IMAGEM DA MARCA

MELHORES INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

36%

• 36% escolheram papel/papelcartão/
papelão.

33%

• Vidro e plástico são os próximos,
ambos com 16%.

• 33% escolheram papel/papelcartão/
papelão.
• O vidro é o próximo, com 26%.

MAIS FÁCIL DE ARMAZENAR

32%

• 32% escolheram papel/papelcartão/
papelão.
• O plástico é o próximo, com 28%.

O vidro é o material preferido para os seguintes 3 atributos

36%

REUTILIZÁVEIS

PREFEREM OLHAR E PEGAR

• 36% escolheram vidro.

• 32% escolheram vidro.

• O papel é o próximo, com 25%.

32%

• O papel é o próximo, com 29%.

MELHOR PROTEÇÃO

29%

• 29% dos consumidores escolheram
o vidro.
• O plástico é o próximo, com 24%.

Metal é o material preferido para o seguinte atributo

MAIS FORTE/ROBUSTO

47%

• 47% dos consumidores escolheram
o metal.
• O vidro é o próximo, em 15%.

www.twosidesna.org / @TwoSidesNA / info@twosidesna.org
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A IMPORTÂNCIA DOS SELOS AMBIENTAIS
Os selos ambientais permitem que os consumidores saibam que as embalagens têm certos atributos, como a reciclabilidade ou
a compostabilidade, ou que atendem a certos padrões ambientais, como normas de certificação florestal. Os entrevistados foram
questionados sobre como perceberam a importância de 9 selos ambientais utilizando uma escala de classificação de 1 a 5 (1 sendo
menos importante e 5 o mais importante). “Desconheço este selo” também era uma opção.
Os três primeiros selos referem-se a padrões comuns de certificação florestal: o Sustainable Forestry Initiative® (SFI®), o Forest
Stewardship Council® (FSC®) e o Programme for the Endorsement of Forest Certiﬁcation™ (PEFC™). Esses selos permitem
que os consumidores saibam que a fibra de madeira usada como matéria-prima em embalagens à base de papel, papelcartão e
papelão é originária de florestas manejadas de forma sustentável. O PEFC é uma aliança global de normas nacionais de certificação
florestal. Como o SFI é endossado pelo PEFC, o rótulo PEFC não aparece em produtos dos EUA, mas pode ser encontrado em
produtos importados para os EUA de outros países endossados pelo PEFC.

Ranking médio de importância para os selos SFI®, FSC® e PEFC™ pelos americanos

3.3

SFI®
FSC®

3.2

PEFC™
0

3.0
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
A pesquisa constatou que 54% dos consumidores dos EUA conhecem o selo SFI® e atribuíram-lhe
uma pontuação média de 3,3/5 para sua importância. Desses entrevistados, 9% classificaram-no
como o mais importante.

Forest Stewardship Council® (FSC®)
A pesquisa constatou que 45% dos consumidores dos EUA estão cientes do rótulo FSC®. Os
entrevistados cientes do rótulo FSC deram-lhe uma pontuação média de 3,2/5 para a sua
importância. Desses entrevistados, 7% classificaram-no como o mais importante.

Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™)
A pesquisa constatou que 42% dos consumidores dos EUA conhecem esse selo e atribuíram-lhe
uma pontuação média de 3,0/5 para sua importância. Desses entrevistados, 5% classificaram-no
como o mais importante.

Two Sides Report: U.S. Packaging Preferences 2020
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Mobius Loop
Esse selo indica que um objeto é capaz de ser reciclado, não que o objeto tenha sido
reciclado ou será aceito em todos os sistemas de coleta de reciclagem.
Fonte: Recycle Now.
90% dos consumidores conhecem esse selo e 40% classificaram-no como o mais
importante, com uma pontuação de 5/5. No geral, os entrevistados cientes do Mobius
Loop deram-lhe uma pontuação média de 4/5 para sua importância. Isso sugere
que eles estão cientes e atribuem importância à reciclabilidade da embalagem,
independentemente do material.

Biodegradable Products Institute – Certified Compostable
A BPI é a principal certificadora da América do Norte de produtos e embalagens
compostáveis. Esse selo garante que os produtos e embalagens que exibem o selo
BPI tenham sido testados e verificados independentemente, de acordo com as normas
baseadas cientificamente. Fonte: BPI
55% dos entrevistados da pesquisa conhecem esse selo e deram-lhe uma pontuação
média de 3,4/5 para sua importância. Desses entrevistados, 10% classificaram-no como o
mais importante.

Corrugated Recycles
A aplicação desse selo em uma embalagem de papelão ondulado não indica que
seja produzida com material reciclado. Em vez disso, significa simplesmente que a
embalagem pode e deve ser reciclada. Fonte: International Corrugated Case Association
A pesquisa constatou que 68% dos entrevistados conhecem esse selo, sendo que 17% o
classificam como o mais importante. Os entrevistados cientes desse selo deram-lhe uma
pontuação média de 3,6/5 para sua importância.

100% Recycled Paperboard
Esse selo informa aos consumidores que papelão 100% reciclado é usado nos produtos
que compram. Fonte: Recycled Paperboard Alliance
A pesquisa constatou que 61% dos entrevistados conhecem esse selo, sendo que 14% o
classificam como o mais importante. Os entrevistados cientes desse selo deram-lhe uma
pontuação média de 3,4/5 para a sua importância.

Green Seal
A aplicação desse selo em produtos ou serviços é um indicador de que eles atendem ou
excedem critérios baseados em nível de liderança e ciclo de vida para a sustentabilidade.
Fonte: Selo Verde

44% dos entrevistados da pesquisa conhecem esse selo, com 7% classificando-o como
o mais importante. Os entrevistados que conhecem esse selo deram-lhe uma pontuação
média de 3,1/5 para sua importância.

Ecologo
O selo ECOLOGO® indica que um produto passou por rigorosos testes científicos,
auditorias exaustivas ou ambos, para comprovar sua conformidade com rigorosos
padrões de desempenho ambiental de terceiros. Fonte: ECOLOGO
41% dos entrevistados da pesquisa conhecem esse selo, sendo que 6% o classificam
como o mais importante. Os entrevistados cientes desse selo deram-lhe uma pontuação
média de 3,2/5 para sua importância.
www.twosidesna.org / @TwoSidesNA / info@twosidesna.org
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COMPORTAMENTOS DE EMBALAGEM
A consciência do consumidor sobre como as embalagens estão impactando o planeta vem aumentando, em parte devido a
documentários informativos - como o Blue Planet 2 de David Attenborough - e esforços globais, como a iniciativa Planet or Plastic,
da National Geographic, para reduzir a quantidade de plásticos de uso único que chegam aos oceanos. Como resultado, a
sustentabilidade das embalagens está desempenhando um papel significativo nas políticas governamentais em todo o mundo e
agora é um tema recorrente na mídia, nas salas de reuniões corporativas e nos debates públicos.

NON-RECYCLABLE PACKAGING SHOULD BE DISCOURAGED THROUGH TAXATION:
O uso de embalagens não recicláveis devem ser desestimuladas através da tributação

16%

28%

0%

20%

Strongly Agree
Concordo totalmente

Agree
Concordo

33%
40%

13%
60%

Neither Agree Nor Disagree
Nem concordo nem discordo

10%

80%
Disagree
Discordo

100%

Strongly Disagree
Discordo totalmente

I NOW BUY MORE FROM RETAILERS WHO ARE REMOVING PLASTIC FROM THEIR PACKAGING:

Agora compro mais de varejistas que estão removendo plástico de suas embalagens

9%

23%

0%
Strongly Agree
Concordo totalmente

44%

20%
Agree
Concordo

40%

17%
60%

Neither Agree Nor Disagree
Nem concordo nem discordo

7%

80%
Disagree
Discordo

100%

Strongly Disagree
Discordo totalmente

I AM ACTIVELY TAKING STEPS TO REDUCE MY USE OF PLASTIC PACKAGING:

Estou tomando medidas para reduzir meu uso de embalagens plásticas

18%
0%
Strongly
Agree
Concordo
totalmente

39%
20%
Agree
Concordo
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O crescente número de consumidores ambientalmente conscientes combinado com políticas públicas de redução de desperdícios
estão fazendo com que varejistas e produtores repensem suas decisões de embalagem e melhorem suas credenciais verdes.

Os entrevistados da pesquisa foram questionados sobre até que ponto concordam com a seguinte série de declarações

I WOULD BE WILLING TO SPEND MORE ON A PRODUCT IF IT WERE PACKAGED
Eu
estaria
disposto a gastar
mais em um produto se fosse embalado com materiais sustentáveis
USING
SUSTAINABLE
MATERIALS:

9% 29%
0%
Strongly Agree
Concordo totalmente

34%

20%

40%

Agree
Concordo

19%
60%

Neither Agree Nor Disagree
Nem concordo nem discordo

9%

80%
Disagree
Discordo

100%

Strongly Disagree
Discordo totalmente

I WOULD CONSIDER AVOIDING A RETAILER IF I KNEW THEY WERE NOT ACTIVELY TRYING
Eu
evitarUSE
um OF
varejista
se soubesse que
eles nãoPACKAGING:
estejam ativamente tentando reduzir
TOconsideraria
REDUCE THEIR
NON-RECYCLABLE
PLASTIC
o uso de embalagens plásticas não recicláveis

10% 26%
0%
Concordo
Stronglytotalmente
Agree

39%

20%

40%

Concordo
Agree

17%
60%

Nem concordo
nem
discordo
Neither
Agree Nor
Disagree

8%

80%
Discordo
Disagree

100%

DiscordoDisagree
totalmente
Strongly

I PREFER PRODUCTS ORDERED ONLINE TO BE DELIVERED IN PAPER PACKAGING

Prefiro
queTHAN
os produtos
encomendados
por e-commerce sejam entregues em embalagens de papel
RATHER
PLASTIC
PACKAGING:
em vez de embalagens plásticas

23%
0%
Strongly
Agree
Concordo
totalmente

34%
20%
Agree
Concordo

30%
40%

60%

Neither
Agree Nor
Disagree
Nem concordo
nem
discordo
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PERCEPÇÕES DOS ESFORÇOS DOS VAREJISTAS
Perguntamos aos entrevistados quais varejistas eles percebem que estão fazendo mais para aumentar o uso de embalagens
ecológicas. Conforme estabelecido na seção de Comportamento do Consumidor sobre Embalagem da pesquisa, isso é importante
para os consumidores, com mais de um terço afirmando que consideraria evitar um varejista que não esteja tomando medidas para
reduzir o uso de embalagens plásticas não recicláveis.
No geral, uma média de 45% dos entrevistados não tem certeza dos esforços que os varejistas estão fazendo para aumentar o uso
de embalagens ecológicas.
Pedimos aos consumidores que classificassem os varejistas, usando uma escala de 1 a 5 (1 sendo o menor esforço, 5 sendo o maior
esforço) para estabelecer quais eles acreditam estar fazendo o maior esforço para aumentar o uso de embalagens ecologicamente
corretas.

Varejistas considerados como fazendo o máximo para
aumentar seu uso de embalagens ecologicamente corretas

Costco
Amazon
Starbucks
Apple Stores
Target
Publix
Kroger
Walmart
Safeway
Best Buy
Stop & Shop
McDonalds
Kohl’s
Macy’s

3.27
3.24
3.20
3.16
3.10
3.06
3.06
3.01
3.00
2.98
2.95
2.84
2.84
2.81

2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40

A pontuação média de cada varejista foi entre 2,8 e 3,2 de 5. Nenhum varejista obteve pontuação acima de 3,3/5, o que mostra
que os consumidores não avaliam nenhum desses varejistas muito bem quando se trata de seus esforços para aumentar o uso
de embalagens ecológicas.

Two Sides Report: U.S. Packaging Preferences 2020
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PERCEPÇÃO SOBRE AS TAXAS DE RECICLAGEM
A embalagem que é irresponsavelmente descartada tem um impacto negativo no meio ambiente. Por exemplo, a cada ano, cerca
de 8 milhões de toneladas de lixo plástico são descartadas no oceano, prejudicando peixes e animais selvagens e, uma vez que
entram na cadeia alimentar, ameaçam a saúde humana (World Resources Institute, 2019).
A reciclagem de embalagens prolonga a vida útil dos recursos naturais, reduz a quantidade de resíduos enviados para aterros
sanitários e evita a liberação de gases de efeito estufa que ocorre quando as embalagens se decompõem. Nos Estados Unidos, 50%
das embalagens de todos os tipos de material são recicladas*.

Taxa de reciclagem percebida para embalagens
de papel/papelcartão/papelão

Taxa de reciclagem percebida para
embalagens plásticas
17%

17%

24%

29%

PAPEL
PAPELCARTÃO
PAPELÃO
Taxa real = 73%

PLÁSTICO
28%

27%

Taxa real = 13%

31%

0% - 19%

27%

20% - 39%

40% - 59%

Over 60%

A pesquisa revelou que os consumidores dos EUA consideram
as embalagens de papel, papelcartão e papelão o material
mais reciclado, mas apenas 24% dos entrevistados acreditam
que a taxa de reciclagem é superior a 60%. De fato, 73% de
todas as embalagens de papel e papelão nos Estados Unidos
são recicladas e 88% das embalagens de papel cartão são
recicladas*.

Taxa de reciclagem percebida para
embalagens de vidro

0% - 19%

Over 60%

No geral, os entrevistados acreditam que o plástico é o
segundo material de embalagem mais reciclado, embora a
maioria dos entrevistados superestime significativamente a
taxa de reciclagem de embalagens plásticas, acreditando que
seja entre duas e mais de cinco vezes a taxa real. A taxa real
de reciclagem de embalagens plásticas é de 13% nos Estados
Unidos*.

Taxa de reciclagem percebida para
embalagens metálicas

10%

20%

40% - 59%

20% - 39%

13%

VIDRO

34%

AÇO

38%
23%

Taxa real = 34%

Taxa real = 73%*

ALUMÍNIO
Taxa real = 49%*

32%

0% - 19%

20% - 39%

30%

40% - 59%

Over 60%

0% - 19%

20% - 39%

40% - 59%

Over 60%

10% dos entrevistados acreditam que o vidro tem uma taxa de
reciclagem superior a 60%. 34% das embalagens de vidro são
recicladas nos Estados Unidos*.

13% dos consumidores acreditam que o metal tem uma taxa
de reciclagem superior a 60%. 73% das embalagens de aço
e 49% das embalagens de alumínio (latas de bebidas) são
recicladas nos Estados Unidos*.

www.twosidesna.org / @TwoSidesNA / info@twosidesna.org

*U.S. Environmental Protection Agency, 2017.
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A SACOLA DE COMPRAS
Como os varejistas têm sido pressionados a reduzir o uso de plásticos de uso único e sacolas de compras pós-compra, em
particular, muitos agora também oferecem opções de papel e algodão/lona. Para entender as percepções dos consumidores sobre
os tipos de sacolas disponíveis no caixa do supermercado, perguntamos qual tipo de sacola de compras se encaixa melhor em uma
variedade de atributos.
Os consumidores foram questionados sobre algodão/lona, papel marrom, papel branco, plástico de baixa gramatura, plástico
compostável de baixa gramatura e sacos plásticos de alta gramatura.
Enquanto as sacolas de algodão/lona foram bem classificadas por sua atratividade, durabilidade e qualidade, quando se trata
de seu impacto no meio ambiente, os consumidores preferiram sacolas de papel por serem recicláveis, compostáveis e feitas de
materiais renováveis e reciclados.
Dos 10 atributos, as sacolas de algodão/lona são percebidas como as mais adequadas para 6, sacolas de papel são percebidas
como as mais adequadas para 4 e sacolas plásticas não foram relacionadas a nenhum atributo.

Em critérios ambientais, sacolas de papel (sacolas de
papel marrom e de papel branco combinados) são as
preferidas por 4 atributos:
• Reciclável – 56% dos entrevistados percebem
as sacolas de papel como as mais adequadas
para esse atributo. 27% disseram que as sacolas
plásticas são as mais adequadas, enquanto 16%
citaram sacolas de algodão/lona como as mais
adequadas.
• Compostável - As sacolas de papel são percebidas
como as mais adequadas para este atributo por
53% dos entrevistados. 33% acreditam que o
plástico é a melhor opção, e sacolas de algodão/
lona para 13%.
• Feito com material reciclado – 46% dos
entrevistados acreditam que sacolas de papel são
as mais adequadas para esse atributo, seguidas
por sacolas plásticas citadas por 28% e sacolas de
algodão/lona selecionadas por 25%.
• Feito com materiais renováveis – 39% dos
entrevistados selecionaram sacolas de papel como
as mais adequadas para este atributo, sacolas
de algodão/lona selecionadas por 37% e sacolas
plásticas selecionadas por 24%.

53%

56%

dos entrevistados acham
que sacolas de papel
são compostáveis
em casa.

dos entrevistados
acreditam que sacolas de
papel são recicláveis.

39%

dos entrevistados
selecionaram sacolas de
papel por serem feitas
a partir de materiais
renováveis.
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46%

dos entrevistados
acreditam que sacolas
de papel são feitas
de matéria prima
reciclável.

Sacolas de algodão/lona melhor classificadas para 6
atributos:
• Sensação agradável/de alta qualidade – 65%
acreditam que sacolas de algodão/lona são as mais
adequadas para este atributo. As sacolas de papel
foram selecionadas por 16% dos consumidores para
este atributo.
• Reutilizável – 65% identificam sacolas de algodão/
lona como as mais adequadas para este atributo.
Sacolas plásticas e sacolas de papel foram escolhidas
por 18% e 17% dos consumidores, respectivamente.
• Duráveis (por exemplo, fortes ou improváveis de
rasgar) – 62% selecionaram sacolas de algodão/
lona como as mais adequadas para este atributo. As
sacolas plásticas foram selecionadas por 24% dos
consumidores e as sacolas de papel por 14%.
• Atrativo (por exemplo, cores/marca) – 62% acreditam
que sacolas de algodão/lona são as mais adequadas
para este atributo. Em comparação, as sacolas
plásticas foram escolhidas por 20% dos consumidores
e as sacolas de papel escolhidas por 18%.
• Aumenta a qualidade dos produtos transportados
por sacolas – 55% selecionaram as sacolas de
algodão/lona como as mais adequadas para este
atributo. Sacolas de papel foram selecionadas por
22% e sacolas plásticas por 21%.
• ‘Preﬁro este tipo de sacola’ – 53% simplesmente
preferem sacolas de algodão/lona. 26% preferem
sacolas plásticos e 21% preferem sacolas de papel.
• Baixa pegada de carbono - 50% percebem que
sacolas de algodão/lona têm baixa pegada de
carbono. As sacolas de papel foram selecionadas por
32% para este atributo.
As sacolas plásticas (plástico de baixa gramatura,
plástico compostável e plástico de alta gramatura
combinados) não são consideradas as mais adequadas
12
para qualquer um dos atributos pesquisados.

Os consumidores também foram questionados com que frequência reutilizam cada tipo de sacola de compras. O número de
vezes que sacolas de papel e plásticas são reutilizadas varia. Os consumidores afirmam reutilizar mais sacolas de algodão/
lona (mais de 10 vezes).

Número de vezes que um consumidor dos EUA
reutiliza uma sacola de papel
4%

Nunca
Never

5%
19%

5%

Nunca
Never

7%
5%

Uma
Once

SACOLA DE
PAPEL

10%

Número de vezes que um consumidor dos EUA
reutiliza uma sacola de algodão/lona

SACOLA DE
ALGODÃO/
LONA

22orou
3 times
3 vezes
44orou
5 times
5 vezes

28% reutilizariam
2 ou 3 vezes
29%

6 - 10 times

59%

6 - 10 vezes

59% reutilizariam
mais de 10 vezes

Uma
Once

11%

4 or 5 times

8%

4 ou 5 vezes

6 - 10 times

7%

More than
10
times
Mais
de

28%

22orou
33
times
vezes

6 - 10 vezes

More than
10 times

Mais de
10 vezes

10 vezes

Not Applicable

Not Applicable

Não se aplica

Não se aplica

29% dos entrevistados disseram que usariam uma sacola
de papel uma vez; 28% disseram que usariam uma sacola
de papel 2 ou 3 vezes.

59% dos entrevistados disseram que usariam uma sacola
de algodão/lona mais de 10 vezes.

Número de vezes que um consumidor dos EUA
reutiliza uma sacola de plástico
de alta gramatura

Número de vezes que um consumidor dos EUA
reutiliza uma sacola de plástico
de baixa gramatura

5%
12%

11%

17%

Nunca
Never

7%

15%

SACOLA DE
PLÁSTICO
DE ALTA
GRAMATURA
12% reutilizariam
mais de 10 vezes
23%

Uma
Once

7%

22
orou
3 times
3 vezes

17%

44
orou
5 times
5 vezes
6 - 10 times

6 - 10 vezes

More than
10Mais
times
de

10 vezes

Not Applicable

Não se aplica

23% dos entrevistados disseram que usariam um saco
plástico grosso 2 ou 3 vezes. 17% disseram que usariam
um saco plástico grosso 4 ou 5 vezes. 12% usariam um
saco plástico grosso mais de 10 vezes.

www.twosidesna.org / @TwoSidesNA / info@twosidesna.org

13%

4%

Nunca
Never

16%

SACOLA
PLÁSTICA
DE BAIXA
GRAMATURA
25% reutilizariam
2 ou 3 vezes
25%

Uma
Once
2 or
2 3outimes
3 vezes
4 or 5 times

28%

4 ou 5 vezes

6 - 10 times

6 - 10 vezes

More than
10 times

Mais de
10 vezes

Not Applicable

Não se aplica

28% dos entrevistados disseram que usariam uma sacola
de plástico de baixa gramatura uma vez. 25% disseram
que usariam uma sacola de plástico de baixa gramatura 2
ou 3 vezes.
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CONCLUSÕES
Os estudos sugerem que os consumidores estão se tornando mais conscientes do impacto que as embalagens têm no meio
ambiente, particularmente embalagens de uso único e não recicláveis. Mais da metade está ativamente tomando medidas
para reduzir o uso de embalagens plásticas (57%), e também reconhecem que papel/papelcartão/papelão pode ser uma
opção mais sustentável.
Há um nível crescente de pressão sobre os varejistas para aumentarem o uso de embalagens ecologicamente corretas,
sendo que 36% dos consumidores concordam que considerariam evitar um varejista se soubessem que não esteja ativamente
tentando reduzir o uso de embalagens não recicláveis. Além disso, 44% dos consumidores concordam que o uso de
embalagens não recicláveis deve ser desestimulado por meio da tributação.
A pesquisa relacionada às taxas de reciclagem também sugere que o papel/papelcartão/papelão é percebido como o
material de embalagem mais reciclado dos Estados Unidos. No entanto, uma porcentagem significativa dos 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.
Para mais pesquisas e relatórios de Two Sides, visite www.twosidesna.org.

Sobre Two Sides
Two Sides América do Norte é uma organização independente,
sem fins lucrativos, e faz parte da rede global Two Sides, que
inclui mais de 600 empresas membros em toda a América
do Norte, América do Sul, Europa, Austrália e África do Sul.
Nossas empresas associadas abrangem a indústria de
comunicação impressa e embalagens baseadas em papel,
incluindo silvicultura, celulose, papel, embalagens à base de
papel, produtos químicos e tintas, pré-imprensa, imprensa,
acabamento, impressão, publicação, envelopes e operações
postais.

Entre em contato com Two Sides
Se você quiser saber mais sobre este relatório ou descobrir
sobre as muitas outras ferramentas e recursos que Two Sides
fornece, entre em contato.
América do Norte
info@twosidesna.org
www.twosidesna.org
Brasil
twosides@twosides.org.br
www.twosides.org.br
@TwoSidesBrasil
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CONTATO
Two Sides North America
330 North Wabash Avenue
Suite 2000
Chicago, Illinois 60611
USA

Please contact Phil Riebel;

Two Sides UK
iCon Centre
Eastern Way
Daventry
NN11 0QB
United Kingdom

Telephone: 855-896-7433
Email: phil@twosidesna.org

Please contact Jonathan Tame;

Two Sides Germany
Fasanenweg 3
21227 Bendestorf
Germany

Two Sides France
23-25 rue d’Aumale
75009 Paris
France

Please contact Anne-Katrin Kohlmorgen;

Please contact Jan Le Moux;

Telephone: +49 (0) 40 4140 639-11
Email: anne@twosides.info

Telephone: +33 (1) 53 89 24 00
Email: jan@twosides.info

Two Sides Austria
Gumpendorfer Strasse 6
1060 Wien
Austria

Two Sides Nordics
Upplandsgatan 84
113 44 Stockholm
Sweden

Please contact Patrick Mader;

Please contact Magnus Thorkildsen;

Telephone: +43 1 588 86 273
Email: patrick@twosides.info

Telephone: 00 47 97 58 70 85
Email: magnus@twosides.info

Two Sides Italy
Bastioni di Porta Volta, 7
20121 Milano
Italy

Two Sides Brazil
Please contact Fabio Mortara;

Telephone: +44 (0) 1327 262920
Email: jonathan@twosides.info

Telephone: 55 11 97206-4746
Email: fam@twosides.org.br

Please contact Massimo Ramunni;
Telephone: +39 02 29003018
Email: massimo@twosides.info

Two Sides Australia & New Zealand
Suite 6
151 Barkly Avenue
Richmond VIC 3121

Please contact Kellie Northwood;
Telephone: 03 9421 2209
Email: kellie@thermc.com.au

www.twosidesna.org / @TwoSidesNA / info@twosidesna.org

Two Sides South Africa
575 Lupton Drive
Midrand
Johannesburg
1682

Please contact Deon Joubert;
Email: deon@za.twosides.info
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Informações
América do Norte
info@twosidesna.org
www.twosidesna.org

Brasil
twosides@twosides.org.br
www.twosides.org.br

