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IMPRESSÃO E PAPEL EM 
UM MUNDO DIGITAL
Pesquisa internacional sobre preferências, 
atitudes e confi ança dos consumidores



PREFÁCIO
A cada minuto, 2.460.000 
fragmentos de conteúdo são 
compartilhados no Facebook, 
277.000 tweets enviados e 
72 horas de novos vídeos são 
carregadas.

Não há como negar que hoje os 
consumidores têm acesso a mais 
informações do que nunca. Nesta 
rica sociedade digital, o lugar 
destinado ao papel e à impressão 
é assunto altamente debatido.

Esta pesquisa fornece informações 
sobre como os consumidores em 
todo o mundo veem, preferem e 
confi am no papel impresso para 
leitura como lazer ou para ter 
acesso a notícias e campanhas de 
marketing.



CONTEÚDO
INTRODUÇÃO ............................... 4

PRINCIPAIS DESCOBERTAS ........... 5

PREFERÊNCIAS DE LEITURA ........... 6

HÁBITOS DE LEITURA .................... 7

NOTÍCIAS CONFIÁVEIS .................. 8

SOBRECARGA DIGITAL? ................ 9

PREFERÊNCIAS PUBLICITÁRIAS ..... 10

A MIGRAÇÃO PARA O DIGITAL .... 11

SOBRE A TWO SIDES ..................... 14

FALE COM A GENTE ...................... 14



INTRODUÇÃO
Uma pesquisa internacional com mais de 10.700 consumidores foi encomendada pela Two Sides e realizada pela 
empresa independente de pesquisa Toluna em junho de 2017. O levantamento abrangeu 10 países: Austrália, Brasil, 
França, Alemanha, Itália, Nova Zelândia, África do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

Este relatório analisa as respostas dos 10 países, proporcionando uma visão única sobre as preferências, atitudes e confi ança 
dos consumidores no papel e na impressão em um mundo digital.

No geral, os resultados mostram que os consumidores confi am, desfrutam e obtém um entendimento mais profundo das 
informações quando impressas, revelando sinais de fadiga digital e preocupação evidente com a segurança e a privacidade.

Este relatório explora:

• Preferências e frequência de leitura em diferentes canais de comunicação

• Confi ança e compreensão do consumidor nos canais de mídia

• Atitudes dos consumidores em relação aos canais de comunicação publicitária e de marketing

• Atitudes do consumidor perante a toda comunicação digital

Glossário

Dispositivos digitais/eletrônicos: este termo inclui tablets, smartphones, leitores digitais, computadores portáteis ou de mesa.

Aprovado(s): este termo inclui os resultados combinados dos entrevistados que concordaram ou concordaram totalmente.

Sobre o estudo

A amostra foi nacionalmente representativa com relação à idade e sexo para refl etir a população adulta em geral de cada 
país.

Mulheres (51%)

Homens (49%)
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PRINCIPAIS DESCOBERTAS
Muitos consumidores preferem e gostam de ler impressos

A pesquisa examina preferências de leitura para diferentes formas de comunicação e os resultados indicam que os consumidores 
preferem ler a versão impressa de livros (72%), revistas (72%) e jornais/notícias (55%) do que as alternativas digitais. Muitos 
entrevistados também indicaram que a leitura em mídia impressa é mais agradável do que em meios eletrônicos. No entanto, 
a comunicação dos bancos, empresas de energia, serviços públicos e fornecedores de telecomunicação tem uma preferência 
média por impressos de apenas 33%.

Os consumidores confi am no que está impresso e obtêm uma compreensão mais profunda ao ler um impresso

Um contingente maior de consumidores acredita ter uma compreensão mais profunda do texto quando lido na mídia impressa 
(65%) do que em fontes de notícias online (49%). Além disso, os consumidores também confi am mais nas histórias lidas nos 
jornais impressos (51%) do que nas encontradas nas mídias sociais (24%). A maioria dos consumidores (76%) também indicou 
que está preocupada com a tendência de notícias falsas, as “fake news”.

Os hábitos de leitura variam de acordo com o conteúdo

Ao questionar os hábitos de leitura em mídia impressa ou digital, muitos entrevistados indicaram que o tempo gasto na leitura 
de um livro (45%), revista (63%) ou jornal (61%) é menor agora do que no passado. No entanto, quando os consumidores estão 
lendo revistas ou livros, tendem a ler as versões impressas mais regularmente (48% de revistas, 54% de livros). Quando estão 
consultando veículos de comunicação, 76% leem notícias em um dispositivo digital regularmente e 50% planejam ler mais 
notícias online no futuro.

Existe uma preocupação com os impactos do consumo digital na saúde

52% concordaram que passam muito tempo em dispositivos eletrônicos e 53% estão preocupados com a possibilidade de o 
uso excessivo de dispositivos eletrônicos ser prejudicial para sua saúde (fadiga ocular, privação de sono, dores de cabeça). 
Mais de um terço concorda que estão sofrendo de “sobrecarga digital”.

Os consumidores respondem ao marketing impresso e às mensagens publicitárias

As preferências da comunicação publicitária e de marketing também foram examinadas. E os resultados indicam que 52% 
preferem ler catálogos impressos de produtos e, em média, 45% dos consumidores concordam que gostam de receber 
malas diretas e folhetos impressos entregues em sua casa, sendo que 46% prestam atenção a eles.

A tendência de consumir informação de folhetos impressos, correspondências não endereçadas, bem como malas 
diretas é maior (56%) do que em emails promocionais (49%).

Os resultados indicam que 46% estariam mais propensos a tomar uma decisão depois de ver um anúncio em um jornal 
ou uma revista impressa do que se eles tivessem visto o mesmo anúncio online.

O marketing e a publicidade online são relativamente impopulares para a maioria dos consumidores

Os resultados revelam que muitos consumidores não prestam atenção (68%) a anúncios online e 57% fazem o possível 
para evitá-los. A maioria (60%) concordou que não lembram a última vez que clicaram voluntariamente em um anúncio 
online.

Os consumidores acreditam que devem ter o direito de escolher como recebem informes

A parte fi nal da pesquisa examina a tendência de informes somente digitais. As conclusões indicam que 89% dos 
consumidores acreditam que devem ter o direito de escolher como recebem informes (impressos ou eletrônicos) de 
serviços fi nanceiros e provedores de serviços, sem custo extra.

Imprimir oferece mais privacidade e segurança 

71% dos consumidores se preocupam com a privacidade de seus dados pessoais circulando eletronicamente. 
73% acreditam que manter cópias impressas em casa é uma maneira mais segura de armazenar informações.



QUEM AMA MAIS 
A IMPRESSÃO*

Alemanha ............... 64%
França ..................... 56%
Brasil........................ 54%
Reino Unido ............ 52%
Austrália ...................51%
Estados Unidos ....... 48%
Espanha .................. 45%
Itália ......................... 43%
Nova Zelândia ........ 43%
África do Sul ............ 38%
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Em resumo 

França: 85% preferem ler um livro impresso

Reino Unido: 78% preferem revistas impressas

Alemanha: 75% preferem jornais impressos

Austrália: 63% preferem comprar com catálogos impressos

Brasil: 61% preferem suas contas de energia e serviços públicos impressas

1. PREFERÊNCIAS DE LEITURA
A tecnologia e a forma como nos comunicamos desenvolveram-se rapidamente nas últimas décadas. Como consumidores, 
agora temos uma série de dispositivos eletrônicos para escolher e receber mídia e informação. Mas com tantas opções, 
a impressão ainda tem lugar? E podendo escolher, qual formato os consumidores preferem?

O impresso ainda tem um poderoso impacto na leitura recreativa — livros, revistas, notícias e compras por catálogo. Os 
computadores são preferidos na leitura de documentos transacionais como contas e declarações, enquanto os celulares e 
tablets são os dispositivos menos populares para leitura.

Apesar dos alertas de que os e-books estão expulsando os livros de bolso da vida das pessoas, a impressão continua sendo 
o formato mais popular para leitura de livros. 72% de todos os entrevistados preferem livros impressos, e apenas 9% optam 
pelos leitores eletrônicos. A pesquisa descobriu que a França tem os maiores fãs de livros impressos, com 85% escolhendo 
esse formato.

As revistas impressas são tão populares quanto os livros impressos, com 72% preferindo sentar e relaxar com um exemplar 
em papel de sua revista favorita.

As preferências são abrangentes na leitura de notícias em todo o mundo. No geral, 55% preferem jornais impressos, enquanto 
27% optam por ler notícias em seu computador e apenas 17% escolhem usar um celular ou tablet. Na Alemanha, 75% dos 
consumidores ainda preferem receber suas notícias diárias por meio de um jornal impresso, enquanto na Espanha apenas 
42% dos respondentes elegem a impressão.

Para documentos transacionais, com exceção das declarações fi scais, computadores (laptops e desktops) são o método de 
leitura preferido.

Impresso Laptop/ Computador de mesa Celular Tablet e-reader

Livros

Revistas

Relatórios médicos e de exames laboratoriais

Jornais

Carnês de impostos, taxas etc

Catálogos de produtos (moda, casa, móveis etc)

Contas de luz, água, gás e extratos

Contas de internet, telefonia e extratos

Contas de celular e extratos

Informes bancários

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



60% 

LEEM JORNAIS 
IMPRESSOS PELO 
MENOS UMA VEZ 

POR SEMANA

Em resumo

Alemanha: 67% leem revista impressa pelo menos uma vez por semana

Estados Unidos: 63% leem malas diretas pelo menos uma vez por semana

Itália: 57% leem revista impressa pelo menos uma vez por semana

Espanha: 56% leem livros impressos pelos uma vez por semana

Austrália: 54% procuram e compram produtos em catálogos impressos 
semanalmente

França: 35% nunca leem emails promocionais

2. HÁBITOS DE LEITURA
Muitos consumidores dizem que preferem a mídia impressa — mas o seu comportamento refl ete isso na prática?

Embora a preferência por notícias impressas seja maior do que em meios digitais (55% preferem notícias impressas em 
comparação com 45% escolhendo notícias online), na prática o digital é o método mais adotado para consumir notícias. 50% 
de todos os pesquisados leem notícias em um dispositivo digital diariamente e 26% ao menos uma vez por semana. Os jornais 
impressos são lidos diariamente por 29% dos entrevistados globais e 31% recebem jornal pelo menos uma vez por semana.

Os livros impressos são preferidos por 72% dos consumidores e são lidos diariamente ou pelo menos uma vez por semana 
por 54% de todos os entrevistados. Apenas 28% dos entrevistados globais preferem ler livros eletronicamente (celular, tablet, 
computador e leitores eletrônicos). Essa preferência é claramente refl etida no comportamento, pois 55% afi rmam que nunca 
ou raramente leem livros eletrônicos.

80% de todos os pesquisados leem revistas impressas pelo menos uma vez por mês, em comparação com 56% lendo revistas 
digitais. A pesquisa encontrou diferenças consideráveis nos hábitos de leitura de revistas. Por exemplo, 57% dos entrevistados 
na Itália leem uma revista impressa pelo menos uma vez por semana, mas na Nova Zelândia e na Austrália, menos de 35% 
dos consumidores leem uma revista impressa toda semana. No Brasil, 63% afi rmam ler uma revista digital pelo menos uma 
vez por semana, em comparação com apenas 19% dos entrevistados do Reino Unido.

Quando se trata de ler mensagens de marketing, os resultados para formatos eletrônicos e impressos foram semelhantes. 
23% de todos os entrevistados leem emails promocionais todos os dias, 19% leram malas diretas dirigidas entregues na sua 
casa diariamente e 18% leram informes publicitários não endereçados entregues em casa todos os dias. A leitura de email 
promocional varia dramaticamente por país. No Brasil, 45% dos consumidores leem emails promocionais todos os dias, 
enquanto no Reino Unido, menos de 13% dos consumidores leem email marketing diariamente. 35% dos entrevistados na 
França afi rmam nunca ler emails promocionais!

Sempre
(todo dia)

Frequentemente 
(uma vez por semana)

Às vezes
(uma vez ao mês)

Raramente
(uma vez ao ano)

Nunca

Lê notícias num tablet, celular ou computador de mesa

Lê um jornal impresso

Lê um livro impresso

Lê emails promocionais

Lê malas diretas dirigidas entregues em casa

Lê informes publicitários não endereçados 
entregues em casa 

Busca e compra produtos usando um dispositivo digital

Lê uma revista eletrônica em tablet, celular 
ou computador de mesa

Lê uma revista impressa

Lê um livro em celular, tablet ou e-reader tipo Kindle

Busca e compra produtos usando um folheto 
ou catálogo impresso
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Em resumo

África do Sul: 87% pensam que as notícias falsas são uma tendência 
preocupante

França: 74% estariam muito preocupados se os jornais impressos 
desaparecessem

Estados Unidos: 71% acreditam que ler notícias em um jornal impresso fornece 
uma compreensão mais profunda

França: 62% confi am nas notícias em jornais impressos

Nova Zelândia: apenas 17% confi am nas notícias que leem nas mídias sociais

76% 

ACREDITAM QUE 
FAKE NEWS É 

UMA TENDÊNCIA 
PREOCUPANTE

3. NOTÍCIAS CONFIÁVEIS
O conceito de inventar histórias com a fi nalidade de vender mais exemplares existe desde os primórdios da mídia de 
massa. No entanto, foi o fenômeno recente das mídias sociais que deu origem ao que chamamos de notícias falsas, ou 
“fake news”.

76% de todos os entrevistados concordam que fake news é uma tendência preocupante. Na África do Sul, 87% estão 
preocupados com esse movimento.

Os consumidores em todo o mundo têm pouca confi ança nas mídias sociais como fonte de notícias. Apenas 24% dos 
entrevistados globais confi am nas notícias que leem em plataformas como Facebook e Twitter. Consumidores no Reino Unido, 
Nova Zelândia e África do Sul são os mais céticos, com apenas 16 a 19% dos entrevistados confi ando nas notícias que leem nas 
mídias sociais. Os consumidores nos Estados Unidos são os mais confi antes nas mídias sociais, com 35% dos entrevistados 
acreditando nas histórias que leem.

A confi ança nos jornais é duas vezes maior que a confi ança nas redes sociais, uma vez que 51% dos entrevistados globais 
confi am nas notícias que leem nos jornais impressos. O país com maior nível de confi ança nos jornais impressos é a França, 
com 62%. Isso provavelmente explicaria por que a França também possui a maior proporção de entrevistados (74%) que 
estariam muito preocupados se os jornais impressos desaparecessem.

Os jornais impressos podem oferecer uma cobertura aprofundada de um tema com pouquíssimas distrações, geralmente 
associadas à leitura online, como anúncios intrusivos, notifi cações de redes sociais, pop-ups etc. Essa pode ser a razão 
pela qual 63% de todos os entrevistados acreditam que ler notícias em um jornal impresso fornece uma compreensão mais 
profunda da história; 71% dos consumidores nos Estados Unidos e na França acreditam que isso seja verdade.

Embora apenas 48% dos entrevistados acreditem que ler notícias online fornece uma compreensão profunda do tema, 50% 
de todos os entrevistados dizem que lerão mais notícias online no futuro.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Concorda 
totalmente

Não discorda 
nem concorda

Discorda 
totalmente

DiscordaConcorda

Notícias falsas são uma tendência preocupante

Eu vou fi car muito preocupado (a) se os jornais impressos 
desaparecerem

Leitura de notícias em jornal impresso proporciona 
entendimento mais profundo do conteúdo

Eu acredito nas notícias que eu leio em jornais impressos

No futuro eu vou ler mais notícias online

Leitura de notícias online proporciona entendimento mais 
profundo do conteúdo

Eu acredito nas notícias que eu leio nas mídias sociais 
(Facebook, Twitter)
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69% 

ACREDITAM QUE 
É IMPORTANTE 

“DESLIGAR”

Em resumo

França: 79% pensam que é importante “desligar” e desfrutar de livros e 
revistas impressas

Estados Unidos: 73% acreditam que ler uma revista impressa é mais 
agradável do que ler uma revista em um dispositivo eletrônico

Reino Unido: 72% acreditam que ler um livro impresso é mais agradável do 
que ler um livro em um dispositivo eletrônico

Brasil: 67% acreditam que passam muito tempo em dispositivos eletrônicos

Espanha: 60% estão preocupados com o fato de que o uso excessivo de 
dispositivos eletrônicos pode ser prejudicial para sua saúde

4. SOBRECARGA DIGITAL?
Há um crescente número de pesquisas que sugerem que o uso excessivo de smartphones, tablets e computadores é 
prejudicial para a saúde e que afeta o sono. Mas os consumidores se preocupam com isso? É importante para eles 
“desligar”?

A pesquisa descobriu que 53% dos entrevistados globais estão preocupados com o fato de que o uso excessivo de dispositivos 
eletrônicos pode prejudicar sua saúde. Apenas 37% dos consumidores na Alemanha estão preocupados se os dispositivos 
eletrônicos danifi cam a sua saúde. Coincidentemente, essa é a mesma proporção de entrevistados alemães que dizem 
passar tempo demais em dispositivos eletrônicos (o índice mais baixo de todos os países).

52% dos entrevistados globais e 67% dos entrevistados no Brasil acreditam que passam um tempo excessivo em dispositivos 
eletrônicos. 43% dos brasileiros também sentem que estão sofrendo de “sobrecarga digital”.

73% dos entrevistados globais acreditam que ler livros impressos é mais agradável do que ler e-books. 69% acreditam que 
as revistas impressas são mais agradáveis e 62% pensam que ler jornais impressos é mais agradável do que as alternativas 
eletrônicas.

Apesar de a maioria dos pesquisados globais apreciar a leitura impressa mais do que digital, além das preocupações sobre 
o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, 63% dos entrevistados estão lendo menos revistas impressas do que costumavam, 
61% estão lendo menos jornais impressos e 45% estão lendo menos livros impressos.

No entanto, 69% de todos os entrevistados acreditam que é importante “desligar” e desfrutar mais os impressos.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ler uma revista impressa é mais agradável do que ler uma revista 

em um dispositivo eletrônico (celular, tablet etc)

Eu acho que vale a pena “desligar tudo” e curtir 
livros e revistas impressos

Ler uma revista impressa é mais agradável do que ler uma revista 
em um dispositivo eletrônico (celular, tablet etc)

Ler um jornal impresso é mais agradável do que ler um jornal em 
um dispositivo eletrônico (celular, tablet etc)

Eu leio menos revistas impressas agora do que antes

Eu leio menos jornais impressos agora do que antes

Eu estou preocupado que o excesso de uso de dispositivos 
eletrônicos pode estar causando danos à minha saúde 

(Fadiga ocular, falta de sono, dores de cabeça)

Eu leio menos livros impressos do que antes

Eu gasto muito do meu tempo em dispositivos eletrônicos

Eu sinto que estou sofrendo de “sobrecarga digital” na minha vida

Concorda 
totalmente

Não discorda 
nem concorda

Discorda 
totalmente

DiscordaConcorda



58% 

NÃO CONFIAM 
EM MUITOS DOS 
ANÚNCIOS QUE 
VIRAM ONLINE

Em resumo

Reino Unido: 78% não prestam atenção na maioria dos anúncios online

Austrália: 66% dos consumidores não conseguem se lembrar da última vez que 
clicaram de maneira voluntária em um anúncio online

Alemanha: 64% acham anúncios online irritantes e geralmente não relevantes

Estados Unidos: 54% são mais propensos a agir depois de ver um anúncio em 
um jornal ou em uma revista impressa do que ao mesmo anúncio online

5. PREFERÊNCIAS PUBLICITÁRIAS
Os benefícios e as armadilhas da publicidade online compõem um tema muito discutido entre os profi ssionais de 
marketing. A falta de regulação independente, o bloqueio de anúncios e técnicas controversas de medição de resultados 
são tópicos muito abordados na maioria dos sites e veículos da indústria. Mas efetivamente, como os consumidores se 
sentem sobre os anúncios que veem online?

A pesquisa descobriu que a publicidade online é vista negativamente pela maioria dos entrevistados globais, já que 68% dos 
pesquisados não prestam atenção aos anúncios online. Com 78%, o Reino Unido possui a maior proporção de entrevistados 
que não dão atenção aos anúncios online. 72% dos entrevistados no Reino Unido também não conseguem se lembrar da 
última vez que clicaram voluntariamente em um anúncio.

No geral, 62% dos entrevistados globais e 69% dos pesquisados nos Estados Unidos e no Reino Unido acham que os anúncios 
online são irritantes e geralmente não relevantes.

O bloqueio de anúncios é um problema sério para anunciantes e proprietários de sites, que correm o risco de perder a receita 
como resultado disso. 58% de todos os respondentes fazem o possível para bloquear ou evitar anúncios online. O Reino Unido 
tem o maior número de entrevistados evitando ou bloqueando anúncios, com 64%, seguido de perto pelos entrevistados nos 
Estados Unidos e na França, com 63%.

A pesquisa também revelou uma signifi cativa falta de confi ança na publicidade online. 58% dos entrevistados globais não 
confi am em muitos dos anúncios que veem online. Na França, 63% dos entrevistados não confi am nos anúncios online.

Ao comparar anúncios online com anúncios impressos, 46% dos entrevistados globais seriam mais propensos a agir depois 
de ver um anúncio em um jornal ou em uma revista impressa do que se tivessem visto o mesmo anúncio online. Nos Estados 
Unidos, esse número sobe para 54%.

46% dos entrevistados globais também prestam mais atenção às mensagens e propagandas em folhetos impressos e 
enviados pelo correio do que em mensagens e propagandas entregues por email. Na França, 59% dos consumidores estão 
mais atentos aos folhetos impressos e mensagens via correio.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Concorda 
totalmente

Não discorda 
nem concorda

Discorda 
totalmente

DiscordaConcorda

Eu não presto muita atenção à maioria das mensagens 
promocionais que recebo online

Eu não consigo lembrar a última vez que eu cliquei 
voluntariamente numa propaganda online

Eu acho a propaganda online chata e em geral não relevante

Eu faço o possível para bloquear ou evitar 
propaganda online

Eu não confi o em muitas das propagandas que 
eu vejo online

Estou mais propenso a agir a partir de um anúncio em jornal ou revista impressa 

do que a partir do mesmo anúncio recebido online

Eu presto mais atenção às mensagens e propagandas em folhetos impressos 

e mala direta do que em mensagens promocionais em email



77% 
ACREDITAM QUE 

NÃO DEVEM 
SER COBRADOS 
PELA ESCOLHA 
DE CONTAS E 

DECLARAÇÕES EM 
PAPEL

Em resumo

África do Sul: 93% acreditam que devem ter o direito de escolher como recebem 
informes de organizações fi nanceiras e prestadores de serviços

Reino Unido: 84% acham que se optarem por receber contas e declarações 
eletronicamente, devem ter a opção de voltar para comunicação em papel

Estados Unidos: 83% acreditam que não devem ser cobrados pela escolha de 
faturas ou declarações em papel

Espanha: 79% estão cada vez mais preocupados com seus dados pessoais 
arquivados eletronicamente, sob o risco de serem pirateados, roubados, 
perdidos ou danifi cados

França: 74% acham mais fácil rastrear despesas e gerenciar fi nanças quando 
estão impressas

6. A MIGRAÇÃO PARA O DIGITAL
As organizações fi nanceiras, os serviços públicos, as telecomunicações e os governos estão incentivando cada vez mais 
seus clientes a serem “sem papel”. Mas a mudança para o digital nem sempre é bem-vinda, pois muitos consumidores 
valorizam a comunicação baseada em papel.

89% dos entrevistados globais acreditam ter o direito de escolher como recebem informes (impressos ou eletrônicos) de 
organizações fi nanceiras e outros prestadores de serviços. 83% de todos os pesquisados esperam ter a opção de voltar 
para a comunicação em papel se quiserem. 58% dos entrevistados no Brasil e 44% dos entrevistados em todo o mundo 
considerariam mudar para uma organização fi nanceira ou prestador de serviços alternativos caso fossem forçados a 
digitalizar toda a comunicação.

Muitos provedores de serviço cobram taxas se seus clientes desejarem receber informes em papel, mas 77% dos entrevistados 
globais acreditam que não devem ser cobrados pela escolha de faturas e declarações em papel. Nos Estados Unidos, 83% 
dos consumidores acreditam que esse serviço essencial não deve custar mais.

Os registros em papel são importantes para os consumidores por motivos de segurança. 73% dos entrevistados globais 
mantêm cópias impressas de documentos importantes arquivadas em casa, pois acreditam que essa é a maneira mais segura 
de armazenar suas informações. 71% de todos os entrevistados estão cada vez mais preocupados com seus dados pessoais 
arquivados eletronicamente, acreditando que correm o risco de serem pirateados, roubados, perdidos ou danifi cados.

No geral, 61% dos entrevistados acham mais fácil rastrear suas despesas e gerenciar suas fi nanças quando impressas em 
papel. 74% dos consumidores na França acham mais fácil gerenciar suas fi nanças quando impressas em papel.

Reivindicações como “Seja Verde - Não ao Papel” e “Salve as Árvores” são mensagens comuns usadas por muitas organizações 
para incentivar seus clientes a mudar para a comunicação eletrônica, mas os consumidores desconfi am de tais reivindicações. 
62% dos entrevistados globais acreditam que a mudança para o digital acontece porque o remetente quer economizar e não 
porque seja “melhor para o meio ambiente”.

Mesmo quando os prestadores de serviços apenas se comunicam com seus clientes eletronicamente, adotar a postura “sem 
papel” é geralmente inatingível, pois 69% de todos os entrevistados imprimem regularmente documentos em casa.
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totalmente

Não discorda 
nem concorda

Discorda 
totalmente

DiscordaConcorda

Os consumidores tem o direito de escolher como recebem os informes bancários e 

outros informes (impressos ou eletrônicos) 

Se eu optar por receber minhas contas eletronicamente, espero poder voltar 

a receber de forma impressa se eu assim o desejar

Consumidores não deveriam ser cobrados a mais para receber 

informes bancários e outros impressos

Eu guardo em casa cópias em papel de todos os documentos importantes, pois 

acredito que é o meio mais seguro de guardar minhas informações

Eu estou cada vez mais preocupado com o risco de meus dados pessoais serem 

descobertos por um hacker, roubados, perdidos ou danifi cados 

Governo, bancos e outras organizações querem me convencer a ir para o digital, 

sem papel, mas na verdade eu acabo tendo que imprimir documentos

Eu acho mais fácil controlar minhas despesas e minhas fi nanças quando 

são impressas em papel

Algumas vezes me dizem que mudar para digital é “melhor para o meio ambiente”, mas 

eu acho que é por que o remetente quer economizar dinheiro

Se um banco ou empresa de serviços me forçar a passar a receber os informes apenas 

eletronicamente, eu pensaria em mudar de banco ou de provedor de serviços
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SOBRE A TWO SIDES
A Two Sides, fundada em 2008, é uma iniciativa global de empresas da indústria de comunicação gráfi ca, incluindo silvicultura, 
celulose, papel, tintas e produtos químicos, pré-impressão, impressão, acabamento, editorial, envelopes e operadores postais. 
Nosso objetivo comum é fornecer aos usuários informações verifi cáveis sobre por que a impressão e o papel compõem um 
meio de comunicação atraente, prático e sustentável.

Ao se unir em um propósito comum por meio da Two Sides, a indústria de comunicação gráfi ca aspira garantir que, em um 
mundo de recursos assombrosos, as qualidades recicláveis e renováveis únicas do papel impresso possam ser desfrutadas 
por gerações.

A Two Sides compromete-se ainda a garantir que a mídia impressa também sejam um meio versátil, atraente e poderoso de 
marketing e comunicação, ampliando a imaginação e transmitindo conhecimento.

Como posso participar?

A Two Sides é apoiada por centenas de organizações da cadeia produtiva de fl orestas, celulose, papel e gráfi ca. Os membros 
devem adotar os Princípios de Two Sides sobre o desempenho ambiental e pagar uma taxa anual de adesão.

Two Sides Europa
iCon Centre
Eastern Way
Daventry
NN11 0QB
Reino Unido

Entre em contato com Martyn Eustace

Telefone: +44 (0)1327 262920
Email: MJE@twosides.info

Two Sides Austrália
Suite 6
151 Barkly Avenue
Richmond VIC 3121

Entre em contato com Kellie Northwood

Telefone: 03 9421 2209
Email: Kellie@twosides.org.au

Two Sides Brasil
Rua Bresser, 2315
São Paulo
Brasil
CEP 03162-030

Entre em contato com Fabio Mortara

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

Two Sides África do Sul
575 Lupton Drive
Midrand
Johannesburg
1682

Entre em contato com Deon Joubert

Email: DJ@za.twosides.info

Two Sides América do Norte
330 North Wabash Avenue
Suite 2000
Chicago, Illinois 60611
Estados Unidos

Entre em contato com Phil Riebel

Telefone: 855-896-7433
Email: PNR@twosidesna.org

Para obter mais informações sobre o relatório, ou para saber mais sobre a Two Sides, entre em contato conosco.

FALE COM A GENTE

Two Sides France
23, rue d’Aumale
75009 Paris
France

Entre em contato com Hadrien Cottin

Telefone: 06 87 91 22 73
Email: france@twosides.info
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