
Uma pesquisa com 500 adultos no Reino Unido 
 

Em meio às discussões acaloradas sobre embalagens, resíduos de plástico 
evitáveis e um movimento para uma economia circular, uma pesquisa, realizada 
por Two Sides e a agência internacional Toluna, revelou uma forte preferência pela 
embalagem de papel e de cartão entre os consumidores do Reino Unido. 

A pesquisa com 500 adultos no Reino Unido mostrou que papel e cartão são os 
materiais de embalagem preferidos em termos de proteção ambiental, 
reciclabilidade e praticidade 

Os entrevistados foram questionados sobre quais materiais de embalagem (vidro, 
metal, papel e papel cartão ou plástico) eles preferem, com base em vários 
motivos diferentes. O papel e o cartão receberam a maior pontuação por serem 
considerados melhores para o ambiente e mais fáceis de reciclar. Em termos de 
praticidade, as embalagens de papel e cartão foram reconhecidas como sendo 
mais fáceis de abrir e fechar e, de armazenar, mais leves, e mais seguras de usar. 

Os consumidores também apreciam as qualidades ambientais únicas da 
embalagem de papel e cartão: 

78%, preferem embalagens de papel e papel cartão porque são biodegradáveis 
73% acreditam que as embalagens de papel e cartão fazem bom uso de materiais 
reciclados 
64%, preferem embalagens de papel e cartão porque são feitas de fibra de 
madeira renovável 
  

Martyn Eustace, diretor-gerente de Two Sides Internacional, diz: 

"É ótimo ver embalagens de papel e cartão reconhecidas pelos consumidores por 
seus excelentes atributos ambientais. As embalagens de papel e de papel cartão 
têm uma taxa de utilização excepcionalmente elevada de fibras recicladas, e são 
também as mais recicladas da Europa, com 83%".  

A pesquisa também revelou importantes preocupações dos consumidores em 
relação às embalagens em geral. 85% acreditam que as embalagens são fonte 
importante de lixo, 84% acreditam que o excesso de embalagens é um problema e 
71% acreditam que as embalagens são ruins para o meio ambiente. Copos de 
café, garrafas de plástico, invólucros de chocolate, embalagens plásticas e 
embalagens para levar para casa foram percebidos como sendo as principais 
geradoras de lixo. 

A embalagem de papel e cartão é durável, renovável e reciclável e será essencial 
à medida que avançarmos para uma economia circular regenerativa, conforme 
descrito no Plano Ambiental de 25 anos do Governo do Reino Unido. 

Sobre Two Sides 

Two Sides é uma iniciativa global de empresas da indústria de comunicações 
gráficas, incluindo silvicultura, celulose, papel, tintas e produtos químicos, pré-
impressão, acabamento, editorial, envelopes e operadores postais. Nosso objetivo 
comum é promover a sustentabilidade do setor de comunicações gráficas e 
dissipar os equívocos ambientais comuns, fornecendo aos usuários informações 



verificáveis sobre por que impressão e papel são um meio de comunicação 
atraente, prático e sustentável. 
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