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Em março de 2020, Two Sides e a empresa 
global de pesquisas de opinião Toluna 
conduziram um estudo on-line com 5.900 
consumidores europeus. 

Foram realizadas pesquisas com amostras 
representativas na Áustria (500), Dinamarca 
(350), Finlândia (350), França (1.000), 
Alemanha (1.000), Itália (1.000), Noruega 
(350), Suécia (350) e o Reino Unido (1.000).

A pesquisa procurou explorar e entender 
as preferências, percepções e atitudes dos 
consumidores em relação às embalagens.
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Introdução

Sobre Two Sides
Two Sides é uma iniciativa global sem fi ns lucrativos que 
promove atributos exclusivos, sustentáveis e atraentes da 
comunicação impressa, papel e embalagens de papel.

Globalmente, Two Sides tem mais de 600 membros que 
pertencentes à cadeia de valor de impressão, papel 
e embalagem, incluindo: silvicultura, celulose, papel, 
embalagem, tintas e produtos químicos, acabamento, 
publicação, impressão, envelopes e operadores postais.

“As embalagens estão recebendo mais atenção do que 
nunca em uma tentativa de alcançar uma economia 
circular. Os consumidores estão cada vez mais conscientes 
das opções de embalagem para os itens que compram, 
o que, por sua vez, está pressionando as empresas 
- principalmente no varejo. A cultura de “fazer, usar, 
descartar” está mudando lentamente.

Realizamos esta pesquisa para entender as percepções 
dos consumidores quando se trata de embalagens. 
A pesquisa revelou que as embalagens de papel, 
papelcartão e papelão são a escolha preferida dos 
consumidores por seus atributos ambientais, como 
reciclabilidade e a capacidade de serem compostadas, 
além de vários fatores práticos, como a facilidade de 
armazenamento. O vidro é preferido por fatores como 
reutilização e proteção do produto. O plástico, como 
esperado, não obteve a melhor classifi cação em nenhum 
atributo.

A pesquisa também constatou que os consumidores de 
toda a Europa consideram mudar seu comportamento 
para comprar de forma mais sustentável. Muitos estão 
dispostos a gastar mais em produtos se embalados 
em materiais sustentáveis e quase a metade evitaria os 
varejistas que parecem não estar fazendo o sufi ciente.

Essas mudanças nos hábitos dos consumidores 
enfatizam a necessidade de os varejistas promoverem 
mais seus esforços ambientais, bem como um aumento 
geral necessário na conscientização sobre os selos e 
certifi cações ambientais.

Entre em contato com Two Sides
Se você quiser saber mais sobre este relatório ou 
descobrir muitas outras ferramentas e recursos que Two 
Sides produz, entre em contato. 

enquiries@twosides.info
www.twosides.info
@TwoSidesUK

twosides@twosides.org.br
www.twosides.org.br
@TwoSidesBrasil

Two Sides Report: European Packaging Preferences 2020 2



PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Preferência de embalagem
• Embalagens de papel, papelcartão e papelão 

representam a maior preferência entre os 
consumidores por atributos de sustentabilidade, 
incluindo compostagem doméstica (72%), melhor para 
o meio ambiente (62%) e mais fácil de reciclar (57%).

• Embalagem de vidro é a escolha preferida com relação 
a fatores como: reutilização (55%) e melhor proteção 
dos produtos (51%). 

Comportamento do consumidor
• 70% dos consumidores estão ativamente tomando 

medidas para reduzir o uso de embalagens plásticas.

• 48% dos consumidores evitariam varejistas que 
não estejam ativamente tentando reduzir o uso de 
embalagens plásticas não recicláveis.

• 58% dos europeus acreditam que o uso de 
embalagens não recicláveis deve ser desestimulado

através da tributação.

Compras online
• 66% dos consumidores preferem que os produtos 

encomendados por e-commerce sejam entregues 
em embalagens de papel em vez de embalagens 
plásticas.

• 73% dos consumidores preferem que os 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 30% dos 
consumidores acreditando que a taxa de reciclagem 
europeia é superior a 60%. 85% das embalagens de 
papel e papelão são recicladas*.

• 23% dos consumidores acreditam que embalagens de 
vidro têm uma taxa de reciclagem superior a 60%. A 
embalagem de vidro tem uma taxa de reciclagem de 
74%*.

• 17% dos consumidores acreditam que o metal tem 
uma taxa de reciclagem superior a 60%. A embalagem 
metálica tem uma taxa de reciclagem de 80%*.

• O plástico é considerado o material de embalagem 
menos reciclado, embora 12% dos consumidores 
superestimem a taxa de reciclagem do plástico, 
acreditando que seja superior a 60%. A embalagem 
plástica tem uma taxa de reciclagem de 42% na 
Europa*.

Selos ambientais
• 64% conhecem o Forest Stewardship Council® 

(FSC®), e 55% o Programme for the Endorsement 
of Forest Certifi cation™ (PEFC™). Os europeus 
consideram o FSC um pouco mais importante do que 
o PEFC.

• O Mobius Loop (reciclável) é o selo mais reconhecido 
na Europa, com 86% de conhecimento. Também 
é classifi cado como o selo mais importante pelos 
consumidores. 

A sacola de compras 
• Os consumidores classifi caram as sacolas de papel 

como melhores em relação a fatores ambientais 
como: reciclabilidade (52%), compostabilidade (47%) e 
produzido com materiais renováveis (43%).

• As sacolas de algodão/lona foram classifi cadas como 
melhores em relação a características físicas como 
sensação agradável (59%), durabilidade (55%) e 
atratividade (52%).

*Eurostat, 2017.
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O valor do mercado europeu de embalagens foi de € 195 bilhões em 2018, com previsão de atingir € 214 bilhões em 2023 
(packagingeurope.com, 2019). A embalagem desempenha um papel extremamente importante na decisão de compra, 
pois exibe informações vitais sobre o produto e é usada para preservar ou melhorar sua qualidade. As embalagens 
podem ter várias formas e a indústria de embalagens está sempre inovando para atender às demandas do consumidor.

O tema da sustentabilidade tem sido predominante na indústria de embalagens uma vez que estas, tendem a ser 
descartadas quando um produto é comprado e desembalado. Por isso, é importante entender a percepção dos 
consumidores sobre o impacto ambiental dos diferentes materiais de embalagem.

Além de entender a percepção dos consumidores sobre atributos ambientais, como a reciclabilidade ou a 
compostabilidade do material, os entrevistados também foram convidados a escolher seus materiais preferidos com base 
em atributos práticos e visuais, como proteção do produto e facilidade de abertura e fechamento.

Para começar, 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 na média 
Europeia para 10, vidro para 4, metal para 1 e plástico para nenhum.

PREFERÊNCIAS DE EMBALAGEM 

• 57% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte no Reino Unido, Áustria, Suécia e 
Noruega (todos 61%).

• O vidro é o próximo mais escolhido, 
com 28%.

• 72% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte na Áustria (77%), Alemanha 
(74%) e Itália (76%).

• O vidro é o próximo escolhido com 
6%.

• 54% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte no Reino Unido (63%), Itália 
(56%) e Suécia (58%).

• Plástico é o seguinte mais escolhido 
com 22%.

MAIS FÁCIL DE RECICLAR

MAIS FÁCIL DE ABRIR/FECHAR

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA

• 41% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte no Reino Unido (52%) e Finlândia 
(49%).

• O vidro é a próxima maior 
preferência, com 31%.

MAIS BARATO

Papel/papelcartão/papelão é o material preferido para os seguintes 10 atributos

• 63% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. A preferência é 
particularmente forte no Reino Unido 
(69%), Itália (64%) e Dinamarca (69%).

• O vidro é a próxima maior preferência 
em 27%.

MELHOR PARA O MEIO AMBIENTE

63%

• 62% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte na Itália (69%), no Reino Unido 
(66%) e Áustria (66%).

• Plástico vem em seguida com 26%.

PESO MAIS LEVE

62% 57%

72%

54% 41%
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• 41% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte na Áustria (52%), Itália (48%) e 
Alemanha (47%).

• O vidro é o próximo, com 21%.

• 40% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte na Itália (48%), Suécia (44%) e o 
Reino Unido (41%).

• O plástico é o próximo, com 26%.

MAIS FÁCIL DE ARMAZENAR

MAIS SEGURO DE USAR MELHORES INFORMAÇÕES

MAIS PRÁTICO

MELHOR PROTEÇÃO

PREFEREM PARA OLHAR E PEGAR

• 37% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte na Finlândia (56%) e o Reino 
Unido (53%).

• O vidro é o próximo, com 31%.

• 36% escolheram papel/papelcartão/
papelão em média. Particularmente 
forte na Itália (49%) e Finlândia (42%).

• O vidro é o próximo, com 21%.

O vidro é o material preferido para os quatro atributos a seguir

• 51% dos consumidores escolheram, 
em média, o vidro. Particularmente 
forte na Itália (70%) e França (64%).

• Metal e plástico são os próximos, 
com 15%.

• 41% escolheram o vidro em média. 
Particularmente forte na França (50%) 
e Áustria (47%).

• O papel é o próximo, com 28%.

MELHOR IMAGEM DA MARCA

REUTILIZÁVEL

• 39% escolheram, em média, o vidro. 
Particularmente forte na Alemanha 
(49%) e Itália (48%).

• O papel é o próximo, com 31%.

• 55% escolheram o vidro em média. 
Particularmente forte na Áustria (70%) 
e França (66%).

• O papel é o próximo, com 22%..

Metal é o material preferido para o seguinte atributo

MAIS FORTE/MAIS ROBUSTO

• 51% dos consumidores escolheram 
o metal, em média. Particularmente 
forte na Finlândia (58%) e Noruega 
(56%).

• O vidro é o próximo, com 22%.

40%

41%

55% 51%

39%

51%

41%

37% 36%
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A IMPORTÂNCIA DOS SELOS AMBIENTAIS

Os selos ambientais são um importante aspecto de embalagem, pois permitem que os consumidores entendam os 
atributos ambientais de um produto ou de sua embalagem, o que pode infl uenciar suas decisões de compra. Os selos 
ambientais incluem esquemas de certifi cação fl orestal, reciclabilidade e compostabilidade. Os entrevistados foram 
questionados sobre a importância de cada selo ambiental.

Foi solicitado aos consumidores que avaliassem um conjunto de selos ambientais para verifi car a sua importância, 
utilizando uma classifi cação de 1 a 5 (1 para o menos importante e 5 para o mais importante). Também foi dada a opção 
de “desconhecer este selo”.

Os dois primeiros selos referiam-se aos esquemas de certifi cação fl orestal. 60% dos consumidores europeus conhecem os 
dois principais selos de certifi cação fl orestal, que são o Forest Stewardship Council ® (64% conhecem) e o Programme 
for the Endorsement of Forest Certifi cation™ (55% conhecem). 

FSC®

A pesquisa constatou que 64% dos consumidores europeus conhecem esse selo. Os países que mais 
conhecem o FSC são a Itália (74%) e o Reino Unido (73%). A Noruega é a que menos conhece este 
selo (51%). Os entrevistados que conhecem o FSC deram-lhe uma pontuação média de 3,5/5 para a 
importância. É percebido como mais importante na Itália (3,7/5) e no Reino Unido (3,4/5). 

PEFC™

A pesquisa constatou que 55% dos consumidores europeus conhecem esse selo. Os países que mais 
conhecem o PEFC são Itália (67%) e França (60%). A Noruega é a que menos conhece este selo (41%). 
Os entrevistados que conhecem o PEFC deram-lhe uma pontuação média de 3,1/5 por importância. É 
percebido como mais importante na Itália (3,5/5) e na França (3,2/5)

Ranking médio de importância para os selos ambientais do 
FSC® e PEFC™ por País
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Mobius Loop

Este 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

86% dos consumidores conhecem o selo de reciclável (Mobius Loop) e 
deram-lhe uma pontuação média de 3,7/5 para importância. Isso sugere 
que eles conhecem e atribuem importância à reciclabilidade da embalagem, 
independentemente do material. Finlândia (93%), Suécia (92%) e Itália (89%) 
são os que mais conhecem o Mobius Loop.

The Seedling (Compostável)

Os produtos certifi cados para serem industrialmente compostáveis de acordo 
com a norma europeia EN 13432/14955, podem ter o logotipo “The Seedling”. 
Fonte: Recycle Now

45% dos consumidores europeus conhecem este selo, com uma pontuação 
de importância de 3,1/5. Os consumidores estão mais conscientes sobre este 
selo na Itália (60%), no Reino Unido (47%) e Finlândia (43%).

The Green Dot 

O The Green Dot não signifi ca necessariamente que a embalagem é 
reciclável, será reciclada ou foi reciclada. É um símbolo usado em embalagens 
em alguns países europeus e signifi ca que o produtor fez uma contribuição 
fi nanceira para a recuperação e reciclagem de embalagens na Europa. 
Fonte: Recycle Now

84% dos entrevistados conhecem esse selo. O The Green Dot também 
recebeu uma média de 3,6/5 de importância. Os consumidores conhecem 

EU Ecolabel

O EU Ecolabel é um selo de excelência ambiental que é concedido a 
produtos e serviços que atendem a altos padrões ambientais ao longo de 
seu ciclo de vida. O selo promove a economia circular.
Fonte: European Commission

61% dos consumidores europeus conhecem esse selo. A pontuação média 
de importância para este selo é de 3,4/5. Os consumidores estão mais 
conscientes do selo ecológico da UE na Alemanha (93%), Áustria (89%) e 
França (85%).
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A consciência do consumidor sobre como a embalagem está impactando o planeta vem aumentando, em parte devido a 
documentários informativos como o Blue Planet 2, de David Attenborough. Desde que o programa da BBC foi transmitido 
no fi nal de 2017, a embalagem e a sustentabilidade, de forma mais geral, têm desempenhado um papel signifi cativo nas 
políticas governamentais em todo o mundo, além de serem apresentadas fortemente na mídia, no discurso público e em 
todos os debates sobre o tema.
O crescente número de consumidores ambientalmente conscientes, bem como as políticas governamentais de redução 
de desperdício, estão fazendo com que varejistas e produtores melhorem drasticamente suas credenciais verdes. Os 
entrevistados foram questionados sobre até que ponto concordam com as seguintes declarações:

“Estou tomando medidas para reduzir meu uso de embalagens plásticas.” 
70% dos entrevistados concordaram ou concordaram totalmente.

COMPORTAMENTO SOBRE AS EMBALAGENS

FRANÇA

FINLÂNDIA

DINAMARCA

AUSTRIA

EUROPA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

INGLATERRA

SUIÇA

NORUEGA

ITÁLIA

ALEMANHA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9% 27% 41% 20%

18% 44% 28%

Discordo totalmente Discordo Nem concordo nem discordo Concordo Concordo totalmente

21% 43% 27%

22% 45% 25%

26% 40% 20%

21% 42% 27%

15% 48% 34%

12% 25% 40%

26% 38% 25%

22% 40% 29%

19%

8%

FRANÇA

FINLÂNDIA

DINAMARCA

AUSTRIA

EUROPA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

INGLATERRA

SUIÇA

NORUEGA

ITÁLIA

ALEMANHA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Discordo totalmente Discordo Nem concordo nem discordo Concordo Concordo totalmente

33% 32% 12%

15% 34% 30%

36% 32% 7%

14% 31%

12% 29% 39%

18% 36% 29%

11% 37% 30%

18% 32% 29%

9%14% 35% 35% 9%

30% 30% 12%

15%

17%

17%

12%

32% 11%

14%

13%

12%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%0% 20% 40% 60% 80% 100%

39% 33% 13%

10% 35% 36%

46% 27% 8%

13% 29%

35% 41%

14% 43% 28%

48% 28%

11% 38% 33%

9%13% 48% 27%

34% 32% 12%

11%

16%

13%

15%

38% 13%

15%

8% 12%

14%FRANÇA

FINLÂNDIA

DINAMARCA

AUSTRIA

EUROPA

INGLATERRA

SUIÇA

NORUEGA

ITÁLIA

ALEMANHA

Discordo totalmente Discordo Nem concordo nem discordo Concordo Concordo totalmente

“Eu estaria disposto a gastar mais em um produto que fosse embalado com materiais sustentáveis.” 
44% dos entrevistados concordaram ou concordaram totalmente.

“Agora compro mais de varejistas que estão removendo plástico de suas embalagens.” 
46% dos entrevistados concordaram ou concordaram totalmente.
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“O uso de embalagens não recicláveis devem ser desestimulados por meio da tributação.” 
58% dos entrevistados concordaram ou concordaram totalmente.

“Prefi ro que os produtos encomendados por e-commerce sejam entregues em embalagens de papel em vez de 
embalagens plásticas.” 66% dos entrevistados concordaram ou concordaram totalmente.

“Prefi ro que os produtos encomendados por e-commerce sejam entregues em uma embalagem adequada, por exemplo, que 
não seja muito grande para o tamanho real do produto.” 73% dos entrevistados concordaram ou concordaram totalmente.

“Eu consideraria evitar um varejista se soubesse que não está ativamente tentando reduzir o uso de embalagens plásticas não 
recicláveis.” 48% dos entrevistados concordaram ou concordaram totalmente.
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Os varejistas em toda a Europa, particularmente os supermercados, vêm aprimorando seus compromissos ambientais. 
Perguntamos aos entrevistados quais varejistas eles percebem que estão fazendo mais para reduzir o uso de embalagens 
não recicláveis. Foi verifi cado que isso é importante para os consumidores, com uma média de 48% afi rmando que 
considerariam evitar um varejista que não esteja tomando medidas para reduzir o uso de embalagens plásticas não 
recicláveis.

No geral, uma média de 30% dos entrevistados não tem certeza dos esforços que os varejistas estão fazendo para aumentar 
o uso de embalagens ecológicas. Os da Alemanha, Noruega e Reino Unido parecem mais incertos. Os dinamarqueses 
parecem mais conscientes dos esforços dos varejistas.

Pedimos aos consumidores que classifi quem os varejistas para estabelecer quais eles acreditam estar se esforçando mais 
para aumentar o uso de embalagens ecológicas.

PERCEPÇÕES DOS ESFORÇOS DOS VAREJISTAS

Austria

1. Spar
2. Merkur
3. Hofer

Dinamarca

1. Coop
2. Rema 1000
3. Lidl

França 

1. Biocoop
2. Bio C’Bon
3. Naturalia

Finlândia

1. S-Market
2. K-Market
3. Lidl

Alemanha 

1. Edeka
2. REWE
3. Kaufl and

Itália 

1. Coop
2. Esselunga
3. Conad

Noruega

1. Kiwi
2. Coop
3. Meny

Suiça

1. ICA
2. Coop
3. Willys

Inglaterra

1. Waitrose
2. Sainsburys
3. Tesco and Morrisons

Em cada país, a pontuação média de cada varejista foi entre 2,5-3,5 de 5. Nenhum varejista obteve pontuação acima de 
3,5/5, o que mostra que os consumidores não avaliam nenhum varejista altamente preocupado em aumentar o uso de 
embalagens ecológicas.

Varejistas considerados como fazendo o máximo para 
aumentar o uso de embalagens ecologicamente corretas
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A embalagem que é irresponsavelmente descartada tem um impacto negativo no meio ambiente. A cada ano, pelo 
menos 8 milhões de toneladas de plásticos são descartadas no oceano (Ellen MacArthur Foundation, 2016). A reciclagem 
das embalagens permite a manutenção do valor dos materiais e evita poluir o meio ambiente. Na Europa, atualmente 
67% das embalagens (de todos os tipos de materiais) são recicladas.

TAXAS DE RECICLAGEM PERCEBIDAS

A pesquisa revelou que as embalagens de papel/
papelcartão/papelão são consideradas as mais recicladas 
pelos consumidores europeus, com uma média de 30% 
dos entrevistados acreditando que a taxa de reciclagem é 
superior a 60%. No entanto, apenas 9% dos entrevistados 
acreditam que a taxa de reciclagem de papel seja superior 
a 70%. 85% das embalagens de papel/papelcartão/papelão 
são recicladas na Europa*.

Uma média de 23% dos entrevistados acredita que o 
vidro tem uma taxa de reciclagem superior a 60%. 74% 
das embalagens de vidro são recicladas na Europa*.

Uma média de 17% dos consumidores acredita que o 
metal tenha uma taxa de reciclagem superior a 60%. 80% 
das embalagens metálicas são recicladas na Europa*.

No geral, o plástico é considerado o material de 
embalagem menos reciclado. No entanto 12% dos 
consumidores superestimem a taxa de reciclagem 
do plástico, acreditando que seja superior a 60%. A 
embalagem plástica tem uma taxa de reciclagem de 42% 
na Europa*.

10%

25%

35%

30%

0% - 19% 20% - 39% 40% - 59% Over 60%

0% - 19% 20% - 39% 40% - 59% Over 60%

16%

32%

29%

23%

27%

36%

25%

12%

0% - 19% 20% - 39% 40% - 59% Over 60%

22%

33%

28%

17%

0% - 19% 20% - 39% 40% - 59% Over 60%

A taxa de reciclagem percebida para 
embalagens de vidro  

pelos consumidores europeus

A taxa de reciclagem percebida para 
embalagens metálicas  

pelos consumidores europeus

A taxa de reciclagem percebida para 
embalagens plásticas  

pelos consumidores europeus

A taxa de reciclagem percebida para 
embalagens de papel/papelcartão/papelão 

pelos consumidores europeus

PAPEL, 
PAPELCARTÃO 

E PAPELÃO 
Taxa real = 85%

VIDRO

Taxa real = 74%

METAL

Taxa real = 80%

PLÁSTICO 
Taxa real = 42%

*Eurostat, 2017.
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A SACOLA DE COMPRAS

Os varejistas têm sido pressionados a reduzir a utilização de plásticos de uso único. Isso fez com que as atenções 
se voltassem para as sacolas de compras, com os varejistas agora oferecendo opções em plástico, papel e lona. 
Perguntamos aos consumidores quais atributos se adequam melhor às opções de materiais utilizados para sacolas de 
compras, para entender suas preferências no caixa do supermercado.
Os consumidores foram questionados sobre algodão/lona, papel marrom, papel branco, sacolas plásticas de baixa e de 
alta gramatura.
Enquanto as sacolas de algodão foram bem apreciadas por sua atratividade e durabilidade, quando se trata do impacto 
no meio ambiente, os consumidores privilegiam a sacola de papel por serem recicláveis, compostáveis e feitas de 
materiais renováveis.
Dos 10 atributos, em média sacolas de algodão/lona são percebidas como as mais adequadas em relação a 7, sacolas 
de papel são percebidas como as mais adequadas para 3 e sacolas plásticas não foram relacionadas a nenhum atributo.

*Por critérios ambientais, sacolas de papel (sacolas 
de papel marrom e de papel branco combinados) 
são a preferência clara por 3 atributos:

• Reciclável – 52% preferem sacolas de papel 
para este atributo, em média (58% no Reino 
Unido, 56% na França). Sacolas de algodão/
lona e plásticas são preferidas por 23% dos 
consumidores por esse atributo.

• Sacolas de papel também são percebidas 
como as que melhor se adequam, em média, 
à compostagem (47%), mas os resultados 
variaram de acordo com o país. Houve uma 
preferência particularmente forte na França 
(57%), Suécia (52%), Reino Unido (50%) e Itália 
(49%). 

• Feito com materiais renováveis – em média 
43% dos entrevistados preferem sacolas de 
papel para este atributo, (49% na Áustria). 
Sacolas de algodão/lona são preferidas por 
33% dos consumidores por esse atributo.

As sacolas de algodão/lona têm a maior classifi cação 
média entre todos os países para 6 atributos:

• Sensação de alta qualidade  – 59% preferem sacolas 
de algodão/lona. Preferência particularmente forte na 
Áustria (78%) e Alemanha (70%). As sacolas de papel 
são preferidas por 19% dos consumidores para este 
atributo. 

• Reutilizável – 56% preferem sacolas de algodão/lona. 
Preferência particularmente forte na Áustria (61%), 
Alemanha (64%) e Itália (60%). Tanto sacolas de papel 
quanto sacolas plásticas são preferidas por 20% dos 
consumidores por esse atributo.

• Duráveis, fortes ou improváveis de rasgar – 55% 
preferem sacolas de algodão/lona. Preferência 
particularmente forte na Áustria (69%) e Alemanha 
(63%). As sacolas plásticas são preferidas por 26% 
dos consumidores e sacolas de papel em 17% para 
este atributo.

• ‘Eu prefi ro este tipo de sacola’ – 53% simplesmente 
preferem sacolas de algodão/lona em média (Áustria 
60%). 21% preferem sacolas plásticas e 20% preferem 
sacolas de papel.

• Atrativa, por exemplo, cores ou marca – 52% em 
média preferem sacolas de algodão/lona. Há uma 
preferência particularmente forte na Áustria (69%) 
e Alemanha (63%). Em comparação, as sacolas de 
papel foram preferidas por 24% dos consumidores por 
atratividade (até 34% na Itália).

• Aumenta a qualidade dos produtos adquiridos 
transportados com a sacola – 50% preferem sacolas 
de algodão/lona. Preferência particularmente forte na 
Áustria (65%) e Alemanha (60%). As sacolas de papel 
são preferidas por 24% dos consumidores por esse 
atributo.

• Baixa pegada de carbono - 41% percebem que 
sacolas de algodão/lona têm uma pegada de 
carbono baixa. Particularmente forte na Alemanha 
(55%) e Áustria (58%). Sacolas de papel são preferidas 
por 36%. O plástico é a opção menos preferida entre 
todos os 10 atributos. No entanto, os entrevistados 
classifi caram o plástico como melhor quanto a 
durabilidade (25%) do que sacolas de papel (17%). 

47%
dos consumidores 

percebem que as sacolas 
de papel podem ser 

compostáveis em casa.

52%
preferem sacolas de papel 

por serem recicláveis.

43%
dos consumidores 

acham que as sacolas de 
papel são produzidas 
a partir de materiais 

renováveis.
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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 as sacolas de 
algodão/lona (mais de 10 vezes).

Nos últimos anos, tem havido uma conscientização crescente sobre o impacto das embalagens de uso único, 
particularmente o plástico, no meio ambiente. Poucas embalagens plásticas são recicladas (42% foi a média europeia em 
2017 e apenas 14% globalmente) e, quando descartadas de forma irresponsável, contribuem de forma significativa para a 
poluição marinha.

Embora o reuso das sacolas de compras para reduzir o desperdício seja melhor para o meio ambiente, também é 
importante olhar para o ciclo de vida completo de cada sacola para entender seu verdadeiro impacto ambiental. Por 
exemplo, pesquisas sugerem que sacolas de algodão precisam ser usadas pelo menos 50 vezes para alcançar a mesma 
compensação ambiental que sacolas de papel (The Danish Environmental Protection Agency, Life Cycles Assessment 
of Grocery Carrier Bags, 2018).

Algodão/lona: 60% dos entrevistados reutilizariam uma 
sacola de algodão/lona mais de 10 vezes, seguido por 
10% que a usariam 2 ou 3 vezes.

Sacolas plásticas: 25% dos entrevistados reutilizariam 
uma sacola plástica de alta gramatura mais de 10 vezes, 
seguido por 17% que nunca a reutilizariam.

Sacolas plásticas de baixa gramatura: 24% dos 
entrevistados reutilizariam uma sacola plástica de baixa 
gramatura 2 ou 3 vezes, seguido por 22% que só a usam 
uma vez.

Sacolas de Papel: 27% dos entrevistados disseram que 
reutilizariam uma sacola de papel 2 ou 3 vezes, seguidos 
por 22% que a usariam uma vez.

Nunca

Uma vez

2 ou 3 vezes

4 ou 5 vezes

6 - 10 vezes

Mais de
10 vezes

Não aplicável

21%

22%

27%

6%

5%
7%

12%

18%

22%

24%

13%

8%

9%

7%
Nunca

Uma vez

2 ou 3 vezes

4 ou 5 vezes

6 - 10 vezes

Mais de
10 vezes

Não aplicável

17%

10%

14%

15%

12%

25%

7%
Nunca

Uma vez

2 ou 3 vezes

4 ou 5 vezes

6 - 10 vezes

Mais de
10 vezes

Não aplicável

6%
6%

10%

8%

6%60%

4%
Nunca

Uma vez

2 ou 3 vezes

4 ou 5 vezes

6 - 10 vezes

Mais de
10 vezes

Não aplicável

Quantidade média que sacolas de algodão/
lona são reutilizadas entre os consumidores 

Quantidade média que uma sacola de papel é 
reutilizada entre os consumidores europeus

Quantidade média que sacolas plásticas de 
baixa gramatura são reutilizadas entre os 

consumidores europeus

Quantidade média que sacolas plásticas de 
alta gramatura são reutilizadas entre os 

consumidores europeus

SACOLA DE 
ALGODÃO/

LONA 

60% reutilizariam 
mais de 10 vezes

SACOLA DE 
PAPEL 

27% reutilizaria 2 
ou 3 vezes

SACOLA 
PLÁSTICA 

ALTA 
GRAMATURA 

25% reutilizariam 
mais de 10 vezes

SACOLA 
PLÁSTICA 

BAIXA 
GRAMATURA 
24% reutilizaria 2 

ou 3 vezes
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CONCLUSÕES

Sobre Two Sides

Two Sides é uma iniciativa global sem fi ns lucrativos que 
promove os atributos únicos sustentáveis e atraentes de 
embalagens impressas, de papel e papel.

Globalmente, Two Sides possui mais de 600 membros 
pertencentes à cadeia de valor de impressão, papel 
e embalagem, incluindo: silvicultura, celulose, papel, 
embalagens, tintas e produtos químicos, acabamento, 
publicação, impressão, envelopes e operadores postais.

Sobre Two Sides

Two Sides é uma iniciativa global sem fi ns lucrativos que 
promove os atributos únicos sustentáveis e atraentes de 
embalagens impressas, de papel e papel.

Globalmente, Two Sides possui mais de 600 membros 
pertencentes à cadeia de valor de impressão, papel 
e embalagem, incluindo: silvicultura, celulose, papel, 
embalagens, tintas e produtos químicos, acabamento, 
publicação, impressão, envelopes e operadores postais.

As pesquisas sugerem que os consumidores estão se tornando mais conscientes sobre o impacto que as embalagens 
têm no meio ambiente, particularmente em relação ao uso único e às embalagens não recicláveis. A maioria está 
ativamente tomando medidas para reduzir o uso de embalagens plásticas (70%), mas também reconhece que papel/
papelcartão/papelão pode ser uma opção mais sustentável.

Há um nível crescente de pressão sobre os varejistas para aumentar o uso de embalagens ecologicamente corretas, 
com 48% dos consumidores concordando que considerariam evitar um varejista se soubessem que não está ativamente 
tentando reduzir o uso de embalagens não recicláveis. Além disso, 58% dos consumidores concordaram que o uso de 
embalagens não recicláveis deveria ser desestimulado por meio da tributação.

A pesquisa em relação às taxas de reciclagem também sugere que o papel/papelcartão/papelão é percebido como 
o material de embalagem mais reciclado da Europa. No entanto, uma quantidade signifi cativa de consumidores ainda 
subestima as taxas de reciclagem de embalagens de papel, vidro e metal, o que signifi ca que essas indústrias precisam 
realizar mais ações para melhorar a percepção e a compreensão.

Para mais pesquisas e relatórios de Two Sides, visite www.twosides.info

 

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 produz, entre em contato. 

enquiries@twosides.info
www.twosides.info
@TwoSidesUK

twosides@twosides.org.br
www.twosides.org.br
@TwoSidesBrasil
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CONTATO

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

Please contact Jonathan Tame;
Telephone: +44 (0) 1327 262920
Email: jonathan@twosides.info

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

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

Two Sides Austria
Gumpendorfer Strasse 6
1060 Wien
Austria

Please contact Patrick Mader;
Telephone: +43 1 588 86 273
Email: patrick@twosides.info

Two Sides Germany
Fasanenweg 3     
21227 Bendestorf
Germany

Please contact Anne-Katrin Kohlmorgen;
Telephone: +49 (0) 40 4140 639-11
Email: anne@twosides.info

Two Sides Nordics
Upplandsgatan 84
113 44 Stockholm
Sweden

Please contact Magnus Thorkildsen;
Telephone: 00 47 97 58 70 85
Email: magnus@twosides.info

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

Please contact Jan Le Moux;
Telephone: +33 (1) 53 89 24 00
Email: jan@twosides.info

Two Sides Europa

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

Two Sides Brazil 
Please contact Fabio Mortara;
Telephone: 55 11 97206-4746 
Email: fam@twosides.org.br

Two Sides South Africa
575 Lupton Drive
Midrand
Johannesburg
1682

Please contact Deon Joubert;
Email: deon@za.twosides.info

Two Sides North America
330 North Wabash Avenue
Suite 2000
Chicago, Illinois 60611
USA

Please contact Phil Riebel;
Telephone: 855-896-7433
Email: phil@twosidesna.org

Two Sides Internacional
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