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OPORTUNIDADES, BENEFÍCIOS E LÍDERES EM ECONOMIA DE PAPEL 
UMA FOLHA DE INFORMAÇÕES DA ENVIRONMENTAL PAPER NETWORK

O uso mais eficiente do papel é bom para as florestas, 
o clima, a saúde pública, os direitos humanos e 
a equidade. Também é bom para orçamentos 

organizacionais, competitividade e o moral, e para 
comunidades e famílias.

Esta folha de informações destaca os sucessos de 
líderes inovadores em empresas e organizações sem fins 

lucrativos, entidades educacionais e governamentais 
que fizeram mudanças na eficiência do uso de papel 

para alcançar esses benefícios, e irá ajudá-lo a identificar 
oportunidades para o seu próprio sucesso.
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Os diversos benefícios para as organizações de reduzir o desperdício de papel se encaixam em 
três categorias:

1. REDUZIR O DESPERDÍCIO, REDUZIR OS CUSTOS
Sua organização pode estar deixando de aproveitar a maior 
economia de custos ao reduzir o desperdício de papel. O Centro 
de Cidadania Corporativa (CCC) da Fundação da Câmara de 
Comércio dos Estados Unidos e seus parceiros divulgaram em 
20161 um relatório sobre resíduos em mais de 5.000 das maiores 
empresas de capital aberto dos EUA. Uma de suas principais 
constatações foi que o papel é a maior categoria de desperdício, 
e que se essas mesmas empresas reduzissem o desperdício 
de papel em apenas 1%, elas poupariam quase US$ 1 bilhão. 
Volumes de papel mais baixos beneficiam os seus resultados 
financeiros, reduzindo diretamente os seus custos de compra. 
Mas os custos indiretos do papel são ainda maiores. Quando você 
compra papel, há um compromisso de custo para cada etapa em 
que ele é utilizado. A Universidade de Yale diz que esses custos 
indiretos, como "Impressão, fax, armazenamento, reciclagem... 
somam até 30 vezes o custo do papel comprado".2

2. TER UM IMPACTO SIGNIFICATIVO NO CLIMA, 
NAS FLORESTAS, NOS DIREITOS HUMANOS E NA 
EQUIDADE 
Políticas de economia de papel e escolhas responsáveis por 
necessidades essenciais de papel são uma forma poderosa de alinhar 
as operações de sua organização com seus valores e ser mais social 
e ambientalmente responsável. Embora tenha havido algumas 
melhorias na indústria, com produtos fabricados de forma mais 
responsável e uma maior taxa de recuperação de resíduos de papel 
em relação a outros produtos, a produção de papel requer grandes 
quantidades de energia, água, produtos químicos, terra e fibras e 
tem impactos nos rios, florestas, clima e comunidades ao longo do 
seu ciclo de vida. O acesso ao papel também é desigual em todo o 

mundo, com o uso de papel por pessoa na América do Norte sendo 
equivalente a quatro vezes a média global, por exemplo, enquanto o 
da África equivale a um oitavo.3 O público espera mais. O estudo CSR 
global da Cone Communications/Ebiquity de 2015 concluiu que mais 
de 90% dos consumidores globais esperam que as empresas operem 
de forma responsável "para lidar com questões sociais e ambientais", 
que mais de 80% buscam produtos fabricados de forma responsável 
e 90% dos consumidores "boicotariam uma empresa se soubessem 
de práticas comerciais irresponsáveis ou enganosas".4 Os impactos 
da eficiência do papel podem ser estimados com ferramentas como 
a Calculadora de Papel, comunicadas às partes interessadas e 
integradas às suas metas maiores de sustentabilidade.

3. ATRAIR TALENTOS EM UM MUNDO 
COMPETITIVO E EM MUDANÇA
Adotar medidas de economia de papel pode aumentar a eficiência 
de suas equipes e seu relacionamento com os candidatos a cargos. 
Um estudo realizado pela UCLA revelou que as empresas com 
práticas ecológicas têm funcionários 16% mais produtivos. "Os 
funcionários dessas empresas sustentáveis são mais motivados, 
recebem mais treinamento e se beneficiam de melhores relações 
interpessoais", disse um dos corresponsáveis pela pesquisa. "Os 
funcionários de empresas sustentáveis são, portanto, mais produtivos 
do que os funcionários de empresas mais convencionais".5 A 
força de trabalho de hoje procura empregadores com operações 
sustentáveis. O Estudo de Engajamento de Funcionários Millennials 
da Cone Communications de 2016 descobriu que "76% consideram 
os compromissos sociais e ambientais de uma empresa ao decidir 
onde trabalhar" e "75% dizem que aceitariam uma redução salarial 
para trabalhar para uma empresa responsável".6

http://www.papercalculator.org/


The global paper and paperboard industry continues to grow 
despite decline in the graphic-paper segment. 
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COMO O CONSUMO DE PAPEL ESTÁ MUDANDO 
AO REDOR DO MUNDO
A redução do desperdício é possível em muitos tipos de produtos 
de papel. O gráfico à direita mostra o mercado dos diferentes tipos 
de produtos de papel a nível mundial e mostra quais os mercados 
de produtos de papel que estão em declínio, quais os que estão em 
expansão e como o mercado global continua a se ampliar em geral. 
Em alguns países da Europa e da América do Norte, em particular, 
registraram-se reduções substanciais no consumo de papel para 
impressão e escrita, categoria que representa cerca de um quarto 
do uso global de papel por volume. Globalmente, o uso de papel 
de jornal e de papel para impressão tem diminuído desde 2010. 
O crescimento mais rápido é o do papel sanitário (lenços), embora 
represente menos de 10% do volume global atualmente. Houve 
um grande aumento nos mercados de embalagens nas formas de 
papelão e produtos corrugados, parte do rápido crescimento do 
comércio eletrônico, muitas vezes chamado de "efeito Amazon". Em 
suma, o volume total do uso de papel no mundo vem aumentando 
constantemente, atingindo patamares cada vez mais insustentáveis. 
No entanto, existem muitas oportunidades para aumentar a eficiência 
de papel que empresas, instituições e indivíduos podem aproveitar.

PRODUTOS DE PAPEL, DESAFIOS, ESCOLHAS E 
LÍDERES

EMBALAGEM

Grande parte do aumento no mercado de papel para 
embalagens, incluindo papelão e produtos corrugados, ocorre 
devido ao aumento do comércio eletrônico, que cresceu 
quase 25% entre 2016 e 2017.7 A entrega de encomendas 
pelo serviço postal dos Estados Unidos aumentou 65% entre 
2009 e 2016.8 Além do aumento na demanda de papel para os 
produtos enviados, esse aumento afeta o fluxo de resíduos e 
reciclagem.9

No ano passado, com o aumento de 3,5% no uso de embalagens 
corrugadas nos EUA, foram recicladas 300 mil toneladas a menos 
de embalagens corrugadas.10 As embalagens que não são de papel 
também apresentam uma série de problemas. Tanto as reclamações 
dos clientes sobre o desperdício de embalagens quanto os custos 
de envio aos varejistas estão criando um mercado para embalagens 
mais sustentáveis.11 O varejista online Amazon está tomando algumas 
medidas na direção certa, incluindo "a revisão de algoritmos para 
garantir que caixas de tamanho adequado sejam escolhidas e 
realizando conversas com fabricantes de produtos para que eles 
façam embalagens menores para vendas online", de acordo com 
o Wall Street Journal,12 mas a Amazon também está substituindo 

A indústria global de papel e papelão continua a crescer, apesar 
do declínio no segmento de papéis gráficos.

Mercado global de papel e papelão, 
milhões de toneladas métricas1
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algumas caixas por envelopes bolha, que incluem plástico e são 
difíceis de reciclar. E o problema está ultrapassando a resposta da 
Amazon e de outros varejistas de comércio eletrônico. Aqui estão 
exemplos de novas lideranças na redução do uso de embalagens 
de papel e embalagens em geral:

• Empresas como o serviço de embalagens reutilizáveis 
RePack, na Finlândia, e a fabricante de embalagens 
reutilizáveis Returnity, nos EUA, dizem ter encontrado 
soluções mais sustentáveis. De acordo com a RePack, seus 
dados mostram que os usuários da RePack são usuários 
intensivos de comércio eletrônico, gastando 30% a mais em 
média e fazendo compras com mais frequência.13 De acordo 
com a Returnity, suas embalagens são reutilizáveis por até 
três anos e oferecem um retorno sobre o investimento após 
cinco a sete usos.14

• A REI, varejista de produtos e serviços para atividades 
ao ar livre, vem priorizando a sustentabilidade há mais 
de uma década. Por exemplo, a empresa usou inovações 
de design para ajudar a reduzir as embalagens de 
consumo em 36% entre 2011 e 2013, eliminando mais 
de 6,4 mil quilos de resíduos.15 A empresa anunciou 
novos Padrões de Sustentabilidade de Produto em 2018, 
incluindo padrões sobre fontes responsáveis de papel 
e a meta de ser uma empresa com zero resíduos até 
2020.16 Aplicando-se a todos os produtos que a empresa 
vende, os novos Padrões, disse a REI, "irão nos ajudar a 
aumentar o nível da sustentabilidade de produtos na REI 
e em toda a indústria de atividades ao ar livre".17

• A Lush Cosmetics vende 35% de seus produtos sem 
nenhuma embalagem.18

PAPEL PARA IMPRESSÃO E ESCRITA

Existem várias formas de reduzir significativamente o uso de 
papel para impressão e escrita em empresas e entidades sem 
fins lucrativos, educacionais e governamentais. Aqui estão 
alguns exemplos de economia de papel e os benefícios que as 
organizações encontraram:

• A Vodafone India encorajou os clientes a usar o faturamento sem 
papel e economizou mais de 313 milhões de folhas de papel no 
ano fiscal de 2015-2016.19

• O Co-operative Group das indústrias de varejo e bancária do 
Reino Unido transformou a forma como seus funcionários tra-
balham, incentivando rotinas de trabalho novas e flexíveis que 
aproveitam ao máximo a tecnologia digital. Eles reduziram o uso 
de papel na organização em 71%. Quando se mudaram para um 
novo prédio, suas novas práticas de escritório com uso reduzido 
de papel permitiram reduzir a escala do prédio em um andar 
inteiro, economizando US$ 26 milhões.20

• Em 2018, a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 
adotou uma alteração de regra que permite que as empresas de 
investimento ofereçam relatórios digitais aos investidores, a menos 
que os investidores optem ativamente por relatórios em papel. 
Anteriormente, a SEC exigia que as empresas enviassem relató-
rios em papel.21 De acordo com a Barron's, essa mudança tem o 
potencial de economizar até 440 milhões de folhas de papel e um 
número estimado de 2 milhões de árvores por ano, além de US$ 2 
bilhões em custos de impressão e postagem em 10 anos.22

• O GreeNYC, escritório de sustentabilidade da cidade 
de Nova York, fez parceria com a Catalog Choice 
e usou um software personalizado para ajudar os 
residentes a optar por não receber correspondências 
indesejadas. 50.000 nova-iorquinos usaram esse 
software para cancelar seu recebimento dessas 
correspondências em 2017, aumentando rapidamente 

O Comissário da SEC, Michael S. Piwowar, que 
votou a favor da alteração da regra relativa aos 
relatórios aos investidores, observou: "Estes 
documentos ficavam se deteriorando nas soleiras 
das portas e nas lixeiras de reciclagem das casas 
em todo o país, enquanto seus destinatários 
investidores liam notícias online, acessavam 
bancos online e faziam compras online".26

https://www.catalogchoice.org/
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o total da GreeNYC para 100.000, levando a significativos 
benefícios ambientais, de custo e de gerenciamento de 
resíduos para a cidade.23

• A maior ONG ambiental da Europa, a Royal Society for 
the Protection of Birds, baseou-se no seu uso de papel 
e conseguiu uma redução de 22% em apenas três meses 
com medidas simples como a revisão da impressão e a 
impressão frente e verso.24

• A Lehigh University instituiu uma quota de impressão 
para estudantes e fez da impressão frente e verso o 
padrão para todas as impressoras públicas. A equipe 
da Biblioteca e de Serviços de Tecnologia trabalhou 
com o corpo docente da Lehigh para instruí-los sobre 
alternativas à exigência de impressão em suas aulas. Este 
programa resultou em uma economia anual de papel de 
1 milhão de páginas por ano acadêmico.25

ESCOLHAS DE PAPEL, NOVAS ALTERNATIVAS

Além de diminuir a sua procura por papel, lembre-se de que a forma como 
o papel é feito também tem grande impacto. Papéis feitos de forma mais 
responsável podem, às vezes, ser mais caros, mas a economia de custos da 
sua organização devido ao menor uso de papel compensará esses custos. 
Você pode usar o Canopy EcoPaper Database para encontrar opções 
norte-americanas para papéis Ancient Forest Friendly™ e outros papéis 
ecológicos com conteúdo reciclado, FSC ou resíduos agrícolas, incluindo 
papel para cópia, papel de jornal e opções de embalagem.

COMBATE AOS DESCARTÁVEIS

Copos de papel de uso único e itens de baixa utilidade como catálogos, 
listas telefônicas e recibos de papel, muitos dos quais são jogados fora 
assim que são recebidos, são uma parte significativa do problema do 
desperdício de papel. A Starbucks sozinha serve 4,3 bilhões de copos de 
papel descartáveis por ano em todo o mundo que só são recicláveis em 

algumas cidades, usando mais de um milhão de árvores por ano.27 A Com-
putershare ofereceu aos seus funcionários em Bristol, Reino Unido, copos 
reutilizáveis para usar quando eles comprassem bebidas quentes.28 Só em 
2017, isso manteve 10.000 copos fora dos aterros,29 mostrando o impacto 
que sua organização pode causar nos descartáveis mesmo que eles não 
estejam relacionados ao seu trabalho principal. Há muitos descartáveis com 
os quais precisamos lidar. A produção de recibos de papel nos Estados 
Unidos requer 12,4 milhões de árvores e 49 bilhões de litros de água e gera 
6,8 milhões de quilos de lixo e 1,8 bilhão de quilos de dióxido de carbono 
por ano.30 Os americanos recebem uma média de 18 quilos de correspon-
dências desnecessárias por ano.31 São necessários 4,7 milhões de árvores 
por ano nos Estados Unidos para imprimir listas telefônicas.32 A Environ-
mental Paper Network e muitas de nossas organizações membros, incluin-
do o Story of Stuff Project, Green America, o Product Stewardship Ins-
titute, Stand.earth e outras estão ajudando pessoas, cidades e empresas 
a mudar essas práticas dispendiosas para economizar recursos e dinheiro. 
Leia mais sobre seu trabalho e opte por não usar descartáveis na página do 
nosso Projeto de economia de papel/eficiência de papel.

LENÇOS

Precisamos tornar a disponibilidade de lenços e de suas funções 
higiênicas mais equitativas. Ao mesmo tempo, uma vez que se 
trata de um dos setores de papel com crescimento mais rápido 
no mundo, precisamos torná-lo mais sustentável. O uso de 
dispensadores que permitem apenas uma toalha de papel ou 
guardanapo de cada vez, por exemplo, incentiva a economia 
de papel, assim como a sinalização próxima aos dispensadores 
lembrando as pessoas de usarem apenas o que precisam. Esta 
também é uma área crítica para a escolha do papel. A Seventh 
Generation, sediada nos EUA, produz lenços higiênicos para 
banho e de uso facial com 100% de papel reciclado, com um 
mínimo de 50% de papel reciclado pós-consumo. A abordagem 
da empresa aos lenços higiênicos poupou mais de um milhão de 
árvores nos últimos 25 anos.33

http://epd.canopyplanet.org/
https://www.greenamerica.org/
https://www.productstewardship.us/
https://www.productstewardship.us/
http://environmentalpaper.org/project/paper-saving-efficiency/
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6 PASSOS PARA CRIAR O SEU PLANO 
DE EFICIÊNCIA DE PAPEL

1. Faça da eficiência no uso do papel uma prioridade na sua 
organização e identifique um representante para liderar o 
esforço.

2. Realize uma auditoria sobre a aquisição e uso do papel. 
Examine suas rotinas de escritório e produção.

3. Identifique oportunidades de economia fácil, encorajando 
e recompensando ideias de funcionários e parceiros e 
analisando estudos de caso desta folha de informações, 
estudos de caso adicionais no site da Environmental 
Paper Network e outras fontes.

4. Explore como você pode usar ideias de design 
comportamental de grupos como a Root Solutions 
em sua política de economia de papel, para facilitar o 
acompanhamento e a adoção pelas suas equipes.

5. Acesse outros recursos úteis, incluindo:
• A Calculadora de Papel da Environmental Paper 

Network para determinar a economia ambiental.
• O Canopy EcoPaper Database para encontrar 

opções norte-americanas para papéis Ancient Forest 
Friendly™ e outros papéis ecológicos com conteúdo 
reciclado, com certificação do Forest Stewardship 
Council (FSC) ou resíduos agrícolas.

• A Re-nourish Project Calculator ajuda os designers e 
outros profissionais a minimizar o desperdício em qualquer 
projeto de impressão, reduzindo o impacto ambiental e 
economizando dinheiro dos clientes ao usar menos papel.

• Faculdades e universidades podem consultar os 
modelos para o uso sustentável do papel no site da 
Associação para o Avanço da Sustentabilidade no 
Ensino Superior (AASHE).

6. Planeje como você irá comunicar seus resultados ao seu 
público. Quando a Climate Smart trabalha com empresas na 
redução de sua pegada de carbono, parte do treinamento e 
da certificação tem a ver com a comunicação do sucesso.34

DICAS TESTADAS E COMPROVADAS PARA 
ECONOMIZAR PAPEL NO ESCRITÓRIO
• Afixe lembretes aos funcionários para que se lembrem 

dos objetivos de economia de papel e questionem se 
eles precisam imprimir um documento.

• Defina as configurações padrão do computador e da 
copiadora para imprimir frente e verso.

• Reduza a largura padrão das margens.
• Disponibilize relatórios e formulários online em vez de 

produzir versões impressas.
• Use papéis de menor gramatura.
• Invista em tecnologia e serviços como o uso de 

impressoras duplex, tablets, serviços de nuvem e 
assinatura eletrônica como os da Adobe (uma análise 
encomendada pela Adobe mostrou um retorno de 
investimento de 383% em média para empresas que 
usam seu sistema de assinatura eletrônica),35 serviços 
de gerenciamento de impressão como Lexmark, 
Pharos e GreenPrint, gerenciamento de e-mails e 
correspondências para grandes instituições como a 
Intra-Mail Network, etc. 

• Lembre-se de que as alternativas de papel podem 
também ter impactos na sustentabilidade que devem 
ser informados, considerados e geridos com a ajuda de 
fontes independentes e especializadas.

http://environmentalpaper.org/epne-case-studies/
http://environmentalpaper.org/epne-case-studies/
https://www.therootsolutions.org/behavioral-buidling-blocks
https://www.therootsolutions.org/behavioral-buidling-blocks
http://www.papercalculator.org/
http://epd.canopyplanet.org/
http://tools.re-nourish.org/?l=tools_projectcalculator
http://www.aashe.org/
http://www.aashe.org/
http://www.aashe.org/
https://climatesmartbusiness.com/how-it-works/
http://environmentalpaper.org/changethemargins/
https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/how-to/electronic-signatures-online-e-signatures.html
https://www.lexmark.com/en_us/solutions/print-solutions/print-management.html
https://pharos.com/
https://www.printgreener.com/
https://www.intra-mail.com/
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A ENVIRONMENTAL PAPER NETWORK E A 
NOSSA VISÃO GLOBAL DO PAPEL

A Environmental Paper Network (EPN) liga organizações que 
compartilham uma visão comum de uma indústria florestal, de 
celulose e papel que contribui para um futuro limpo, saudável, 
justo e sustentável para toda a vida na Terra. A Visão Global 
do Papel da EPN define sete critérios-chave para políticas de 
compra de papel justas e sustentáveis:

1. reduzir o consumo global de papel e promover o acesso 
equitativo ao papel

2. maximizar conteúdos de fibras recicladas
3. assegurar a responsabilidade social
4. responsabilidade quanto a fibras de origem
5. reduzir as emissões de gases do efeito estufa
6. garantir uma produção limpa
7. garantir a transparência e a integridade

Veja as referências desta folha de informações e saiba mais aqui.

(http://environmentalpaper.org/references-for-reducing-
consumption-fact-sheet/)

Para obter mais informações, entre em contato conosco:

EPN América do Norte
Telefone: 828-251-8558
E-mail: info@environmentalpaper.org
Web: environmentalpaper.org
Facebook: facebook.com/WhatsInYourPaper 
Twitter: @whatsnyourpapr

http://environmentalpaper.org/
http://environmentalpaper.org/epn-vision/vision/
http://environmentalpaper.org/epn-vision/vision/
http://environmentalpaper.org/references-for-reducing-consumption-fact-sheet/
http://environmentalpaper.org/references-for-reducing-consumption-fact-sheet/
http://environmentalpaper.org/references-for-reducing-consumption-fact-sheet/
tel: 828-251-8558
mailto:info%40environmentalpaper.org?subject=
http://www.environmentalpaper.org/
https://www.facebook.com/WhatsInYourPaper
https://twitter.com/whatsnyourpapr

