
 
Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2017.  
Circular SIGRAF nº 268/2017. 
Assunto: Repercussão sobre o encerramento da versão impressa do Diário Oficial da 
União. 
 
Prezado Associado,  

 
Sempre atento às mensagens anti-greenwashing, Two Sides enviou, no dia 01/12/2017, a carta 
anexa à Rede Globo e ao Diretor da Imprensa Oficial, como reação à matéria exibida no Jornal 
Nacional, do dia 30/11/2017, sobre o encerramento da publicação impressa do Diário Oficial da 
União.  
 
Mais uma atitude da Two Sides, que busca resguardar o Setor Gráfico e desmitificar que o 
impresso prejudicam as florestas! 
 
 
Atenciosamente,  

Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br  

 
 
 
 

 

http://www.sigraf.org.br/
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Sr. Pedro Antonio Bertone São Paulo, 1º de dezembro de 2017. 
Diretor Geral 
Imprensa Nacional 
 
 
Assunto: Matéria “Edição impressa do Diário Oficial deixa de circular a partir de 

dezembro” no portal Agência Brasil 
 
 
 
Prezado Sr. Pedro, 
 
 
O portal de notícias Agência Brasil publicou uma matéria no dia 25 de outubro último, de 

autoria da repórter Yara Aquino, sob o título “Edição impressa do Diário Oficial deixa de 

circular a partir de dezembro”, incluindo citação atribuída ao senhor, conforme trecho extraído 

abaixo:  

 

“No aniversário de 209 anos da Imprensa Nacional, em maio deste ano, diretor-geral do 

órgão, Pedro Antônio Bertone, disse que ainda em 2017 o Diário Oficial da União deixaria de 

ser distribuído fisicamente atendendo a demandas que vão desde a facilidade do uso de 

dispositivos eletrônicos a questões de sustentabilidade”. 

 

Embora entendamos claramente o objetivo de estimular o consumo consciente, com o que 

concordamos, nós da Two Sides também queremos desmistificar mensagens sobre a prática 

de impressão de papéis, com informações sólidas e revisadas por entidades respeitadas e 

confiáveis.  

 

Esse tipo de afirmação pode ser interpretada como uma mensagem “greenwashing”1, além 

de ser imprecisa, levando os leitores do Diário Oficial e de outros veículos, além de 

colaboradores e parceiros, a acreditarem falsamente que há prejuízo ao meio ambiente, 

quando na verdade não há. 

 

A Impressão em papel tem características ambientais únicas. O papel vem de fonte 

renovável e que, quando manipulada de forma responsável, é regenerada perpetuamente2. A 

taxa de reciclagem de papel no Brasil chegou a 63% em 20163, e sua produção envolve uma 

alta porcentagem de energia renovável.  

 

 

http://www.twosides.org.br/
mailto:twosides@twosides.org.br
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Diferentemente do que se acredita, a produção de papel não devasta florestas nativas, visto 

que a celulose utilizada no Brasil vem 100% de florestas plantadas para esse fim4. Além 

das  

 

plantações de eucalipto e pinos, espécies exóticas, a indústria brasileira de celulose conserva 

extensas áreas de matas nativas, ou seja, encoraja e depende do gerenciamento de práticas 

florestais sustentáveis, geradoras de milhões de árvores todos os anos. As árvores são  

consideradas verdadeiras “aspiradoras de CO2”. Portanto, quanto mais árvores são plantadas 

para a fabricação de celulose e, consequentemente papel, melhor é para o meio ambiente. 

 

O impacto direto da substituição do papel por produtos e serviços eletrônicos está longe de 

ser insignificante e o equilíbrio entre os dois depende da frequência com que usamos as 

diferentes tecnologias e da maneira como descartamos esses produtos5.  

 

Tanto a mídia eletrônica quanto a impressa são importantes, e ambas causam impactos 

ambientais que devem ser levados em consideração. Na verdade, a comunicação eletrônica 

tem uma crescente e significante pegada de carbono, devido à energia exigida por uma vasta 

rede global de servidores, necessários para armazenar informação para acesso imediato6.  

 

A mídia eletrônica depende também de quantidades significativas de energia oriunda de 

combustível fóssil e matérias-primas não renováveis para sua fabricação7. Considerando que 

o lixo eletrônico cresce cada vez mais ao redor do mundo e gera preocupação com seu 

impacto sobre a saúde e sobre o meio ambiente em vários países, promover o uso de 

extratos eletrônicos como única opção ambientalmente sustentável é algo infundado.  

 

A Two Sides Brasil é uma organização sem fins lucrativos, composta por representantes de 

todos os setores da indústria da comunicação impressa brasileira, dedicada a promover a 

produção e o uso responsável da impressão e do papel, bem como a esclarecer equívocos 

ambientais comuns sobre a utilização desse recurso. 

 

A entidade organiza atualmente uma ação educacional para ajudar as maiores empresas do 

Brasil e outras instituições a desenvolver e implementar melhores práticas relacionadas às 

campanhas de marketing ambiental sobre impressão e papel, poupando-se assim de serem 

rotuladas como enganosas. 

 

http://www.twosides.org.br/
mailto:twosides@twosides.org.br
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Para favorecer uma leitura cuidadosa, você recebe juntamente com essa carta o guia Mitos e 

Fatos, que esclarece e promove a conscientização sobre as características sustentáveis da 

impressão e do papel.  

 

Estamos à disposição para conversar e esclarecer mais detalhadamente o quanto a 

comunicação impressa e a produção de papel são sustentáveis no Brasil, assim como 

fizemos com outras empresas.  

 

O resultado final tem sido campanhas mais precisas e corretas, que não prejudicam a 

indústria do papel, responsável por centenas de milhares de empregos no Brasil.  

 

Obrigado por sua atenção e espero receber notícias suas. 

  
 
Respeitosamente, 
 
 
 
 
 
 
Fabio Arruda Mortara 
Country Manager, Two Sides Brasil 
 
 

 
 
Fontes 
1Greenwashing: ato de confundir os consumidores quanto às práticas ou benefícios 
ambientais de uma empresa ou de um produto ou serviço. 
2TAPPI Paper University ; WWF, 2010 
3ANAP, 2017 
4IBÁ, 2017 
5 Arnfalk, P., 2010  
6 Gartner Consulting, 2007 
7 Kruhr, R. and Williams, E. , 2004 ;  Computer Aid International, 2010 ;  Jinglei, Y. et al., 2010  

http://www.twosides.org.br/
mailto:twosides@twosides.org.br
http://www.twosides.info/Content/rsPDF_138.pdf
http://www.twosides.info/Content/rsPDF_98.pdf
http://www.twosides.info/Content/rsPDF_123.pdf
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503867
http://www.twosides.info/Content/rsPDF_135.pdf
http://www.twosides.info/Content/rsPDF_127.pdf
http://www.twosides.info/Content/rsPDF_158.pdf
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Sr. William Bonner São Paulo, 1º de dezembro de 2017. 
Editor Chefe do Jornal Nacional 
Central Globo de Jornalismo 
Rede Globo 
 
 
Assunto: Matéria “Diário Oficial da União deixa de ser publicado em papel” 
 
Prezado Sr. William, 
 
Na edição do Jornal Nacional de 30 de novembro de 2017, em matéria apresentada pela jornalista Zileide 
Silva sobre o encerramento da produção impressa do Diário Oficial da União, entre 1’36” e 2’04” da 
transmissão, foi mencionada a seguinte informação:  
 
“30 de novembro de 2017. É o próprio Diário Oficial da União fazendo, entrando na história. O D.O., 
como é conhecido, está sendo impresso pela última vez. E a natureza agradece. Eram usadas 720 
toneladas de papel por ano. Quase 11 mil árvores para imprimir o D.O. Palmas para a última edição”. 
 
Embora entendamos claramente o objetivo de estimular o consumo consciente, com o que concordamos, 
nós da Two Sides também queremos desmistificar mensagens sobre a prática de impressão de papéis, com 
informações sólidas e revisadas por entidades respeitadas e confiáveis.  
 
Esse tipo de afirmação pode ser interpretada como uma mensagem “greenwashing”1, além de ser 
imprecisa, levando os telespectadores, colaboradores e parceiros da Rede Globo a acreditarem falsamente 
que há prejuízo ao meio ambiente, quando na verdade não há. 
 
A Impressão em papel tem características ambientais únicas. O papel vem de fonte renovável e que, 
quando manipulada de forma responsável, é regenerada perpetuamente2. A taxa de reciclagem de papel 
no Brasil chegou a 63% em 20163, e sua produção envolve uma alta porcentagem de energia renovável.  
 
Diferentemente do que se acredita, a produção de papel não devasta florestas nativas, visto que a celulose 
utilizada no Brasil vem 100% de florestas plantadas para esse fim4. Além das plantações de eucalipto e 
pinos, espécies exóticas, a indústria brasileira de celulose conserva extensas áreas de matas nativas, ou 
seja, encoraja e depende do gerenciamento de práticas florestais sustentáveis, geradoras de milhões de 
árvores todos os anos. As árvores são consideradas verdadeiras “aspiradoras de CO2”. Portanto, quanto 
mais árvores são plantadas para a fabricação de celulose e, consequentemente papel, melhor é para o 
meio ambiente. 
 
A Two Sides Brasil é uma organização sem fins lucrativos, composta por representantes de todos os setores 
da indústria da comunicação impressa brasileira, dedicada a promover a produção e o uso responsável da 

http://www.twosides.org.br/
mailto:twosides@twosides.org.br
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impressão e do papel, bem como a esclarecer equívocos ambientais comuns sobre a utilização desse 
recurso. 
 
A entidade organiza atualmente uma ação educacional para ajudar as maiores empresas do Brasil e outras 
instituições a desenvolver e implementar melhores práticas relacionadas às campanhas de marketing 
ambiental sobre impressão e papel, poupando-se assim de serem rotuladas como enganosas. 
 
Para favorecer uma leitura cuidadosa, você recebe juntamente com essa carta o guia Mitos e Fatos, que 
esclarece e promove a conscientização sobre as características sustentáveis da impressão e do papel.  
 
Estamos à disposição para conversar e esclarecer mais detalhadamente o quanto a comunicação impressa 
e a produção de papel são sustentáveis no Brasil, assim como fizemos com outras empresas.  
 
O resultado final tem sido campanhas mais precisas e corretas, que não prejudicam a indústria do papel, 
responsável por centenas de milhares de empregos no Brasil.  
 
Obrigado por sua atenção e espero receber notícias suas. 
  
 
Respeitosamente, 
 

 
 
 
 
 
Fabio Arruda Mortara 
Country Manager, Two Sides Brasil 
 
 

 
 
Fontes 
1Greenwashing: ato de confundir os consumidores quanto às práticas ou benefícios ambientais de uma 
empresa ou de um produto ou serviço. 
2TAPPI Paper University ; WWF, 2010 
3ANAP, 2017 
4IBÁ, 2017 
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