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A acirrada disputa por market share, que vem sendo travada nes-

ta categoria, tem levado as empresas a efetuarem novos lançamen-

tos, mudando o volume nas embalagens, metragem, cores fortes e, 

principalmente, com alterações no número de folhas de papel que 

compõem o rolo a partir do lançamento de papel em folhas triplas 

e, mais recentemente, em folhas quádruplas, sendo que todos estes 

papéis estão sendo reportados como papel de folha dupla.

INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

Diretor da Anguti Estatística
E-mail: pedrovb@anguti.com.br
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POR PEDRO VILAS BOAS 

O desempenho da indústria brasileira de papéis de fins sani-

tários continuou positivo em agosto último quando foram 

produzidas 116,5 mil toneladas em volume de produtos, 

algo em torno de 8,3% superior ao volume observado neste mesmo 

período do ano passado. Sem nenhuma novidade, observamos que 

o responsável por esse crescimento foi o papel higiênico de folhas 

múltiplas com alta acumulada no ano, até agosto, em 20,7%. 

Produção e vendas ao mercado domésticos dos principais tipos de papéis de fins sanitários

Produção - 1000 t

Produto 2017
Agosto Janeiro - Agosto

2017 2018 var.% 2017 2018 var.%

Papel higiênico  956,2  82,6  89,4 8,2%  622,7  666,0 7,0%

Toalha de mão  197,0  13,8  16,6 19,7%  134,3  141,1 5,1%

Toalha multiúso  80,0  6,7  7,1 6,2%  53,3  57,7 8,2%

Guardanapos  43,4  4,0  3,2 -20,0%  26,9  26,2 -2,9%

Lenços  4,5  0,4  0,2 -44,6%  3,5  1,2 -64,9%

Total  1.281,1  107,5  116,5 8,3%  840,8  892,2 6,1%

Vendas domésticas - 1000 t

Produto 2017
Agosto Janeiro - Agosto

2017 2018 var.% 2017 2018 var.%

Papel higiênico  944,1  81,4  88,5 8,8%  622,7  667,5 7,2%

Toalha de mão  200,2  14,5  17,1 18,1%  134,1  140,7 4,9%

Toalha multiúso  76,0  6,0  7,1 19,5%  49,1  52,0 5,9%

Guardanapos  42,7  3,8  3,4 -10,8%  26,9  28,0 4,1%

Lenços  4,0  0,4  0,2 -43,0%  3,1  1,2 -63,2%

Total  1.267,0  106,0  116,3 9,8%  836,0  889,4 6,4%
Fonte: Anguti Estatística
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é a falta de aparas em função do baixo desempenho dos papéis de im-

primir e escrever. A consequência não poderia ser diferente, e os preços 

das aparas dispararam, sendo que, em setembro, foram comercializa-

das pelos seguintes valores médios: branca I, R$2.260,00 ( + 8,6%); 

branca II, R$1.110,00 ( + 13,1% ); branca III, R$1.016,67 (+ 21,3%) 

e branca IV, R$825,00 ( + 14,6% ), sempre preços por tonelada FOB 

depósito, sem impostos e 30 dias de prazo. 

As aparas de papelão ondulado também continuaram apresentando 

fortes altas, e os fabricantes de papel maculatura aplicaram mais um 

reajuste de 4,4% no produto.

PAPEL HIGIÊNICO – SUPERMERCADOS

Premidos pelo custo das matérias-primas e, também da energia elé-

trica, os fabricantes de tissue estão conseguindo repassar aumentos 

para os supermercados, o que verificamos principalmente para o papel 

de folha dupla que, na média, apresentou um reajuste de 3,9% e, entre 

as principais marcas acompanhadas, observamos reajustes significati-

vos para os papéis Sublime, Personal e Neve.

Ainda quando consideramos o mês de agosto deste ano, o volume 

de vendas divulgado pelo IBGE mostra um crescimento de 7,8% no 

acumulado dos 12 meses até agosto comparado com os 12 meses ante-

riores, o que pode ser considerado um excelente resultado e, de alguma 

forma, corrobora com o bom desempenho do segmento. Isso fica mais 

claro quando consideramos que, em relação ao mesmo mês de 2017, o 

desempenho de agosto de 2018 continua positivo em 6,3%. 

Sem dúvida, este resultado está permitindo a expansão nas vendas 

e a consequentemente a  colocação das novas capacidades produtivas 

no mercado que deverá sofrer novo incremento com o start up da nova 

máquina da Canoinhas-SC – previsto para novembro agora. 

Esses produtos ainda são pouco representativos dentro da cate-

goria, mas, de qualquer forma, buscando mais correção, estamos 

renomeando, em nossas publicações, o papel de folha dupla para 

papel de folhas múltiplas.

Outra consequência dessa intensa disputa por participação no 

mercado é que, conforme resultados de julho, consolidados agora em 

agosto, a participação dos papéis de folhas múltiplas ultrapassou a dos 

papéis de folha simples e, mantida esta tendência, o volume total de 

2018 já trará o segmento de papel higiênico de folhas múltiplas como 

o mais importante também em volume.

As vendas ao mercado doméstico também estão aquecidas, atingin-

do, em agosto passado, o volume total de 116,3 mil toneladas, o que 

representou um volume 9,8% superior ao verificado neste mesmo mês 

de 2017 e, além do papel higiênico de folhas múltiplas, chama atenção 

o bom desempenho das toalhas de mão que, aparentemente, estão re-

tomando seu histórico de alta. Em agosto recente foram vendidas 17,1 

mil toneladas de toalhas, o que representou um volume 18,1% superior 

ao de agosto de 2017 e, no acumulado do ano, o produto está com um 

bom crescimento de 4,9%.

MATÉRIAS-PRIMAS

Os preços da celulose estão estáveis no exterior e, no Brasil, de-

pendendo exclusivamente da desvalorização do real, o que vem pro-

vocando aumentos. Contudo, o resultado final da eleição presidencial 

deve trazer estabilidade na moeda, e os preços da celulose poderão 

entrar em queda.

O alto preço da celulose fez as fábricas voltarem a demandar apa-

ras brancas, e, neste caso, além do problema gerado pelo aumento no 

consumo do material reciclado, esbarram em outra situação crítica que 

Preços médio de papel higiênico em Supermercados de São Paulo

* 60 metros 
Fonte: Anguti Estatística

Folha Simples 30 metros mês/mês 
anteriorMarca julho agosto

 - Fofinho 33,65 38,72 15,1%

 - Paloma 37,86 36,10 -4,6%

 - Personal 47,92 48,29 0,8%

 - Primavera 40,42 37,46 -7,3%

 - Mili* 63,99 68,31 6,8%

 - Sublime 41,40 37,82 -8,6%

Folha Dupla 30 metros mês/mês 
anteriorMarca julho agosto

 - Elite 67,41 66,55 -1,3%

 - Duetto 68,69 69,55 1,3%

 - Mirafiori 86,93 86,09 -1,0%

 - Neve 81,56 86,48 6,0%

 - Personal 69,19 73,51 6,2%

 - Sublime 59,13 68,19 15,3%
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Desempenho das vendas em super e hipermercados em Estados selecionados

Fonte: IBGE
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A Anguti Estatística elabora relatórios mensais para você acompanhar os mercados de aparas de papel, 
papéis de embalagem e papéis de fi ns sanitários. Conheça e assine nossos relatórios mensais com 
dados mais detalhados em: www.anguti.com.br 
Tel.: 11 2864-7437

PREÇOS MÉDIOS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PAPEL DE FINS SANITÁRIOS,
OBSERVADOS EM SUPERMERCADOS SELECIONADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

PAPEL TOALHA MULTIÚSO
PAPEL TOALHA DE MÃO
PACOTES DE 1000 FLS DE 23 X 21 CM.*

Fonte: Anguti Estatística
Obs.: Preços de gôndola de 16 supermercados no Est. de S. Paulo

Fonte: Anguti Estatística
* Produtos em medidas diferente tem seu preço ajustado para a medida do quadro

Fonte: Anguti Estatística
Obs.: Preços de gôndola de 16 supermercados no Est. de S. Paulo

Característica junho julho agosto ago./jul.

Folha Simples de boa 
qualidade

R$ 31,91 R$ 32,50 R$ 31,50 -3,1%

Folha simples de alta 
qualidade

R$ 39,53 R$ 40,21 R$ 39,72 -1,2%

Folha dupla R$ 72,45 R$ 76,39 R$ 79,39 3,9%

Característica junho julho agosto ago./jul.

Fardos de 
12x2 rolos

R$ 50,01 R$ 48,25 R$ 46,59 -3,4%

60 toalhas 
22 x 20 cm

R$ 48,25 R$ 46,59 R$ 48,14 3,3%

Característica junho julho agosto ago./jul.

Natural R$ 7,58 R$ 7,82 R$ 7,78 -0,5%

Branca R$ 9,95 R$ 10,09 R$ 10,34 2,5%

Extra Branca R$ 14,10 R$ 14,59 R$ 13,81 -5,3%

100% celulose R$ 21,20 R$ 20,53 R$ 21,16 3,1%


