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Bons resultados para a indústria de papéis de fins sa-
nitários foram registrados em outubro do ano passa-
do, quando a produção total atingiu o novo recorde 
de 122,5 mil toneladas destes papéis produzidas em 

um único mês, com um desempenho 3,4% superior ao registra-
do em outubro de 2018. Com este resultado, a produção acumu-
lada no ano de 2019 foi a 1.144.250 toneladas crescendo 2,0% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Entre os tipos de papel acompanhados, três deles: papel hi-
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giênico folha simples de boa qualidade, guardanapos e toalhas 
de mão demonstraram desempenhos negativos em outubro de 
2019 em relação a outubro de 2018. O destaque positivo no pe-
ríodo ficou com as toalhas multiuso, cuja produção em outubro 
de 2019, de 8,4 mil toneladas, foi 26,2% superior a de outubro 
de 2018. Porém, este resultado não foi suficiente para reverter 
o desempenho do produto no acumulado do ano passado que 
continuou no campo negativo. 

Pelo terceiro mês consecutivo, o papel higiênico de folhas 

PRODUÇÃO E VENDAS AO MERCADO DOMÉSTICOS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

Produto 2018
Outubro Acumulado no ano

2018 2019 var.% 2018 2019 var.%

Papel higiênico  1.012,6  90,7  93,1 2,7%  839,3  870,0 3,7%
Toalha de mão  208,7  17,4  17,3 -0,3%  176,1  161,8 -8,1%

Toalha multiúso  85,6  6,7  8,4 26,2%  71,7  68,5 -4,5%
Guardanapos  40,4  3,4  3,1 -7,7%  32,9  39,9 21,4%

Lenços  2,1  0,2  0,5 100,9%  1,8  4,0 126,0%

Total   1.349,4   118,4  122,5 3,4%  1.121,9  1.144,3 2,0%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 T

Produto 2018
Outubro Acumulado no ano

2018 2019 var.% 2018 2019 var.%
Papel higiênico  1.010,7  87,9  94,4 7,5%  836,6  879,0 5,1%
Toalha de mão  210,3  17,7  17,3 -2,8%  175,6  159,8 -9,0%

Toalha multiúso  78,9  6,5  7,4 14,2%  64,5  62,0 -3,9%
Guardanapos  43,5  3,9  3,1 -18,5%  35,2  41,8 18,7%

Lenços  2,0  0,2  0,3 76,0%  1,6  3,2 103,4%

Total   1.345,4   116,1  122,5 5,5%  1.113,5  1.145,8 2,9%
Fonte: Anguti Estatística
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Folha simples Folhas múltiplas Toalha de mão
Toalha multisuo Guardanapos Lençosmúltiplas ficou acima das 50 mil toneladas produzidas em um 

único mês e, em outubro último, registrou um novo recorde ao 
atingir o volume de 52,1 mil toneladas, mantendo, pelo segun-
do mês, um volume de produção 10 mil toneladas superior a 
do papel higiênico de folha simples, o que permitiu ao produto 
recuperar a liderança na composição da produção de papéis de 
fins sanitários. 

As vendas ao mercado doméstico no mesmo intervalo anali-
sado, outubro de 2019, foram de 122,5 mil toneladas, o que re-
presentou em volume um percentual de 5,5% superior às vendas 
de outubro de 2018. No ano de 2019 acumulam um volume de 
1.145.850 toneladas com um percentual 2,9% acima do registra-
do neste mesmo período de 2018. 

Como era de se esperar, o desempenho das vendas, por tipos, 
seguiu o padrão da produção, destacando-se que alguns fabri-
cantes consultados relataram que a demanda estava bastante 
ativa no final do ano passado e, considerando que as matérias-
-primas não estão impactando os custos, o ano de 2019 deverá 
ser positivo para as fábricas.

No acumulado do ano de 2019 até outubro, o papel de fo-
lhas múltiplas representou 51% de todos os papéis higiênicos 
e 39% de toda a categoria de papéis sanitários produzidos no 
País, sendo que o alto consumo nos papéis de folhas múltiplas 
tem provocado sua escassez no mercado, principalmente para 
os convertedores, que têm relatado dificuldades em encontrar 
jumbos de folha dupla no mercado.

MATÉRIAS-PRIMAS
A celulose fechou o mês de novembro do ano passado 

comercializada, na China, pelos mesmos US$460 praticados 

no fim de outubro de 2019. Mas, na Europa, onde os preços 
balizam os valores praticados no Brasil, registramos uma 
queda de US$20 com a tonelada da comódite sendo negociada 
a US$680 contra US$700 na última semana de outubro 
último, em uma queda de preços que ainda abriu espaço 
para uma redução no mercado interno, onde a celulose foi 
comercializada por, em média, R$2.271,26 fob fábrica sem 
impostos, perdendo 4,6% em relação aos valores praticados 
ao final de outubro do ano passado.

A boa oferta de celulose em valores estáveis vem aumentan-
do seu consumo e continua impactando os preços das aparas 
brancas que, em novembro passado, foram comercializadas 
pelos seguintes valores médios: branca I, R$1.797,50 (-4,2%); 
branca II, R$945,00 (estável ); branca III, R$826,00 (-3,7% ) e 
branca IV, R$691,67 (-2,4%), sempre preços por tonelada FOB 
depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

No papel maculatura observamos um aumento nos 
preços em novembro último, com o produto comercializado 
por, em média, R$2.577,77 a tonelada com 18% de ICMS e 
45 dias de prazo. 

PREÇOS DE PAPEL
Nas gôndolas dos supermercados os preços, em outubro 

de 2019, voltaram a apontar para estabilidade, tanto para os 
papéis de folha simples quanto para os papéis de folha dupla, 
com três das seis marcas de maior presença apresentando 
queda em seus preços e três registrando elevação em seus 
valores de comercialização. 

Continuamos observando uma redução na diferença de pre-
ços entre os papéis higiênicos de folha simples e os de folha du-

Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS ACUMULADA ATÉ OUTUBRO DE 2019
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PREÇOS MÉDIOS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PAPEL DE FINS SANITÁRIOS, OBSERVADOS  
EM SUPERMERCADOS SELECIONADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

PAPEL TOALHA MULTIÚSO

PAPEL HIGIÊNICO - FARDO DE 64 ROLOS COM 30 METROS

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

Fonte: Anguti Estatística    Preços pesquisados em 19 atacadistas.        * Produtos em medidas diferente tem seu preço ajustado para a medida do quadro

Característica agosto setembro outubro out./set.

Folha Simples de boa qualidade R$ 33,70 R$ 33,35 R$ 34,67 4,0%

Folha simples de alta qualidade R$ 42,33 R$ 44,31 R$ 43,98 -0,7%

Folha dupla R$ 78,00 R$ 78,64 R$ 79,22 0,7%

Característica agosto setembro outubro out./set.
"Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm"

R$ 49,56 R$ 49,99 R$ 53,60 7,2%
R$ 49,99 R$ 53,60 R$ 50,22 -6,3%

Característica agosto setembro outubro out./set.
Natural R$ 8,69 R$ 8,55 R$ 8,60 0,6%
Branca R$ 11,54 R$ 11,74 R$ 11,64 -0,9%

Extra Branca R$ 14,01 R$ 14,01 R$ 14,06 0,4%
100% celulose R$ 20,82 R$ 21,40 R$ 21,25 -0,7%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca setembro outubro mês/mês 
anterior

 - Fofinho 36,64 34,93 -4,7%

 - Paloma 36,75 36,75 0,0%

 - Personal 49,49 52,49 6,1%

 - Primavera 51,51 44,22 -14,2%

 - Mili* 72,91 71,94 -1,3%

 - Sublime 44,81 44,85 0,1%

Marca setembro outubro mês/mês 
anterior

 - Elite 69,08 75,58 9,4%

 - Duetto 70,73 70,60 -0,2%

 - Mirafiori 81,83 86,41 5,6%

 - Neve 83,75 81,76 -2,4%

 - Personal 77,48 84,85 9,5%

 - Sublime 72,59 68,83 -5,2%

PREÇOS MÉDIO DE PAPEL HIGIÊNICO EM SUPERMERCADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FARDOS DE 64 ROLOS DE 30 METROS

pla em grandes supermercados, que, como já dissemos, pode 
apressar o processo de migração para os papéis higiênicos de 
folhas duplas e múltiplas. Na média de preços, o papel de folha 
dupla que custava o dobro do higiênico de folha simples de alta 
qualidade em 2017, estava, no final de 2019, 82% mais caro.

Na média de preços das categorias de papéis de fins sanitá-
rios acompanhadas pela Anguti, o destaque positivo ficou com 
o higiênico de folha simples de boa qualidade, e o destaque ne-
gativo, com as toalhas multiuso que apresentaram aumento de 
4,0% e queda de 6,3% respectivamente.

SUPERMERCADOS
O valor das vendas nos supermercados seguiu crescendo acima 

da inflação no final de 2019 e, como informado pela ABRAS, nos 
10 primeiros meses do ano passado, ficou 3,5% acima do valor ve-
rificado neste mesmo período de 2018, já descontada a inflação.

O desempenho do volume de vendas nos supermercados re-
gistrou uma boa melhora em outubro de 2019, crescendo 2,7% 
em relação a outubro de 2018 e, quando a comparação é com o 
ano de 2017, o crescimento foi de 4,7% consolidando a melho-
ra nas vendas com relação aos anos de crise e corroborando o 
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pensamento geral de que o País está entrando em um período 
de maior crescimento.

O mês de outubro do ano passado seguiu demonstrando 
resultados positivos para as fábricas de papel que, sem pres-
são de custos das matérias-primas, conseguiram administrar 

melhor os preços de venda aos supermercados, melhorando 
a rentabilidade. Com perspectivas de aumento no consumo, a 
expectativa é de fechar 2019 com recuperação de margens, o 
que, aliás, será muito importante já que a rentabilidade do se-
tor vem deprimida há muitos anos.          n

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

Período Valor Nominal Valor Real

out.19/set.19 4,41% 4,30%

out.19/out.18 8,61% 5,78%

2019 / 2018 ytd 7,49% 3,48%

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS VENDAS EM SUPERMERCADOS

Fonte: ABRAS

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS
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Fonte: IBGE


