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PAPELCARTÃO DUPLEX DE FIBRA VIRGEM
BRASIL

As precauções em relação aos possíveis efeitos do 
novo surto de coronavírus (COVID-19) na econo-
mia brasileira levaram os usuários finais a aumentar 
o estoque de embalagens nas primeiras três semanas 

de março deste ano, causando um aumento nas vendas de pa-
pelcartão no País. A mudança aconteceu no mesmo momento 
em que produtores implementaram o aumentos de preços, o 
que levou convertedores a aumentarem o nível de compras para 
evitar preços mais altos no próximo mês.

Depois que todos os produtores de papelão no Brasil anun-
ciaram aumentos de preços de 6% a 7% no primeiro trimestre 
de 2020, o mercado anda se movendo gradualmente para novos 
níveis de valores. A faixa de preço para todos os tipos de du-
plex ainda permanece inalterada em comparação com a última 
avaliação da Fastmarkets RISI, feita em janeiro de 2020, já que 
uma parcela relevante dos compradores não recebeu ainda os 
reajustes de preço.

Apesar da demanda sólida por este produto ser observada 
recentemente, os participantes do mercado acreditam que um 
declínio nos volumes será inevitável no futuro. “Não tenho ilu-
sões em relação ao futuro. Eu sei que as vendas cairão em algum 
momento, talvez dentro de uma semana”, disse um contato en-
trevistado por nós.

Convertetores relataram um aumento no fluxo de trabalho. 
“O mercado até agora tem sido muito bom para a indústria de 
embalagens e estamos trabalhando 24 horas seguidas. Só não 
sei quanto tempo isso vai durar.”

Os participantes do mercado disseram que, até o momento, 
não houve interrupção nas operações ou na distribuição dos 

produtos de papel no Brasil. O risco, no entanto, é que a deman-
da possa cair à medida que os estados brasileiros aumentarem 
medidas restritivas contra o COVID-19. Em várias regiões, lojas 
de varejo e serviços de todos os tipos estão fechados e há uma 
recomendação para o público seguir com o isolamento social.

Embora as vendas de embalagens para alimentos ou pro-
dutos de higiene possam continuar sendo positivas durante a 
crise, fontes comentam que itens discricionários já sofrem res-
trições. Os setores de vestuário e de calçados são exemplos. Três 
fontes disseram que veem fraqueza nas vendas de papelão de 
baixa gramatura, um produto usado na fabricação de caixas de 
sapatos combinada com o microondulado.

“Clientes em segmentos, como higiene, produtos de lim-
peza e alimentos não sofrem interrupções na demanda ou na 
produção. Mas a indústria de embalagens está exposta a outros 
segmentos, como calçados e acessórios para carros, que estão 
sofrendo”, pontuou outro entrevistado.         n

Venda de papelcartão no Brasil em março 
salta com aumento de estoques de compradores

Papelcartão duplex - fibra virgem 
Preços trimestrais - R$/tonelada

Kraftliner, 120-150 g, Brasil (Reais/tonelada)
*Até novembro de 2019 

Na América Latina, a Fastmarkets RISI publica preços para a indústira de base florestal 
incluindo celulose de fibra curta branqueada, papelcartão, papel para embalagem, papéis 
gráficos e aparas. Para mais informações sobre estas pesquisas e nossas metodologias, 
acesse www.risi.com. Para falar com as autoras desta pesquisa de preços, escreva para 
mfaleiros@fastmarkets.com e dsousa@fastmarkets.com
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