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INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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Começamos o mês de março 2020, como citei nesta 
coluna na edição passada, com a notícia da ven-
da da Santher e encerramos este final do primeiro 
trimestre deste ano sob os primeiros impactos da  

COVID-19. Essa pandemia, como todos sabem, colocou a po-
pulação brasileira em quarentena e, pelo menos em um primeiro 
momento, impactou positivamente o setor de papéis higiênicos. 

Ainda não temos os dados de março 2020 consolidados, 
mas alguns fabricantes reportaram que a média diária de ven-
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das praticamente dobrou na última semana do mês passado, 
quando as pessoas correram às compras pensando em esto-
car produtos em suas residências.

Por outro lado, é fácil imaginar o impacto que shoppings, 
lojas, escritórios, bares e restaurantes fechados provocarão 
na demanda de papel toalha de mão e guardanapos, ou seja, 
no mercado institucional.

Teremos de esperar alguns meses para termos um cenário 
mais claro, porém, com base nos primeiros dados do ano, pode-

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

Produto 2019
Janeiro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%

Papel higiênico  1.046,7  82,0  84,5 3,1%  82,0  84,5 3,1%
Toalha de mão  197,6  17,7  18,0 1,7%  17,7  18,0 1,7%

Toalha multiúso  82,5  5,6  5,4 -4,1%  5,6  5,4 -4,1%
Guardanapos  49,0  3,9  3,9 -1,9%  3,9  3,9 -1,9%

Lenços  4,9  0,2  0,3 44,0%  0,2  0,3 44,0%

Total  1.380,7  109,4  112,1 2,4%  109,4  112,1 2,4%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2018
Dezembro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  80,9  86,4 6,9%  80,9  86,4 6,9%
Toalha de mão  195,7  16,0  16,4 2,4%  16,0  16,4 2,4%

Toalha multiúso  75,4  6,4  6,2 -2,4%  6,4  6,2 -2,4%
Guardanapos  51,0  3,7  3,8 2,1%  3,7  3,8 2,1%

Lenços  3,9  0,3  0,3 3,0%  0,3  0,3 3,0%

Total  1.381,3  107,3  113,2 5,5%  107,3  113,2 5,5%
Fonte: Anguti Estatística
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mos afirmar que 2020 apresentou um bom começo para a indús-
tria de papéis de fins sanitários com uma produção, em janeiro 
último, de 112,1 mil toneladas, o que em volume representa um 
percentual de 2,4% superior ao verificado em janeiro de 2019.

Por tipos de papel Tissue, verificamos uma forte queda de 
19,0% na produção do papel higiênico folha simples de boa qua-
lidade, mas que foi compensado com um crescimento de 3,2% 
no papel de alta qualidade e, desta forma, o higiênico de folha 
simples conseguiu se manter na faixa de 40 mil toneladas, tanto 
em janeiro de 2020 quanto no primeiro mês do ano passado.

Sem novidades, continuamos observando o bom cresci-
mento dos papéis higiênicos de folhas múltiplas, cuja produ-
ção de 44,3 mil toneladas foi 7,7% superior a de janeiro de 
2019. Nesse caso, o que realmente chamou nossa atenção foi 
o desempenho das vendas deste produto no mercado interno 
que, no período, teve um aumento de 22,2%, impulsionando 
as vendas totais ao mercado doméstico que registraram um 
início de ano ainda melhor que a produção e, surpreenden-
do os produtores, alcançaram 113,2 mil toneladas em volume 
5,5% superior às vendas do primeiro mês de 2019. Todavia, é 
importante registrar que o bom desempenho esteve concen-
trado nos papéis higiênicos de folhas múltiplas.

O bom resultado do papel higiênico de folhas múltiplas 
consolida sua predominância entre os papéis higiênicos e, já 
no primeiro mês do ano, está representando 53% da categoria 
dos papéis higiênicos e 31,7% quando incluímos os demais ti-
pos acompanhados.

MATÉRIAS-PRIMAS
Aqui está o grande problema que se apresenta provocado 

pela pandemia, com uma boa ajuda da disputa que Rússia e 
Arábia Saudita travam em torno dos preços do petróleo. Com 
esses preços estáveis na Europa, acreditávamos que a celulose 
teria um ano tranquilo no mercado brasileiro, mas a recente 
valorização do dólar já projetava reajuste de 4% para a maté-
ria-prima virgem no mês de março último. Em fevereiro pas-
sado, contudo, a celulose foi comercializada por R$ 2.118,14 a 
tonelada fob sem impostos ainda com uma redução de 2,2% 
em relação aos valores médios praticados em janeiro de 2020.

As aparas brancas também continuaram em trajetória de 
queda, embora, com aumentos pontuais em função, princi-
palmente, de sua escassez, já que sua geração ou o consumo 
aparente de papel de imprimir e escrever continua decepcio-
nando. Com o aumento da celulose já podemos antever que o 
mesmo acontecerá com as aparas brancas, talvez em propor-
ção ainda maior, pois deverão faltar no mercado.

Em fevereiro de 2020 as aparas brancas foram comercializa-
das pelos seguintes valores médios: branca I, R$ 1.682,78 (-6,6%); 
branca II, R$ 957,50 (+1,1% ); branca III, R$ 816,00 (+0,1% ) e 
branca IV, R$ 691,67 (-1,2%), sempre preços por tonelada fob 
depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

O papel maculatura está mantendo seu valor, continuan-
do, em fevereiro último, a ser comercializado por, em média,  
R$ 2.690,00 a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo. É 
importante registrar que um dos grandes fabricantes de papel 
maculatura paralisou suas atividades, o que poderá impactar o 
mercado nos próximos meses.

PREÇOS DE PAPEL
Nas gôndolas dos supermercados encontramos mais au-

Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS EM 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 dezembro janeiro fevereiro fev./jan.

Folha Simples de boa qualidade R$ 31,90 R$ 32,77 R$ 33,21 1,3%

Folha simples de alta qualidade R$ 46,52 R$ 45,76 R$ 49,35 7,8%

Folha dupla R$ 80,19 R$ 81,21 R$ 80,55 -0,8%

Característica dezembro janeiro fevereiro fev./jan.
"Fardos de 12x2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm"

R$ 50,30 R$ 52,53 R$ 51,62 -1,7%

Característica dezembro janeiro fevereiro fev./jan.
Natural R$ 8,50 R$ 8,21 R$ 8,74 6,5%
Branca R$ 11,30 R$ 11,11 R$ 11,06 -0,5%

Extra Branca R$ 13,91 R$ 14,06 R$ 13,91 -1,1%
100% celulose R$ 21,78 R$ 21,45 R$ 21,30 -0,7%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca janeiro fevereiro mês/mês 
anterior

 - Fofinho 35,90 37,47 4,4%

 - Paloma 38,53 38,09 -1,1%

 - Personal 49,72 56,46 13,6%

 - Primavera 54,85 55,55 1,3%

 - Mili* 71,37 76,59 7,3%

 - Sublime 49,90 53,42 7,1%

Marca janeiro fevereiro mês/mês 
anterior

 - Elite 74,01 74,51 0,7%

 - Duetto 77,36 79,16 2,3%

 - Mirafiori 90,49 78,74 -13,0%

 - Neve 84,75 84,92 0,2%

 - Personal 76,44 74,56 -2,5%

 - Sublime 83,02 85,09 2,5%

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

mentos do que queda de preços. Considerando os papéis de 
maior presença nos levantamentos da Anguti, entre os higiêni-
cos de folha simples, apenas uma queda e, entre os higiênicos 
de folha dupla, duas marcas apresentaram preços menores em 
fevereiro passado com relação a janeiro deste ano.

Os preços médios das principais categorias que com-
põem o segmento de papéis tissue continuaram, em feve-
reiro deste ano, mostrando pior desempenho nas toalhas de 
mão, e a paralização do segmento institucional não permite 
nenhum otimismo para tal segmento, embora os sistemas 
de saúde, infelizmente, devam aumentar substancialmente 

a demanda por toalhas e lençóis entre outros produtos con-
feccionados com papel.

SUPERMERCADOS
Nos supermercados, praticamente único canal de venda 

operando, surge um novo problema, pois, os varejistas não es-
tão aceitando aumentos de preços alegando que está havendo 
abuso por parte dos fornecedores e levando suas queixas para 
os órgãos de controle. Assim, poderemos ter uma nova fonte 
de problemas quando e se os fabricantes de tissue tiverem que 
repassar os custos da matéria-prima.
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O primeiro mês do ano de 2020, ainda longe dos impac-
tos da pandemia, já mostrou, segundo dados da Associação 
Brasileira dos Supermercados (ABRAS), um aumento no va-
lor das vendas de 5,11% na comparação com janeiro de 2019, 
apontando que os varejistas, sem pressão dos fornecedores, já 
estavam reajustando seus preços, ainda mais se considerarmos 

que, conforme dados do IBGE, neste mesmo período, o volu-
me de vendas caiu 3,0%.

O desempenho das vendas nas principais unidades da Federação 
não permite otimismo, com apenas quatro estados apresentando, 
em fevereiro passado, um volume de vendas em seus supermer-
cados, superior aos números registrados em janeiro de 2020.   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

jan.20/dez.19 -19,76% -19,92%

jan.20/jan./19 9,52% 5,11%

2020/2019 ytd 9,52% 5,11%

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


