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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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O ano de 2020 teve um bom início para os papéis de 
fins sanitários, o que é confirmado pelos resultados 
de fevereiro passado, quando a produção total atin-
giu o volume de 113,5 mil toneladas, o que, em per-

centual, é 10,6% superior ao verificado em fevereiro de 2019 e, 
apesar do menor número de dias no mês, a produção superou o 
valor registrado em janeiro de 2020 – o que raramente acontece.

Por tipos, apenas o papel higiênico folha simples de boa qua-
lidade e as toalhas de mão não apresentaram, em fevereiro últi-
mo, produções maiores que no mês análogo do ano anterior e, o 
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resultado positivo, ao menos na produção, ficou como sempre 
com os papéis higiênicos de folhas múltiplas.

Aparentemente os fabricantes foram muito otimistas, pois 
as vendas ao mercado interno de 107,0 mil toneladas ficaram 
aquém da produção, mas, ainda assim, 4,0% acima das vendas 
de fevereiro de 2019.

Enfim, o desempenho do setor vinha bastante positivo, mas 
dois fatos novos, agora em março recente, estão impactando 
fortemente o setor, sem que possamos prever o futuro.

A pandemia do COVID-19 colocou a população brasileira 

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

Produto 2019
fevereiro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%

Papel higiênico  1.046,7  75,4  85,9 13,9%  157,4  170,4 8,3%
Toalha de mão  197,6  17,4  16,7 -3,7%  35,0  34,7 -1,0%

Toalha multiúso  82,5  5,3  5,7 9,3%  10,9  11,1 2,4%
Guardanapos  49,0  4,5  4,9 10,7%  8,4  8,8 4,8%

Lenços  4,9  0,4  0,4 7,6%  0,6  0,8 20,7%

Total  1.380,7  102,9  113,7 10,6%  212,3  225,8 6,4%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
fevereiro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  75,4  80,5 6,8%  156,3  167,0 6,9%
Toalha de mão  195,7  17,1  15,8 -7,6%  33,1  32,2 -2,7%

Toalha multiúso  75,4  5,3  5,7 7,3%  11,7  11,9 2,0%
Guardanapos  51,0  4,6  4,5 -2,1%  8,4  8,3 -0,2%

Lenços  3,9  0,4  0,4 -15,2%  0,8  0,7 -7,2%

Total  1.381,3  102,9  107,0 4,0%  210,2  220,1 4,7%
Fonte: Anguti Estatística
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em quarentena e, pelo menos em um primeiro momento, im-
pactou positivamente o setor de papéis higiênicos.

Ainda não temos os dados de março de 2020 consolidados, 
porém, alguns fabricantes reportaram que a média diária de 
vendas praticamente dobrou na última semana do mês, quando 
as pessoas correram às compras pensando em estocar produtos 
em suas residências.

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

O grande problema que o setor terá que administrar nos 
próximos meses é que a pandemia, ajudada pela recém-iniciada 
disputa do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia, está pro-
vocando uma forte valorização do dólar com impactos diretos 
nos preços da celulose. Neste ano, até meados de março, a moe-
da norte-americana já se valorizou 21,3%.

A composição da produção tem a predominância dos papéis 
higiênicos que, historicamente, representam 75% do setor. O 3º 
produto de maior representatividade é a toalha de mão que res-
ponde por, aproximadamente, 15% da categoria. 

Utilizadas exclusivamente no segmento institucional, as to-
alhas vão enfrentar problemas com o desenvolvimento do CO-
VID-19 em nosso País, que serão maiores proporcionalmente 
ao nível de quarentena que vier a ser imposto à população, pois, 
shoppings, escritórios, restaurantes etc., fechados, fatalmen-
te provocarão uma redução no consumo do produto que, por 
outro lado, deve registrar um incremento na sua utilização em 
sistemas de saúde.

As toalhas se dividem em interfolhas e em bobinas e, baseado 
na quantidade de marcas dos dois tipos que verificamos em nos-
sas pesquisas, podemos estimar que as primeiras representem 
perto de 70% do mercado.

MATÉRIAS-PRIMAS
Apesar da matéria-prima virgem estar com preços estáveis 

na Europa, a desvalorização do real já provoca impactos e, em 
março último, a celulose registrou aumento próximo de 4,0%, 
sendo comercializada por, em média, R$2.196,04 a tonelada fob 
fábrica, já estando garantido um forte reajuste para o mês de 
abril de 2020.

Como consequência as fábricas já aumentaram a busca por 
aparas consumindo todo estoque disponível nos depósitos, ain-
da com preços em queda, entretanto, é inevitável que a matéria-
-prima reciclada também sofra reajustes, lembrando que, como 
já falamos várias vezes aqui, a geração de aparas está em queda 
e, agora com a pandemia, a coleta está ainda mais prejudicada, 
pois alguns aparistas estão com dificuldades de colocar seus ca-
minhões na rua.

Em março recente, as aparas foram comercializadas pelos se-
guintes valores médios: branca I, R$1.670,00 ( -0,8%); branca II, 
R$936,11 ( -2,2% ); branca III, R$720,00 ( -11,8% ) e branca IV, 
R$675,00 ( -2,4%), sempre preços por tonelada FOB depósito, 
sem impostos e 30 dias de prazo.

As fábricas de papel maculatura estão enfrentando muitos 
problemas para manter abastecidas as fábricas de tissue. Um 
grande fabricante paralisou suas atividades, não se sabendo 
quando voltará a operar, mas o maior problema está na matéria-
-prima, já que as aparas marrons que vinham perdendo valor 
e, como consequência, estímulo para coleta, agora, com todo 
o sistema de catação de rua sendo paralisado, os shoppings e 
grandes lojas de rua fechados, estas aparas estão desaparecendo 
do mercado, com as únicas fontes disponíveis sendo os super-
mercados e algumas fábricas que continuam operando.

Outro problema é que as compras on-line, que crescem neste 
momento, estão levando ainda mais embalagens de papelão on-
dulado para as residências, dificultando sua recuperação, já que 

Fonte: Anguti Estatística Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAPÉIS DE FINS 
SANITÁRIOS NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2020

ESTIMATIVA DA COMPOSIÇÃO DO MERCADO 
DE PAPEL TOALHA DE MÃO POR TIPOS

Bobina
4.682 t

Interfolhas
12.038 t

28%

72%
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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 janeiro fevereiro março mar./fev.

Folha Simples de boa qualidade R$ 32,77 R$ 33,21 R$ 31,82 -4,2%

Folha simples de alta qualidade R$ 45,76 R$ 49,35 R$ 49,96 1,2%

Folha dupla R$ 81,21 R$ 80,55 R$ 76,64 -4,9%

Característica janeiro fevereiro março mar./fev.
Fardos de 12 x 2 rolos R$ 50,30 R$ 52,53 R$ 51,62 -1,7%
60 toalhas 22 x 20 cm R$ 52,53 R$ 51,62 R$ 55,36 7,2%

Característica janeiro fevereiro março mar./fev.
Natural R$ 8,21 R$ 8,74 R$ 8,84 1,1%
Branca R$ 11,11 R$ 11,06 R$ 11,11 0,5%

Extra Branca R$ 14,06 R$ 13,91 R$ 13,67 -1,7%
100% celulose R$ 21,45 R$ 21,30 R$ 21,59 1,4%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca fevereiro março mês/mês 
anterior

 - Fofinho 37,47 37,40 -0,2%

 - Paloma 38,09 37,04 -2,8%

 - Personal 56,46 55,95 -0,9%

 - Primavera 55,55 62,36 12,3%

 - Mili* 76,59 74,49 -2,7%

 - Sublime 53,42 53,96 1,0%

Marca janeiro fevereiro mês/mês 
anterior

 - Elite 74,51 71,74 -3,7%

 - Duetto 79,16 69,48 -12,2%

 - Mirafiori 78,74 83,22 5,7%

 - Neve 84,92 80,84 -4,8%

 - Personal 74,56 71,30 -4,4%

 - Sublime 85,09 63,20 -25,7%

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

os ainda incipientes sistemas de coleta seletiva também estão 
sendo paralisados.

Em março de 2020 já observamos um aumento no papel macu-
latura. que foi comercializado por, em média, R$2.756,67 a tone-
lada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo, com reajuste de 2,5%.

PREÇOS DE PAPEL
Apesar do aumento de demanda verificado nos últimos dias 

do mês de março, os preços das seis principais marcas encontra-
das nos nossos levantamentos apresentaram redução de preços 
em relação aos valores praticados nas gôndolas dos supermer-
cados em fevereiro último.

Entre os papéis de folha simples, verificamos quatro que-
das e, entre os de folha dupla, cinco das seis marcas foram 
negociadas, em março, por valores inferiores aos praticados 
no mês anterior.

A predominância de queda nos preços das marcas acom-
panhadas se refletiu nas categorias e, entre os papéis higiê-
nicos, o de folha simples de boa qualidade e o papel de folha 
dupla registraram quedas em seus preços médios de 4,2% e 
4,9%, respectivamente. Entre os demais tipos apenas as toa-
lhas de mão produzidas com aparas brancas de melhor qua-
lidade registraram preços menores.
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SUPERMERCADOS
Os supermercados vêm acusando a indústria de aumentos 

de preços inadequados agora no início das medidas restritivas 
impostas pelo Covid-19, mas, segundo os dados divulgados 
pela Associação Brasileira dos Supermercados (ABRAS), já em 
fevereiro de 2020, antes dos impactos da doença, o valor real das 
vendas dos supermercados estava apresentando um aumento de 
10,4% em um percentual quase o dobro do verificado para o 
crescimento do volume das vendas, o que indica que os aumen-
tos já vinham sendo praticados anteriormente à doença.

O desempenho das vendas nas principais unidades da Fede-
ração, em fevereiro passado, inverteu os resultados observados 
no primeiro mês do ano e, agora, no comparativo fevereiro de 
2019 contra 2018, passamos a registrar nove das doze regiões 
pesquisadas mostrando aumento no desempenho do volume 
de vendas em super e hipermercados. A média nacional ficou 
positiva em 4,2% e permitia uma previsão otimista que, infe-
lizmente, caiu por terra com o desenvolvimento da doença em 
nosso País.

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

fev.20/jan.20 4,87% 4,61%

fev.20/fev./19 20,52% 15,88%

2020/2019 ytd 14,89% 10,35%

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS VENDAS EM SUPERMERCADOS

Fonte: ABRAS

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS
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