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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

O mercado de aparas continua confuso, mas, em 
maio último, tivemos uma maior demanda do que 
oferta de material, e os preços, consequentemente, 

continuaram em alta, e agora, aparentemente estamos en-
trando em uma nova fase a partir de junho de 2020.

O afastamento social que nos foi imposto está sendo re-
laxado, o comércio está sendo autorizado a, paulatinamen-
te, voltar a operar, os sistemas de coleta seletiva, também 
parcialmente, estão sendo reativados e, como consequên-
cia, a oferta de aparas deve aumentar.

Mas, e sempre tem um “mas”, a economia está parando. 
Especificamente em nosso setor, a demanda por embala-
gens e por papéis sanitários que cresceu no início da crise, 
está começando a mostrar fraqueza.

O PIB do Brasil no primeiro trimestre deste ano, com 

apenas um mês sob impacto da Covid-19, caiu 1,5% e, para 
2020, conforme expectativas divulgadas no Boletim Focus 
do Banco Central, divulgado no início de junho, o PIB de-
verá cair 6,8% este ano.

A grande questão é: teremos equilíbrio entre oferta e 
demanda? Um eventual desequilíbrio será a favor da oferta 
ou da demanda?

A imprevisibilidade do momento torna difícil elaborar 
um cenário factível para o mercado de aparas nos próxi-
mos meses, mas, de uma forma geral, acreditamos que 
serão diferentes para as aparas brancas e marrons, que 
dependem de mercados diferentes, ou seja, papéis de fins 
sanitários e papéis de embalagem, respectivamente.

No primeiro caso, como já escrevemos algumas vezes 
aqui, existem outros fatores que impactam a matéria-pri-
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Evolução do consumo aparente de papéis de imprimir e escrever com e sem pastas. Em 1000 t
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Estimativa do consumo total de aparas

Fonte: Anguti Estatística

ma, que são a possibilidade de sua substituição pela celu-
lose e a diminuição do potencial de geração que, para fins 
estatísticos, medimos como sendo o consumo aparente 
que nada mais é do que a produção somada às importações 
e subtraída às exportações. 

Esse total vem caindo na razão inversa do desenvol-
vimento dos meios eletrônicos de comunicação e, desde 

2010, como no quadro “Evolução do consumo aparente de 
papéis de imprimir e escrever com e sem pastas”, o merca-
do interno já deixou de receber 1,1 milhão de  toneladas, 
o que, se considerarmos a taxa de recuperação de aparas 
brancas em 2018, de 38,7%, significa dizer que perdemos 
425,7 mil toneladas de aparas brancas que, em sua maior 
parte, foram substituídas pela celulose.
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Volume estimado de aparas em estoque nas fábricas de papel 
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No caso das aparas marrons, cujo volume de coleta so-
freu uma redução de até 50% em função do fechamento de 
shoppings, lojas de rua e paralisação de vários sistemas de 
coleta seletiva e cooperativas, o cenário pode ser conside-
rado diferente, porém, não menos complicado.

A apara é gerada, principalmente, a partir das caixas 
de papelão, cujo mercado parece estar perdendo força 
após um bom período vivido em função do desempenho 
dos setores de alimentos e higiene e limpeza que se man-
tiveram ativos no início da pandemia. Nesse caso, muito 
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Evolução de preços das aparas de ondulado I e ondulado II

Fonte: Anguti Estatística
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Comércio exterior de aparas de papel

provavelmente, teremos um equilíbrio no mercado com a 
baixa oferta sendo compensada por uma baixa demanda.

Pelo menos em março passado, o bom desempenho dos 
setores mencionados permitiu um aumento no consumo 
de aparas que atingiu o volume, considerando todos os ti-

pos, de 435 mil toneladas que, embora 4,6% superior ao 
observado em março de 2019, não permitiu que o primei-
ro trimestre de 2020 ficasse no campo positivo já que as 
1.233.000 toneladas consumidas ficaram 0,9% inferiores 
ao consumo dos três primeiros meses de 2019.
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Desempenho das vendas 
do comércio varejista

Fonte: IBGE

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

Especificamente no caso das aparas marrons, o fato de 
o abastecimento ainda ter sido regular em março último, 
e com as fábricas já sentindo os problemas que teriam nos 
próximos meses, fez com que os fabricantes corressem às 
compras, o que permitiu um aumento nos estoques das 
aparas marrons que, de 146 dias em fevereiro passado 
foi para 158 dias ao final de março de 2020. Já nas aparas 
brancas, notamos uma redução de 7,5% no volume esto-
cado nas fábricas de papel, que encerraram o mês com 37 
dias de material guardado em seus pátios.

A forte valorização do dólar está provocando aumen-
tos na celulose que, em abril passado, foi comercializada 
por, em média, R$2.453,54 a tonelada fob fábrica sem im-
postos, com um reajuste de 11,7% em relação aos valores 
médios praticados em março, mês anterior, mesmo con-
siderando que os preços internacionais da matéria-prima 
virgem continuam estáveis.

Seguindo a celulose, as aparas brancas também entra-
ram em trajetória de alta e, em abril de 2020, registraram 
aumentos que vão de 6,2% para a branca IV até 9,2% na 
branca II, sempre considerando os preços fob depósito.

As aparas marrons que vinham em queda desde o mês 
de maio de 2019, recuperaram quase toda a perda deste 
período e, no caso do ondulado I, que foi comercializado 
por, em média, R$666,55 a tonelada fob depósito, verifi-
camos um reajuste de 10,3% em relação ao mês anterior, e 
a matéria-prima voltou a ser negociada pelos valores que 
tinha em setembro do ano passado.

Como dissemos no artigo anterior, o comércio exte-
rior de aparas vai entrar em período de dormência, mas 
sempre é importante observar que os preços no mercado 
internacional também estão em alta e, com a valorização 
do dólar, as exportações poderão ser retomadas caso haja 
sobra no mercado interno.

O segmento de livros, jornais, revistas e papelaria, que 
havia reduzido suas perdas nos primeiros meses deste 
ano, parece estar voltando ao seu padrão de queda acen-
tuada. No primeiro trimestre de 2020 em relação a igual 
período de 2009, está registrando uma queda de 8,6%, que 
só tende a aumentar com a paralisação de escolas e fecha-
mento de livrarias.

Assim, o gráfico anterior com a queda do consumo apa-
rente de papéis brancos deve continuar sua trajetória de 
baixa, diminuindo cada vez mais a geração de aparas bran-

cas, o que vai exigir um esforço redobrado para o aparista 
manter o atual nível de abastecimento das fábricas.

Se no primeiro bimestre de 2020 tínhamos apenas qua-
tro estados com volume de vendas no varejo inferior ao 
primeiro bimestre do ano passado, em março último, já 
foram dez estados com desempenho negativo, o que de-
monstra queda no desempenho da nossa economia.

Na média nacional o volume de vendas continuou po-
sitivo em 0,6% quando consideramos o primeiro trimestre 
de 2020 comparado a igual período do ano passado.  n


