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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

Diretor da Anguti Estatística
E-mail: pedrovb@anguti.com.br

INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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O forte aumento na demanda por papéis de fins sani-
tários observado ao final de março passado, com o 
início do período de quarentena, manteve-se duran-
te o mês de abril que registrou uma produção total 

de 123,2 mil toneladas, com um incremento percentual de 7,1% 
em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Observamos, contudo, que o crescimento esteve fortemen-
te concentrado nos papéis higiênicos, tanto no papel de folha 
simples quanto no de folha dupla, cujas produções, em relação a 
abril de 2019, cresceram respectivamente, 13,9% e 15,8%.

O destaque negativo, como era de se esperar, ficou com 
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as toalhas de mão que, dependentes unicamente do merca-
do institucional, sofreram com o fechamento de shoppings, 
restaurantes etc. Mesmo com uma compensação na maior 
demanda na área de saúde, os produtos tissue voltados ao 
mercado institucional registraram 13,1 mil toneladas pro-
duzidas, o que em volume ficou 25,1% abaixo do verificado 
em abril de 2019.

Com o resultado de abril passado, a produção total do seg-
mento no primeiro quadrimestre do ano atingiu a marca de 
472,8 mil toneladas com um expressivo aumento de 6,5% em 
relação ao primeiro quadrimestre do ano passado.

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

Produto 2019
abril Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%

Papel higiênico  1.046,7  85,0  97,6 14,9%  329,6  362,1 9,9%
Toalha de mão  197,6  17,5  13,1 -25,1%  70,6  65,1 -7,8%

Toalha multiúso  82,5  7,4  7,4 -0,9%  25,3  25,4 0,1%
Guardanapos  49,0  4,5  4,7 4,9%  16,7  18,6 11,3%

Lenços  4,9  0,7  0,4 -32,3%  1,7  1,7 0,6%

Total  1.380,7  115,1  123,2 7,1%  443,8  472,8 6,5%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
abril Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  84,6  94,9 12,1%  323,6  352,5 8,9%
Toalha de mão  195,7  16,5  15,1 -8,1%  68,8  64,8 -5,8%

Toalha multiúso  75,4  6,4  6,5 1,6%  23,8  25,9 8,8%
Guardanapos  51,0  4,5  5,4 20,2%  17,1  18,6 9,0%

Lenços  3,9  0,3  0,4 18,3%  1,4  1,5 4,8%

Total  1.381,3  112,3  122,3 8,9%  434,7  463,3 6,6%
Fonte: Anguti Estatística
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As vendas ao mercado interno foram de 122,3 mil tone-
ladas no último mês de abril, ou seja, 8,9% acima das ven-
das verificadas em abril de 2019. Contudo, nesse caso, não 
vimos concentração nos papéis higiênicos, pois, sempre em 
relação ao mesmo mês de 2019, além de uma queda de 6,6% 
no papel folha simples de boa qualidade, registramos maio-
res vendas para as toalhas multiúso, guardanapos e lenços e, 
mesmo as toalhas de mão, sofreram uma redução de 8,1%, 
bem menor que a queda de 25,1% observada em sua pro-
dução e que, sem dúvida, deve ter zerado os estoques do 
produto nas mãos do produtor.

No quadrimestre as vendas atingiram o volume de 463,3 mil 
toneladas, o que, em volume, foram 6,6% maiores em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

A valorização do dólar frente ao real, aparentemente, está 

permitindo um aumento nas exportações que foram boas 
em abril deste ano, atingindo o volume de 4,4 mil toneladas. 
Caso esse crescimento se mantenha, poderemos ter impactos 
no mercado interno já que ele equivale à produção mensal da 
6ª ou 7ª maior fábrica brasileira.

A composição da produção apresentou alguma mudança, 
pois, além do já tradicional aumento na participação dos pa-
peis higiênicos de folhas múltiplas, os efeitos da pandemia, 
além de trazer um irracional aumento no consumo de papel 
higiênico, provocou uma queda no consumo das toalhas de 
mão e guardanapos.

No momento, e acreditamos que isso não será um movi-
mento duradouro, os papéis higiênicos que historicamente re-
presentam por volta de 75% da produção, estão evoluindo sua 
participação para próximo de 77%.

Fonte: Anguti Estatística

Fonte: Anguti Estatística

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS
ABRIL DE 2020
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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

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 março abril maio abr./mar.

Folha Simples de boa qualidade R$ 31,82 R$ 33,09 R$ 33,41 1,0%

Folha simples de alta qualidade R$ 49,96 R$ 48,12 R$ 47,67 -0,9%

Folha dupla R$ 76,64 R$ 85,53 R$ 85,79 0,3%

Característica março abril maio abr./mar.
Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm

R$ 55,36 R$ 56,01 R$ 54,55 -2,6%

Característica março abril maio abr./mar.
Natural R$ 8,84 R$ 8,84 R$ 8,84 0,0%
Branca R$ 11,11 R$ 10,87 R$ 10,87 0,0%

Extra Branca R$ 13,67 R$ 14,10 R$ 13,91 -1,3%
100% celulose R$ 21,59 R$ 21,69 R$ 22,36 3,1%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca abril maio mês/mês 
anterior

 - Fofinho 40,99 41,86 2,1%

 - Paloma 38,53 38,49 -0,1%

 - Personal 50,73 55,15 8,7%

 - Primavera 59,13 47,80 -19,2%

 - Mili* 79,80 79,80 0,0%

 - Sublime 50,68 50,30 -0,7%

Marca abril maio mês/mês 
anterior

 - Elite 75,98 73,86 -2,8%

 - Duetto 80,35 77,86 -3,1%

 - Mirafiori 79,64 85,47 7,3%

 - Neve 92,30 92,86 0,6%

 - Personal 78,54 75,75 -3,6%

 - Sublime 70,36 88,98 26,5%

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

MATÉRIAS-PRIMAS
Por outro lado, a desvalorização do real está provocando 

crescimento no custo das matérias-primas, tanto na celulose, 
que é cotada em dólar, quanto nas aparas brancas que também 
aumentam na sequência da celulose.

Os fabricantes de celulose vêm informando aumentos de 
preços no mercado externo, o que não é confirmado pelos da-
dos da FOEX que, já de algum tempo, vem divulgando valores 
da tonelada de fibra curta por volta de US$ 680 na Europa e de 
US$ 470 na China. Por aqui, a matéria-prima virgem foi comer-
cializada em maio passado, por, em média, R$ 2.614,56 a tone-
lada fob fábrica sem impostos, o que representou um reajuste de 
6,6% ante os valores praticados em abril.

O consumo aparente de papel de imprimir e escrever que, em 
última instância, mede o potencial de aparas brancas no mer-
cado, conforme dados divulgados pela Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ), está sofrendo uma queda de 13,3% no primeiro 
quadrimestre deste ano em relação a igual período de 2019, o 
que, por si, já mostra a dificuldade na obtenção da matéria-pri-
ma e, agora, o impacto da covid-19 está dificultando ainda mais 
a geração e coleta de aparas brancas, tornando difícil abastecer 
as fábricas de tissue.

A consequência é uma só: preços em alta. Em maio, as aparas 
foram comercializadas pelos seguintes valores médios: branca I, 
R$ 1.700,00 ( -5,6%); branca II, R$1.076,252 ( +5,3% ); branca III, 
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R$ 850,00 ( +9,3%) e branca IV, R$ 766,00 ( +6,9%), sempre pre-
ços por tonelada FOB depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

Interessante observar que os aumentos não estão sendo pra-
ticados na apara branca de primeira, aparentemente com os 
consumidores ainda preferindo a celulose e também pela, cada 
vez maior, presença de papel couchê que representa fortes per-
das na produção.

O papel maculatura continua pressionado pela baixa oferta e 
pelos preços da apara marrom e estão encontrando espaço para 
aumento. Em maio último foi comercializado por, em média,  
R$ 3.017,71 a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo, 
com reajuste de 5,1%.

PREÇOS DE PAPEL
O comportamento dos preços nas gôndolas dos supermerca-

dos acompanhados pela Anguti voltou a apresentar, tanto para 
o papel de folha simples quanto o de folha dupla, aumentos para 
três marcas e queda em outras três em um padrão que se repete 
constantemente e que, a nosso ver, indica estabilidade.

Estabilidade também podemos inferir quando olhamos os 
preços médios nas oito principais categorias acompanhadas 

pela Anguti, nas quais encontramos três reportando aumentos 
e três reportando reduções em seus preços de comercialização. 
Outras duas, as toalhas de mão natural e branca, foram comer-
cializadas, em maio passado, por valores médios rigorosamente 
iguais aos praticados em abril, mês anterior.

SUPERMERCADOS
Fantástico ver o desempenho do volume de vendas nos su-

per e hipermercados. Não fosse praticamente o único setor que 
está bem, nosso País estaria em um bom ritmo de crescimento 
como, aliás, estava previsto ao final de 2019.

Todos os Estados acompanhados pelo IBGE apresentaram au-
mentos no volume de vendas nos varejistas, que variam de 1,7% 
na Bahia até 14,5% no Distrito Federal, ficando a média nacional 
com um incremento de 5,8% sempre considerando o desempe-
nho de abril de 2020 contra o mesmo mês do ano anterior.

Considerando que parte deste bom desempenho foi pro-
vocado pela realização de estoques que estão se revelando 
desnecessários, e que o consumidor está ficando sem dinhei-
ro, é bem provável que o desempenho nos próximos meses 
não mostre tanta força.              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

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


