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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

Estamos entrando no sexto mês de 2020 sob impacto 
da Covid-19 e nosso segmento continua em situação 
indefinida; principalmente, continuamos vivenciando 
um descompasso entre oferta e demanda por aparas.

Pelo lado da oferta, alguma melhora pode ser vislumbrada 
com o lento retorno à operação de shoppings e lojas de rua, 
mas um problema que tende a perdurar para depois desta fase é 
que o crescimento das vendas on-line tende a se manter e, neste 
caso, como recuperar o imenso volume de caixas de papelão que 
estão indo para as residências?

Pelo lado da demanda, estamos observando um crescimento 
no consumo de embalagens e de papéis de fins sanitários que são 
os grandes consumidores de aparas de papel, ou seja, a tendência 
de falta de material deve perdurar por mais alguns meses.

Para nós, está ficando claro que o mercado de aparas passa 
por mudanças e aí aparece um novo e grande problema. Quem 
tem compromisso com a reciclagem é o aparista e, se alguém 
tem condições de construir uma nova realidade, é ele próprio.

Só quem tem investimentos em depósitos, prensas horizon-
tais, frota de caminhões e cumpre com as muitas exigências le-

gais de operação é quem tem necessidade e, mais do que isso, 
quer permanecer no mercado nos bons e maus momentos.

E qual o problema? O grande problema é que em momentos 
como o atual assistimos ao aparecimento de grandes oportunistas 
que, com conhecimento do setor e sabendo das necessidades das 
fábricas, entram no mercado e, sem nenhum custo impactante, 
buscam nossas fontes e vendem o material para os papeleiros.

Passado o momento, simplesmente desaparecem, deixando 
com o aparista a árdua tarefa de continuar buscando material 
para reciclagem, ou seja, acabam aumentando nosso prejuízo no 
momento que a oferta de material é baixa.

Em condições normais, nossa recuperação é rápida, mas, neste 
momento, em que estamos diante de uma possível nova realida-
de, e que, talvez, tenhamos de construir um novo tipo de mer-
cado, seria importante que nossa estrutura estivesse preservada. 
Aliás, seria importante para nós e para as fábricas de papel.

Assim, voltamos a mencionar a importância de se procurar 
fornecedores comprometidos com o setor, buscando empresas 
estruturadas, com depósitos e todo o equipamento necessário 
para nossa atividade. Uma maneira prática é verificar se a em-
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Estimativa do consumo mensal de aparas

Fonte: Anguti Estatística
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Evolução de preços das aparas de ondulado I e ondulado II

Fonte: Anguti Estatística

presa é associada da ANAP, o que, por si só, garante tratar-se de 
alguém que sobrevive da reciclagem de papel.

Em maio último, conseguimos entregar para as fábricas 
357 mil toneladas de aparas, o que, em volume, representou 
índice de 18,1% abaixo do consumido em maio de 2019 e 
11,4% inferior ao que entregamos em abril, o que acompa-
nhou o desempenho da expedição de caixas e chapas que, 
conforme os dados divulgados pela Associação Brasileira do 
Papelão Ondulado (ABPO), sofreram uma redução de 12,5% 
em relação ao ano anterior.

Apesar de todas as dificuldades do momento, nos primeiros 
cinco meses do ano foram consumidas 2,0 milhões de toneladas 
de aparas com uma perda de 4,9% em relação ao acumulado nos 
cinco primeiros meses de 2019.

Os preços continuaram em alta pelo terceiro mês consecuti-
vo e, no caso das aparas marrons, seus principais representan-
tes: o ondulado I e II, em junho passado com relação a maio, 
apresentaram reajuste de aproximadamente 6,0% em ambos os 
tipos que encerraram o mês cotados por, em média, R$ 749,08 e  
R$ 680,29, respectivamente, a tonelada fob depósito.

Fonte: Anguti Estatística

Evolução de preços de aparas brancas
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Esperávamos que o mercado de embalagens continuasse 
em queda no mês de junho, o que poderia melhorar o cenário 
de preços, porém, a expedição de caixas para o mês, divulga-
da pela ABPO, voltou ao campo positivo, deixando dúvidas 
sobre um eventual equilíbrio entre oferta e demanda em um 
futuro próximo.

A celulose sofreu novo reajuste em junho último, encerando o 
mês comercializada por valores próximos dos R$ 3.000,00 a tonela-
da fob fábrica sem impostos e, com a indústria do tissue trabalhan-
do em bom ritmo, os preços das aparas brancas também foram ma-
jorados, com destaque para a branca III que, no comparativo junho 
contra maio deste ano, apresentou um reajuste de 18,8%, sendo 
comercializada por, em média, R$ 1.010,00 a tonelada fob depósito.

Na verdade, como dissemos em artigos anteriores, o merca-
do de aparas brancas está confuso, o que está se refletindo na 
classificação do produto que vem sofrendo queda na sua qua-

lidade com o teor de carga mineral no papel cada vez maior, 
resultando em uma grande diminuição na quantidade de fibra 
disponível, sem falar no aumento dos materiais proibitivos. 
Alguns fabricantes relatam que estão trabalhando com apenas 
65% do volume das aparas sendo fibras úteis para a produção.

O gráfico apresentado em nosso outro artigo sobre a indús-
tria do Tissue nesta mesma edição dá uma ideia do que está 
acontecendo com a geração de aparas brancas e, com o valor do 
dólar se estabilizando por volta de R$ 5,00, é possível que a ce-
lulose ocupe rapidamente o espaço das aparas, ainda mais que o 
preço da matéria-prima virgem no mercado internacional está 
fraco, com queda na China e estabilidade na Europa.

Como era de se esperar, os estoques nos pátios das fábricas 
continuaram em baixa no mês de junho, tendo encerrado o mês 
em, respectivamente, 117 mil toneladas de aparas marrons e 33 
mil toneladas de aparas brancas, o que significa, aproximada-

Fonte: Secex

Comércio exterior de aparas de papel

Fonte: Anguti Estatística

Volume estimado de aparas em estoque nas fábricas de papel
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mente, 11 dias de produção de papéis marrons e 15 dias de con-
sumo de brancas.

Os preços das aparas no mercado internacional estavam em 
alta, mas novas restrições anunciadas pela China para a entrada 
do material em seu território em 2021, quando apenas os fabri-
cantes de papel poderão importar aparas em volumes estabele-
cidos pelo governo, derrubaram os preços novamente. De qual-
quer forma, a falta de material em nosso País está nos deixando 
fora deste mercado.

O desempenho do comércio, conforme dados do IBGE, 
aprofundou sua queda e, no acumulado entre janeiro a maio 
de 2020, frente a igual período do ano anterior, está mostrando 
uma queda de 3,9% e, para nós, apresentando dois fatos impac-
tantes. O segmento de livros, jornais, revistas e papelaria que, 
no início do ano, ensaiou uma recuperação, voltou a desabar, 
mostrando uma queda de 25,3% no período em análise, o que, 
naturalmente, implica em menos aparas brancas.

Por outro lado, os supermercados, grandes fornecedores de 
aparas de caixas de papelão ondulado, estão com um forte cres-
cimento de 5,9% no período.

A situação nos estados brasileiros também não permite oti-
mismo. No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, 
comparativamente com igual período de 2019, apenas Mato 
Grosso mostra recuperação no comércio e, em São Paulo, que 
gera aproximadamente 50% das aparas que consumimos, obser-
vamos uma queda de 2,4%.              n

-3,9%

-37,5%

-27,2%
-25,3%

-13,5%
-11,6%

-9,3%

-4,9%

2,9%

5,2% 5,9%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

jan. a maio - 2020/2019

Comércio Varejista

Tecidos Vestuário e calçados
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Hipermercados e Supermercados

Desempenho do comércio brasileiro por ramos de atividade

Fonte: IBGE
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Desempenho das vendas 
do comércio varejista
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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
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