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INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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Junho último continuou mostrando que o setor de pa-
péis de fins sanitários está com um bom desempenho. 
A produção total no mês atingiu a marca de 119,9 mil 
toneladas em volume 7,0% superior ao observado em 

junho de 2019. Mas este resultado deve ser analisado com caute-
la, pois, no ano passado, nos meses de junho e julho, a produção 
foi atipicamente baixa. 

Com relação ao mês anterior, maio de 2020, registramos uma 
queda de 1,0% na produção total do segmento. Com este resul-
tado a produção fechou o primeiro semestre deste ano em 713,8 
mil toneladas, com um expressivo aumento de 6,2% em relação 
ao total observado nos primeiros seis meses do ano passado. 

Por tipos de papel, em junho último, o destaque ficou com 
as toalhas multiuso, cuja produção de 9,2 mil toneladas foi 
45,3% superior à verificada em junho de 2019, deixando para 
trás, pelo menos em percentual, o carro chefe do segmento, o 
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papel higiênico de folhas múltiplas que, no mesmo período, 
cresceu “apenas” 11,5%. 

Entre os demais tipos de papéis tissue, registramos que-
da na produção das toalhas de mão, papel higiênico folha 
simples de boa qualidade e guardanapos que, não por aca-
so, são os produtos mais dependentes do mercado institucio-
nal que está sofrendo os impactos da pandemia da Covid-19. 
Mesmo com a pandemia, quando observamos os desempenhos 
individuais no primeiro semestre de 2020, apenas as toalhas de 
mão ficaram no campo negativo, perdendo 7,0% do seu volume 
produzido no mesmo período do ano passado.

As vendas ao mercado interno estão com resultados mais 
modestos, ainda que no campo positivo. No total de junho pas-
sado, o volume entregue ao mercado interno foi de 117,2 mil 
toneladas em percentual 4,0% superior ao verificado em ju-
nho de 2019 e, nesse caso, ficamos surpresos com o volume de 

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

Produto 2019
junho Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.046,7  87,9  93,4 6,2%  507,5  551,5 8,7%
Toalha de mão  197,6  13,1  12,9 -1,3%  98,4  91,5 -7,0%

Toalha multiúso  82,5  6,3  9,2 45,3%  38,8  41,7 7,7%
Guardanapos  49,0  4,3  3,9 -7,9%  25,4  26,6 4,8%

Lenços  4,9  0,4  0,5 2,5%  2,4  2,4 0,5%

Total  1.380,7  112,0  119,9 7,0%  672,4  713,8 6,2%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
junho Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  89,5  91,2 1,9%  505,1  537,5 6,4%
Toalha de mão  195,7  13,0  13,4 2,6%  96,4  91,9 -4,7%

Toalha multiúso  75,4  5,3  7,9 49,1%  35,4  40,5 14,4%
Guardanapos  51,0  4,5  4,4 -2,7%  26,3  27,5 4,5%

Lenços  3,9  0,4  0,4 1,4%  2,0  2,1 3,1%

Total  1.381,3  112,6  117,2 4,0%  665,2  699,5 5,2%
Fonte: Anguti Estatística
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vendas das toalhas de mão que cresceram 2,6% em relação ao 
mesmo mês de 2019, deixando no campo negativo apenas os 
papéis higiênicos folha simples de boa e de alta qualidade e os 
guardanapos.

No primeiro semestre deste ano as vendas domésticas atin-
giram a marca de 699,5 mil toneladas em volume 5,2% superior 
ao desse mesmo período de 2019 e, por tipos de papel, apenas 
o higiênico de boa qualidade e as toalhas de mão ficaram no 
campo negativo.

O que tem chamado nossa atenção é o crescimento das ex-
portações que estão respondendo por parte da diferença entre 
produção e vendas domésticas. Após um recorde em maio, o vo-
lume exportado continuou acima das 5 mil toneladas em junho 
e, com importações abaixo de 1.000 toneladas, estão ajudando 
as fábricas locais com estrutura para exportar. Do volume total 

encaminhado para o exterior, aproximadamente 60% são de ro-
los jumbos e os 40% restantes de produtos acabados com predo-
minância quase total dos papéis higiênicos.

Como esperado, a composição da produção de papéis de fins 
sanitários continuou mostrando redução na participação dos 
produtos com mais dependência do mercado institucional, ou 
seja, as toalhas de mão e os guardanapos. As toalhas que encerra-
ram 2019 representando 14,1% do setor estão chegando ao final 
de junho com uma participação de 12,8% no total produzido.

MATÉRIAS-PRIMAS
O mercado de aparas brancas, como já estamos informando 

há alguns meses, está complicado e, não só a falta de material, 
mas a consequente queda na qualidade do produto tem feito os 
fabricantes de tissue preferirem, cada vez mais, a celulose que, 

Fonte: Secex

Fonte: Anguti Estatística

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS
JANEIRO A JUNHO DE 2020
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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 maio junho julho jul./jun.

Folha Simples de boa qualidade R$ 33,41 R$ 34,35 R$ 33,80 -1,6%

Folha simples de alta qualidade R$ 47,67 R$ 49,34 R$ 48,36 -2,0%

Folha dupla R$ 85,79 R$ 84,55 R$ 84,06 -0,6%

Característica maio junho julho jul./jun.
"Fardos de 12x2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm"

R$ 56,01 R$ 54,55 R$ 53,79 -1,4%
R$ 54,55 R$ 53,79 R$ 55,41 3,0%

Característica maio junho julho jul./jun.
Natural R$ 8,84 R$ 8,60 R$ 8,89 3,4%
Branca R$ 10,87 R$ 10,72 R$ 10,67 -0,5%

Extra Branca R$ 13,91 R$ 14,06 R$ 14,15 0,6%
100% celulose R$ 22,36 R$ 22,46 R$ 23,04 2,6%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca junho julho mês/mês 
anterior

 - Fofinho 38,21 43,33 13,4%
 - Paloma 39,11 47,21 20,7%
 - Personal 56,72 50,61 -10,8%
 - Primavera 54,58 58,76 7,7%
 - Mili* 78,92 84,47 7,0%
 - Sublime 51,73 48,52 -6,2%

Marca junho julho mês/mês 
anterior

 - Elite 78,84 73,01 -7,4%
 - Duetto 79,84 77,92 -2,4%
 - Mirafiori 87,81 92,90 5,8%
 - Neve 88,31 89,00 0,8%
 - Personal 76,33 74,12 -2,9%
 - Sublime 91,60 81,96 -10,5%

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

embora cara, é de obtenção fácil e permite uma melhor admi-
nistração na qualidade do papel produzido. Alguns fabricantes 
reportam perdas de até 40% no volume de aparas consumidas.

Apesar de sua escassez, em julho passado, os preços das apa-
ras ficaram praticamente estáveis em relação ao mês de junho, 
o que foi possível, também, pela queda nos valores de venda da 
celulose que, em função da desvalorização do dólar, foi comer-
cializada por R$ 2.672,61 a tonelada fob fábrica sem impostos, 
com uma redução de 8,5% em relação aos preços médios prati-
cados no mês de maio.

As aparas em julho deste ano foram comercializadas pelos 
seguintes valores médios: branca I, R$ 1.778,57 (+2,1%); branca 
II, R$ 1.111,11 ( estável ); branca III, R$ 990,00 ( -2,0%) e branca 
IV, R$ 866,67 (-1,0%), sempre preços por tonelada FOB depósi-
to, sem impostos e 30 dias de prazo.

O papel maculatura está sofrendo uma forte pressão de 
preços na sua matéria-prima que é a apara marrom. Como o 

produto exige material de melhor qualidade, encontramos fa-
bricantes pagando mais de R$ 800,00 a tonelada de aparas de 
ondulado que, a exemplo da apara branca, também está perden-
do qualidade.

Em julho passado o papel foi comercializado por R$ 3.056,00 
a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo, com aumento 
de 1,2% em relação aos valores do mês anterior.

PREÇOS DE PAPEL
O valor das vendas do papel higiênico nas gôndolas dos super-

mercados acompanhados pela Anguti mostrou tendências dife-
rentes para o papel de folha simples e para o papel de folha dupla. 
No primeiro caso, entre as seis marcas de maior presença, duas 
tiveram queda e, no segundo caso, encontramos quatro marcas 
com queda de preços entre as seis com mais observações.

Quando olhamos os preços médios das categorias acompa-
nhadas pela Anguti, os três tipos de papéis higiênicos foram ne-
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gociados, em julho de 2020, por valores inferiores aos médios 
praticados em junho. Já, entre as toalhas, tanto a de mão quanto 
a multiuso, apenas a toalha de mão feita com aparas brancas de 
menor qualidade apresentou preços menores no período con-
siderado.

SUPERMERCADOS
Os supermercados que, praticamente, foram os únicos vare-

jistas que mantiveram portas abertas no período da pandemia, 
continuam com um bom desempenho de vendas. O valor das 
vendas que voltou a ser divulgado pela Associação Brasileira 

dos Supermercados (ABRAS), mostra um crescimento de 3,5% 
já descontada a inflação no acumulado do primeiro semestre de 
2020 contra 2019.

Contudo, o melhor resultado é o divulgado pelo IBGE para o 
volume de vendas que indica um crescimento de 8,2% na média 
nacional, quando consideramos o mês de junho de 2020 contra 
junho do ano passado, em um resultado que se repete quando 
observamos o comportamento das vendas nos principais Esta-
dos da Federação, onde, no campo negativo, encontramos ape-
nas o estado de Goiás que apresentou uma redução de 1,9% nas 
vendas em seu território.              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
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Fonte: IBGE

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS

Fonte: ABRAS

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS VENDAS EM SUPERMERCADOS

Período Valor Nominal Valor Real

jun.20/maio 20 -4,57% -4,82%

jun.20/jun.19 4,97% 2,78%

2020/2019 ytd 6,53% 3,47%


