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INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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A pandemia da Covid-19, sem dúvida, está impactan-
do o mundo todo de forma inédita, pois nunca antes 
se viu uma mudança forçada nos hábitos de vida das 
pessoas, motivada pela redução da mobilidade social, 

com as medidas de isolamento impostas pelas autoridades go-
vernamentais. 

A questão neste momento é saber qual será a consequência 
no futuro modo de vida das pessoas. Além disso, outras pergun-
tas surgem, como: Quais os impactos sobre a economia? E, pen-
sando em nossa área, quais os impactos no futuro do mercado 
de papéis de fins sanitários?

A resposta é difícil, até porque, ninguém duvida que logo te-
remos a vacina para a doença com uma “pseudo” volta ao nor-
mal. Mas a dúvida é: Quais as mudanças impostas que continua-
rão acontecendo no novo normal que teremos pela frente? Bem, 
neste momento, só podemos conjecturar.

De uma forma geral, os hábitos de higiene estão sendo inten-
sificados e isto deve beneficiar os papéis de fins sanitários que 

POR PEDRO VILAS BOAS 

continuarão mantendo o bom índice de crescimento de consu-
mo que já apresentam em todo o mundo e, em nosso País, por 
tipos de papéis. Sendo assim, podemos refletir sobre o que de-
verá ocorrer no segmento de papéis tissue por tipo de produto, 
conforme a seguir.

PAPÉIS HIGIÊNICOS
Com a pandemia, observamos um crescimento irracional 

nas vendas do produto que rapidamente voltaram ao normal. 
No Brasil, o crescimento anual, já há alguns anos, vem sendo 
de, aproximadamente, o dobro do crescimento do PIB. A qua-
rentena forçada e o fechamento de escritórios, lojas e hotéis, não 
diminuiu a venda total do setor que apenas mudou de endereço. 

Com o maior consumo nas residências, esperávamos um au-
mento nas vendas do papel de folhas múltiplas em detrimento 
ao papel de folha simples, o que não aconteceu, provavelmente, 
pela queda no poder aquisitivo de parcela importante da popu-
lação. De qualquer forma, a migração para produtos “melhores” 
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continua acontecendo, mas acreditamos que, além do fator qua-
lidade, a diferença de preços entre os produtos seja o principal 
determinante desta migração.

PAPÉIS TOALHA DE MÃO
Este foi o produto que mais sofreu com a pandemia, pois seu 

consumo está todo concentrado no segmento institucional, e a 
paralisação de shoppings, lojas, escritórios com a queda na ati-
vidade de vários setores industriais impactaram diretamente no 
consumo das toalhas de mão. 

Parte dessas perdas foi compensada pelo exponencial cres-
cimento no segmento da saúde. Contudo, infelizmente não foi 
suficiente para compensar o desempenho das outras áreas, e o 
resultado final foi uma queda superior a 6% nas vendas do pe-
ríodo de janeiro a agosto de 2020 com relação a 2019.

Lentamente, o segmento institucional vem retornando a sua 
atividade, e as toalhas de mão devem melhorar seu desempenho 
no segundo semestre do ano. Porém, como dissemos, foi o seg-
mento que mais sofreu. A produção que, em anos passados, já 
tinha atingido marcas superiores a 20 mil toneladas mês agora, 
em 2020, tem uma produção média de janeiro a julho de 14,7 
mil toneladas mês.

De qualquer forma, o aumento nos hábitos de higiene da 
população em geral permite acreditar que, reestabelecidos os 
segmentos institucionais que consomem o produto, as toalhas 
de mão devem recuperar o patamar do passado.

PAPÉIS TOALHA MULTIÚSO
Todos em casa, e todos limpando e consumindo toalhas mul-

tiúso que foi, pelo menos até o momento, o segmento que mais 
se beneficiou com a pandemia, o que é bastante interessante, 
pois o produto ainda não tem um hábito de consumo arraigado 
na população, o que poderá acontecer agora.

Quando lançada, para abertura de mercado, os fabricantes pa-
dronizaram os rolos de papel toalha vendendo-os em pacotes de 
2 com 60 folhas de 20 x 22 cm. Além disso, eram distribuídos gra-
tuitamente e também padronizados, suportes para serem coloca-
dos nas paredes que poderiam comportar o produto de qualquer 
fabricante. Estas medidas, aliada a uma campanha de marketing 
adequada, garantiu que o produto fosse levado às residências e 
tivesse avaliada sua praticidade e utilidade, o que garantiu sua 
aceitação pelos consumidores brasileiros. Mas os volumes ainda 
estão bem abaixo do que o que vemos em outros países, o que 
poderá ser alterado agora com esta “ajuda” recebida da pandemia.

GUARDANAPOS
Parcialmente dependentes do mercado institucional, os 

guardanapos sofreram com a paralisação de restaurantes e per-
deram volume de vendas. Entretanto, é preciso lembrar que o 
produto, principalmente na área institucional, onde se deu a 
maior perda, sofre uma intensa concorrência com os guarda-
napos produzidos com o papel seda, cujo objetivo de origem é 
a produção de embalagens e, nessa condição, os guardanapos 
dividiram o prejuízo com seu concorrente.

A queda nas vendas vem se acentuando nos últimos meses, 
mas, no ano, até agosto, as vendas ao mercado interno perderam 
1,6% de seu volume no comparativo com igual período do ano 
passado. Além disso, devemos considerar que, muito provavel-
mente, o consumo residencial tenha aumentado e aí o guarda-
napo de papel seda não aparece.

O lento retorno à normalidade dos restaurantes e a necessi-
dade dos estabelecimentos olharem mais atentamente ao aspec-
to da higiene devem auxiliar o papel para guardanapos na sua 
concorrência com o papel seda.

LENÇOS DE PAPEL
O volume de produção nacional de papel para lenços é pe-

queno e boa parte do seu consumo ainda vem das importações. 
De uma forma geral, seria esperado um crescimento na sua pro-
dução, mas os dados estatísticos indicam que a venda do pro-
duto sofreu uma redução de 5,8% no acumulado de janeiro a 
agosto de 2020 contra igual período de 2019, indicando que, se 
houve aumento em seu consumo, o beneficiado foi o importa-
dor do produto.

LENÇOL HOSPITALAR
Existe ainda um produto recente nesta categoria que é o len-

çol hospitalar que, só pelo nome, já nos permite avaliar que foi 
fortemente beneficiado, mas que, mesmo sendo muito consu-
mido em clínicas e consultórios médicos, também perdeu nessa 
área que ficou paralisada por algum tempo.

Não temos levantamentos estatísticos sobre o tamanho do 
mercado de lençol hospitalar, todavia, acreditamos que está fi-
cando cada vez mais importante e já está merecendo ser incluí-
do em nossas pesquisas.

Enfim, o balanço está sendo positivo para o seguimento de 
papéis tissue em geral que, além disso, este ano, está recebendo 
uma ajuda providencial das exportações, cujo volume começa 
a ficar significativo. Nos oito primeiros meses do ano de 2020 
o volume encaminhado para outros países está 31% superior 
ao observado em igual período do ano anterior, o que fica ain-
da mais significativo se considerarmos que as importações, na 
mesma base de comparação, estão caindo 10,2%.      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 
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