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INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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Novo bom resultado foi conseguido pelos fabri-
cantes de papéis sanitários, e a produção total do 
segmento, em outubro passado, atingiu a marca 
de 122,1 mil toneladas, o que em volume repre-

sentou índice 4,5% superior à produção deste mesmo mês em 
2019. Como resultado, a produção dos nove primeiros meses de 
2020 passou a acumular 1,08 milhões de toneladas, sendo 5,6% 
superior à de igual período do ano anterior, consolidando mais 
um bom resultado para o setor neste ano desafiador.

Observando os tipos de papéis acompanhados pela pes-
quisa da Anguti, verificamos uma recuperação nos higiêni-
cos de folhas múltiplas, em linha com uma pequena queda de 
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1,6% nos papéis higiênicos folha simples de alta qualidade, 
mas no acumulado do ano até setembro último, ambos os 
tipos estão no campo positivo com volumes de 433,8 mil 
toneladas e 316,0 mil toneladas e crescimentos percentuais 
de 11,5% e 5,5%, respectivamente.

Talvez o resultado mais importante, e ainda a ser confir-
mado nos próximos meses, foi uma recuperação nas toalhas 
de mão que registraram um volume produzido de 16,8 mil to-
neladas em setembro deste ano, contudo, ficando ainda 6,4% 
abaixo de setembro de 2019, mas 40,7% superior à produção 
observada no mês anterior.

Na verdade, os impactos da pandemia na área de saúde e 

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

Produto 2019
Setembro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.046,7  87,8  92,7 5,6%  776,9  838,4 7,9%
Toalha de mão  197,6  18,0  16,8 -6,4%  144,5  131,7 -8,8%

Toalha multiúso  82,5  7,5  9,1 22,1%  60,1  68,9 14,7%
Guardanapos  49,0  3,3  3,1 -5,9%  36,8  36,7 -0,3%

Lenços  4,9  0,3  0,3 -2,7%  3,5  3,2 -11,2%

Total  1.380,7  116,9  122,1 4,5%  1.021,8  1.078,9 5,6%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
Setembro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  91,1  94,9 4,2%  784,6  825,3 5,2%
Toalha de mão  195,7  16,9  15,5 -8,1%  142,5  130,0 -8,8%

Toalha multiúso  75,4  6,6  7,9 20,1%  54,6  63,0 15,5%
Guardanapos  51,0  3,0  3,1 2,0%  38,7  38,7 0,0%

Lenços  3,9  0,2  0,3 1,2%  2,9  2,7 -7,9%

Total  1.381,3  117,9  121,7 3,2%  1.023,3  1.059,7 3,6%
Fonte: Anguti Estatística
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nos hábitos de higiene da população estão sendo positivos para 
as toalhas de mão de papel e, à medida que os setores de servi-
ços, comércio e indústria voltarem à normalidade, acreditamos 
que o segmento apresentará uma boa recuperação, buscando 
um novo patamar de produção acima das 20 mil toneladas mês.

As vendas ao mercado doméstico, em setembro 2020, fo-
ram de 121,7 mil toneladas, crescendo 3,2% em relação a se-
tembro de 2019, recuperando-se do mau resultado verifica-
do em agosto e, no acumulado dos nove primeiros meses do 
ano, atingiram a marca de 1,06 milhão de toneladas ficando 
3,6% acima do ano anterior.

Também nas vendas por tipos, como era de se esperar, regis-
tramos uma recuperação nos papéis higiênicos de folhas múl-
tiplas e nas toalhas de mão, cujo volume de 15,5 mil toneladas 

ainda ficou 8,1% abaixo do mesmo mês de 2019, porém, 37% 
superior ao verificado no mês anterior.

Tanto na produção quanto nas vendas, o destaque do setor 
vem sendo as toalhas multiúso que, pelo menos nos últimos 
quatro meses deste ano, retiraram a primazia dos papéis hi-
giênicos de folhas múltiplas e estão com um crescimento per-
centual acima de dois dígitos. Acreditamos que as essas toalhas 
estão se beneficiando com a quarentena imposta à população 
que, confinada em suas residências, recebendo mensagens da 
necessidade de mais higiene, aumentam o consumo de toalhas. 

Por outro lado, vemos que o setor está apresentando uma 
intensa disputa entre seus fabricantes, com lançamentos de 
novos produtos, o que está impactando positivamente o setor 
como um todo. Hoje encontramos marcas com os mais varia-

Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS
JANEIRO A SETEMBRO DE 2020

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca Agosto Setembro mês/mês 
anterior

 - Fofinho 42,36 40,59 -4,2%

 - Paloma 38,11 38,93 2,2%

 - Personal 55,06 55,81 1,4%

 - Primavera 62,18 48,74 -21,6%

 - Mili* 83,19 77,47 -6,9%

 - Sublime 46,55 44,33 -4,8%

Marca Agosto Setembro mês/mês 
anterior

 - Elite 77,40 80,97 4,6%

 - Duetto 84,08 81,68 -2,9%

 - Mirafiori 83,44 75,37 -9,7%

 - Neve 89,91 104,07 15,7%

 - Personal 75,28 86,20 14,5%

 - Sublime 87,90 83,58 -4,9%

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

Fonte: Anguti Estatística            Obs.: Preços de gôndola de 16 supermercados no Est. de S. Paulo

Fonte: Anguti Estatística
Preços levantados junto a diversas revendas de produtos de higiene e limpeza        * Produtos em medidas diferente têm seu preço ajustado para a medida do quadro

Característica julho Agosto Setembro m/m

Folha Simples de boa qualidade R$ 33,80 R$ 30,91 R$ 32,88 6,4%

Folha simples de alta qualidade R$ 48,36 R$ 49,54 R$ 46,49 -6,2%

Folha dupla R$ 84,06 R$ 85,19 R$ 84,42 -0,9%

Característica julho Agosto Setembro m/m

"Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm" R$ 55,41 R$ 55,18 R$ 54,82 -0,7%

Característica julho agosto Setembro m/m

Natural R$ 8,89 R$ 8,89 R$ 10,19 14,6%

Branca R$ 10,67 R$ 11,35 R$ 11,59 2,1%

Extra Branca R$ 14,15 R$ 14,44 R$ 14,78 2,4%

100% celulose R$ 23,04 R$ 23,04 R$ 23,62 2,5%

dos formatos, e o padrão utilizado no lançamento do produto 
no País, de rolos com 60 folhas de 20 cm por 22 cm, pratica-
mente não existe mais.

Continuamos observando atentamente as exportações que 
voltaram a crescer em setembro 2020 e, no acumulado dos nove 
primeiros meses do ano, estão apresentando um saldo favorável 
às exportações de 27,5 mil toneladas.

Continuamos observando um crescimento na participação 
dos papéis higiênicos de folhas múltiplas no mix de produção 
do setor que, no acumulado dos nove primeiros meses do ano, 
passou a representar, pela primeira vez, pouco mais de 40% da 
produção do segmento.

O crescimento da produção das toalhas de mão que, em re-
lação ao mês anterior, registrou um ganho de 40,7%, permitiu 
uma pequena recuperação na matriz de produção de papéis de 
fins sanitários no Brasil.

MATÉRIAS-PRIMAS
A confusão continua no mercado de aparas brancas, e a 

escassez de material, além de aumento nos preços está re-
sultando em uma forte queda na sua qualidade. Interessan-

te observar que as características e seu mercado fazem das 
aparas, provavelmente, o único produto onde a qualidade 
cai quando os preços sobem.

Em outubro passado, as aparas brancas foram comercia-
lizadas pelos seguintes valores médios: branca I, R$ 1.750,00 
(+6,8%); branca II, R$ 1.227,00 ( + 5,3% ); branca III, R$ 1.041,67 
( + 4,9%) e branca IV, R$ 950,00 ( + 6,7%), sempre preços por 
tonelada FOB depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

A celulose, com preços estabilizados em US$ 680 a tonelada 
na Europa, vem apresentando variações no mercado interno ex-
clusivamente em função do valor do dólar que, após uma forte 
alta, vem se mantendo próximo dos R$ 5,50, o que está con-
seguindo estimular o consumo da matéria-prima virgem que, 
em outubro deste ano, foi comercializada por R$ 2.899,80 a to-
nelada fob fábrica sem impostos, com um reajuste de 1,0% em 
relação a setembro.

O papel maculatura continua sofrendo o impacto das fortes 
altas nos preços das aparas marrons e, em outubro 2020, foi co-
mercializado por R$ 3.549,67 a tonelada com 18% de ICMS e 45 
dias de prazo, com aumento de 4,3% em relação aos valores do 
mês anterior.
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PREÇOS DE PAPEL
As seis principais marcas de papel higiênico da Região Su-

deste acompanhadas pela Anguti mostraram, entre os papéis 
de folha simples, quatro sendo comercializadas, em setembro 
passado, por valores inferiores aos praticados em agosto. 

Já entre as seis marcas de papel de folha dupla, apenas três 
sofreram redução em seus valores, o que nos leva a acreditar 
que, se o faturamento dos supermercados está aumentando, o 
papel higiênico não é o responsável, já que seus preços, na mé-
dia, estão bem comportados.

Os preços médios praticados nas categorias acompanhadas 
pela Anguti podem ser considerados mais um indicativo da 
recuperação das toalhas de mão, já que, todas as suas quatro 
subcategorias registraram aumentos em seus valores no mês de 
setembro com relação a agosto deste ano.

É interessante notar que a toalha de mão natural, produzida 
com aparas mistas, mais baratas, à medida que perde partici-
pação no mercado, ganha mais valor, o que, a nosso ver, pode 
ser resultado de dois fatores. Primeiro, os produtores estariam 
deixando de produzi-la em velocidade maior que o mercado 
está deixando de consumi-la e, também, acreditamos que possa 
estar ocorrendo um fator mais passional, já que o produto é for-
temente associado à reciclagem de papel.

SUPERMERCADOS
O aumento de preços dos papéis Tissue acima do desejado 

continua acontecendo nos supermercados. No comparativo do 
crescimento do volume de vendas com o valor dessas vendas, ob-
servamos que, em alguns estados, o valor da venda chega a cres-
cer, em níveis percentuais, mais de três vezes que o volume.   

A Anguti Estatística elabora relatórios mensais para você acompanhar os mercados de aparas 
de papel, papéis de embalagem e papéis de fi ns sanitários. Conheça e assine nossos relatórios 
mensais com dados mais detalhados em: www.anguti.com.br
Tel.: (11) 2864-7437
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Volume de Vendas Valor nominal das vendas

Fonte: IBGE

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS
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