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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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A indústria de papéis de fins sanitários perdeu força 
em outubro de 2020, encerrando o mês com uma 
produção total de 121,0 mil toneladas, equivalente a 
uma redução de 1,0% em relação ao mês anterior e 

de 1,2% em relação a outubro de 2019. Resultado que fica um 
pouco mais preocupante se considerarmos que, o mês de ou-
tubro passado, vinha sendo, historicamente, um dos melhores 
meses do ano para o segmento.

No acumulado dos dez primeiros meses do ano de 2020 a pro-
dução atingiu a marca de 1,2 milhão de toneladas, ficando 4,9% 
superior à observada em igual período do ano anterior, em ex-
celente resultado se considerarmos o desempenho da economia 
nacional no período.

A queda observada na produção ficou concentrada nos papéis 
higiênicos de folha simples e nas toalhas que, no caso das de mão, 
embora ainda no campo negativo, vinha apresentando recupera-
ção em seu desempenho que foi fortemente impactado nos pri-
meiros meses da pandemia.

As vendas ao mercado doméstico ficaram no volume próximo 
do observado para a produção em outubro último, registrando 
total de 120,2 mil toneladas, com desempenho negativo de 1,9% 

POR PEDRO VILAS BOAS 

em relação ao mesmo mês de 2019 e de 1,2% em relação ao mês 
de setembro de 2020.

No total do ano, até outubro passado, as vendas foram de 1,18 
milhão de toneladas com um incremento de 3,0%, inferior ao 
observado para a produção, mas, compensado pelas exportações 
que, no mesmo período, cresceram 31,2% atingindo o volume de 
40,3 mil toneladas, com uma média mensal de 4,0 mil toneladas, 
enquanto as importações, no mesmo período, ficaram em uma 
média inferior a mil toneladas mês.

As vendas internas, por tipos, neste último mês de outubro, 
registraram queda apenas nos papéis higiênico folha simples de 
boa qualidade e nas toalhas de mão e, no total do ano de 2020, 
além destes dois tipos, também temos desempenho negativo nos 
lenços, cujo volume, contudo, não é representativo.

As toalhas de mão, pelo menos na produção, continuaram seu 
processo de recuperação, crescendo 2,1% em relação ao mês anterior, 
voltando a superar as 17,0 mil toneladas, o que não ocorria desde 
março de 2020, mas, nas vendas ao mercado doméstico, o desempe-
nho de outubro passado não mostrou tanta força, ficando no mesmo 
patamar do mês anterior e, em relação a outubro de 2019, tanto as 
vendas quanto a produção permaneceram no campo negativo.
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Exportação Importação

COMÉRCIO EXTERIOR DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

Fonte: Secex
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Sem dúvida, a recuperação no mercado de toalhas de mão, 
vem ocorrendo como consequência da reabertura do comércio 
e dos escritórios, mas, neste fi nal de ano, chamou nossa atenção 
os inúmeros artigos publicados por especialistas em saúde, acon-
selhando o uso de toalhas de papel nas residências, onde seriam 
realizadas festas de congraçamento familiar o que, a nosso ver, 
pode abrir um novo mercado para o produto, criando uma opor-
tunidade que poderia ser melhor explorada pelos fabricantes.

A Composição da produção mostra a continuidade do cres-
cimento da participação dos papéis higiênicos e folhas múltiplas 

sobre os papéis de folha simples, mas, no computo geral, o me-
lhor desempenho fi cou com as toalhas multiúso que ganharam 
1% de participação quando comparamos com sua representati-
vidade no acumulado até outubro de 2019.

MATÉRIAS-PRIMAS
Nov embro do ano passado mostrou aumentos nos preços 

das aparas brancas que fecharam o mês comercializadas pelos 
seguintes valores médios: branca I, R$ 1.837,50 (+5,0%); bran-
ca II, R$ 1.238,89 ( + 1,0% ); branca III, R$ 1.070,00 ( + 2,7%) 

Fonte: Anguti Estatística
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Folha simples Folhas múltiplas Toalha de mão

Toalha multiúso Guardanapos Lenços

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

Produto 2019
Outubro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.046,7  93,1  91,3 -2,0%  870,0  929,7 6,9%
Toalha de mão  197,6  17,3  17,2 -0,8%  161,8  148,9 -8,0%

Toalha multiúso  82,5  8,4  8,2 -2,8%  68,5  77,1 12,6%
Guardanapos  49,0  3,1  3,7 18,0%  39,9  40,4 1,2%

Lenços  4,9  0,5  0,6 38,9%  4,0  3,8 -5,4%

Total  1.380,7  122,5  120,9 -1,2%  1.144,3  1.199,9 4,9%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
Outubro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  94,4  92,1 -2,5%  879,0  917,4 4,4%
Toalha de mão  195,7  17,3  15,9 -7,9%  159,8  145,9 -8,7%

Toalha multiúso  75,4  7,4  7,8 5,6%  62,0  70,9 14,3%
Guardanapos  51,0  3,1  3,9 25,3%  41,8  42,6 1,9%

Lenços  3,9  0,3  0,5 51,9%  3,2  3,1 -2,1%

Total  1.381,3  122,5  120,2 -1,9%  1.145,8  1.179,9 3,0%
Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS
JANEIRO A SETEMBRO 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            
¹ A partir de outubro de 2020, preço médio nas gôndolas de supermercados em capitais selecionadas.

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 Agosto Setembro Outubro¹ m/m
Folha Simples de boa qualidade R$ 30,91 R$ 32,88 R$ 34,83 5,9%
Folha simples de alta qualidade R$ 49,54 R$ 46,49 R$ 49,18 5,8%

Folha dupla R$ 85,19 R$ 84,42 R$ 96,46 14,3%

Característica Agosto Setembro Outubro m/m
"Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm" R$ 55,18 R$ 54,82 R$ 55,87 1,9%

Característica agosto Setembro Outubro m/m

Natural R$ 8,89 R$ 10,19 R$ 10,19 0,0%

Branca R$ 11,35 R$ 11,59 R$ 11,79 1,7%

Extra Branca R$ 14,44 R$ 14,78 R$ 15,17 2,6%

100% celulose R$ 23,04 R$ 23,62 R$ 24,78 4,9%

e branca IV, R$ 950,00 ( estável ), sempre preços por tonelada 
FOB depósito, sem impostos e trinta dias de prazo.

Os fabricantes de papel de imprimir e escrever, aparente-
mente, já contam como certo que seu produto está com poucas 
perspectivas e iniciam a migração para outras áreas, principal-
mente para a produção de papéis para embalagens, cujo futuro, 
como consequência da demonização do plástico, é bem mais 
promissor. Naturalmente, a médio e longo prazo, teremos im-
pactos sobre o mercado de aparas brancas, já que a cadeia de 
coleta de material é completamente diferente.

Outra questão é que, para ganhar espaço no mercado de em-
balagens, os fabricantes de papel de fibra curta estão investindo 
na melhoria da resistência do seu produto, adequando-o às exi-
gências técnicas da embalagem. O futuro será interessante, mas, 
sem dúvida, o mercado de matérias-primas será impactado.

Enquanto isso, a celulose também tende a apresentar mu-

danças já que, seu ainda principal destino, a produção de papéis 
brancos de imprimir e escrever, como vimos, está com perspec-
tivas não muito boas.

Tanto no cenário mundial quanto em nosso País, a matéria-
-prima virgem vem sendo direcionada para a indústria do tis-
sue, onde apresenta sensíveis vantagens sobre a fibra longa. Ou-
tro fator que vem se sobressaindo é o aumento no consumo da 
celulose solúvel que está provocando a mudança dos processos 
industriais das fábricas de menor porte e também, na implanta-
ção de novos projetos, inclusive, no Brasil, temos dois projetos 
do produto, nas mãos da Bracell e da Duratex, que devem entrar 
em operação em futuro próximo.

Enquanto observamos as alterações no mercado da maté-
ria-prima virgem, os seus preços seguem relativamente estáveis 
no exterior. Até observamos anúncios de aumento que estão lo-
grando algum êxito na China, mas, na Europa, que baliza os va-

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca Setembro Outubro mês/mês 
anterior

 - Floral 48,60 48,34 -0,5%
 - Fofinho 40,59 52,00 28,1%
 - Paloma 38,93 46,63 19,8%
 - Personal 55,81 54,40 -2,5%
 - Mili* 77,47 81,26 4,9%
 - Sublime 44,33 56,73 28,0%

Marca Setembro Outubro mês/mês 
anterior

 - Elite 80,05 85,42 6,7%
 - Duetto 85,11 87,39 2,7%
 - Mirafiori 89,53 101,08 12,9%
 - Neve 104,74 104,28 -0,4%
 - Personal 86,57 85,00 -1,8%
 - Sublime 86,63 85,51 -1,3%

PREÇOS MÉDIO DE PAPEL HIGIÊNICO EM SUPERMERCADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FARDOS DE 64 ROLOS DE 30 METROS
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lores praticados em nosso País, o recrudescimento da Covid-19 
está dificultando o repasse de aumentos.

Assim, continuamos dependendo da variação do valor do 
dólar já que, a matéria-prima virgem continua sendo negocia-
da por US$ 680 a tonelada no continente europeu e, por aqui, 
como consequência da valorização do real, tivemos um reajuste 
de 4,0% com o produto encerrando o mês de novembro cotado, 
em média, a R$ 3.015,79 a tonelada fob fábrica sem impostos.

Bem mais complicada é a situação do papel maculatura, que, 
fabricado essencialmente a partir da reciclagem de papel marrom, 
está vendo os preços das aparas superarem os R$ 1.000,00 a tonela-
da, deixando os fabricantes com pouca margem e sendo obrigados 
a repassarem aumentos. Em novembro foi comercializado por R$ 
3.616,33 a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo, com 
aumento de 4,3% em relação aos valores do mês anterior.

De uma forma geral, a exemplo do que vem acontecendo em 
outros segmentos, os fabricantes de tissue estão encontrando 
dificuldades em conseguir material de embalagem para seus 
produtos, principalmente as embalagens plásticas que, em falta, 
estão tendo seus preços fortemente reajustados.

PREÇOS DE PAPEL
A partir desta edição, estamos apresentando, preços coleta-

dos em 71 supermercados localizados em capitais das regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e Sul, o que levou a substituição de uma 
das marcas apresentadas nos quadros anteriores. Nesta nova 
condição, os preços médios observados nas gôndolas dos novos 
supermercados pesquisados, mostrou que os preços dos papéis 
higiênicos estão apresentando maiores aumentos entre as mar-
cas dos papéis folha simples, onde três marcas registraram rea-
justes superiores a 10%, o que aconteceu com apenas uma das 
marcas de papel de folha dupla.

Os preços médios praticados nas categorias acompanhadas 
pela Anguti, também foram ampliados nos papéis higiênicos e, 
neste caso, as novas informações foram consideradas a partir de 
outubro de 2020, o que inviabiliza comparações com o mês de 
setembro do ano passado. De qualquer forma, em um fato pou-
cas vezes observado, todos os preços médios foram reajustados 
para cima.

SUPERMERCADOS
O desempenho positivo dos papéis pode ser confirmado pelo 

comportamento do valor nominal das vendas em supermerca-
dos que cresceu nos 12 Estados acompanhados pelo IBGE, com 
aumentos que chegaram a 31,4% em Santa Catarina.    

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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Volume de Vendas Valor nominal das vendas

Fonte: IBGE

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS


