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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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Apesar de todos os problemas conjunturais, o ano de 
2020 acabou positivo para a indústria de papéis de 
fins sanitários que registrou um crescimento de 4,8% 

em sua produção, alcançando o volume de 1,45 milhão de 
toneladas.

Considerando apenas o último mês do ano passado, a pro-
dução total foi de 121,2 mil toneladas, em patamar 1,5% acima 
do produzido neste mesmo mês de 2019 e, quando olhamos os 
tipos de papéis de fins sanitários acompanhados pela Anguti 
Consultoria, observamos que as toalhas de mão estão recupe-
rando seu volume que, em dezembro passado, foi de 18,1 mil 
toneladas produzidas, ainda abaixo dos resultados de 2019, 
porém, com um crescimento de 58% em relação ao mês de 
julho que registrou o pior desempenho do produto no ano.

Ainda com relação às toalhas de mão, um fato que já men-
cionamos em meses anteriores, que é a possibilidade de vi-

POR PEDRO VILAS BOAS 

rem a ser utilizadas fora do segmento institucional, parece 
estar se confirmando já que, nos supermercados de Campi-
nas-SP e São Paulo-SP, onde a Anguti faz levantamento de 
preços presencialmente, estamos encontrando o produto nas 
gôndolas de alguns deles, o que não acontecia antes. O que 
observamos são toalhas premium de folhas duplas e triplas, 
naturalmente direcionadas a um público de alta renda.

Voltando ao resultado anual, ainda que os papéis higiê-
nicos de folha dupla tenham registrado um, já tradicional, 
excelente crescimento percentual de 9,9% no ano de 2020, 
perderam o título de melhor desempenho para as toalhas 
multiúso que atingiram o volume de 94,2 mil toneladas pro-
duzidas no ano, sendo em volume 14,2% acima do obser-
vado em 2019. Mantido esse bom desempenho, as toalhas 
multiúso devem, em 2021, superar as 100 mil toneladas 
anuais produzidas.
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Exportação Importação

COMÉRCIO EXTERIOR DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

Fonte: Secex
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As vendas domésticas ficaram próximas de 120 mil tone-
ladas em dezembro último, representando um volume 2,7% 
superior ao do último mês do ano anterior e, em 2020, o vo-
lume entregue ao mercado doméstico cresceu 3,1%, atingin-
do 1,42 milhão de toneladas.

Naturalmente o padrão observado para a produção se 
repetiu nas vendas com as toalhas multiúso registrando um 
desempenho 14,4% melhor do que em 2019.

Outro fato positivo foi o desempenho do comércio exte-
rior de papéis de fins sanitários que encerrou o ano passado 
com um saldo favorável às exportações de 39,5 mil toneladas. 
No total foram exportadas 50,5 mil toneladas, o que foi um 
recorde para o setor.

Ao final do ano de 2020, a composição da produção mos-
trou uma perda na participação das toalhas de mão que, de 
14,3% em 2019, passaram a representar 12,8% do segmento 

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
Dezembro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.046,7  88,1 2020 2192,2%  1.046,7  1.117,0 6,7%
Toalha de mão  197,6  18,6  18,1 -2,7%  197,6  184,8 -6,5%

Toalha multiúso  82,5  7,0  7,3 3,6%  82,5  94,2 14,2%
Guardanapos  49,0  5,3  4,1 -22,4%  49,0  46,6 -4,8%

Lenços  4,9  0,4  0,3 -36,1%  4,9  4,5 -8,6%
   

Total  1.380,7  119,5  2.049,8 1615,3%  1.380,7  1.447,1 4,8%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
Dezembro Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  86,8  91,0 4,8%  1.055,1  1.106,0 4,8%
Toalha de mão  195,7  17,7  17,1 -3,4%  195,7  178,8 -8,7%

Toalha multiúso  75,4  6,7  7,4 10,2%  75,4  86,3 14,4%
Guardanapos  51,0  5,2  4,2 -19,2%  51,0  49,1 -3,7%

Lenços  3,9  0,4  0,2 -32,0%  3,9  3,6 -8,2%

Total  1.381,3  116,7  119,8 2,7%  1.381,2  1.423,7 3,1%
Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS
JANEIRO A DEZEMBRO 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 diferentes têm seu preço ajustado para a medida do quadro

Característica Novembro Dezembro Janeiro m/m
Folha Simples de boa qualidade R$ 34,83 R$ 34,93 R$ 34,98 0,1%
Folha simples de alta qualidade R$ 49,18 R$ 49,47 R$ 47,04 -4,9%

Folha dupla R$ 96,46 R$ 95,66 R$ 94,36 -1,4%

Característica Novembro Dezembro Janeiro m/m
"Fardos de 12 x 2 rolos 
60 toalhas 22 x 20 cm" R$ 55,87 R$ 54,24 R$ 58,78 8,4%

Característica Novembro Dezembro Janeiro m/m

Natural R$ 9,90 R$ 10,14 R$ 9,71 -4,2%

Branca R$ 11,79 R$ 11,93 R$ 12,12 1,6%

Extra Branca R$ 15,21 R$ 15,60 R$ 15,26 -2,2%

100% celulose R$ 24,10 R$ 24,83 R$ 23,67 -4,7%

em 2020, sendo que estas perdas foram distribuídas para os 
papéis higiênicos e as toalhas multiúso.

MATÉRIAS-PRIMAS
O início deste ano foi tranquilo para as matérias-primas com 

as aparas brancas, apesar da baixa geração, mantendo preços 
relativamente estáveis, fechando janeiro comercializadas pelos 
seguintes valores médios: branca I, R$ 1.818,75 (estável); bran-
ca II, R$ 1.233,33 ( -0,5% ); branca III, R$ 1.060,00 ( +1,9%) e 
branca IV, R$ 960,00 ( -0,3% ), sempre preços por tonelada FOB 
depósito, sem impostos e 30 dias de prazo. A celulose, em fun-
ção da variação negativa do valor do dólar, registrou uma queda 
de 5,9%, encerrando o mês negociada, em média, a R$ 2.960,69 
a tonelada fob fábrica sem impostos.

O grande desafio do setor foi o abastecimento com o papel 
maculatura, cuja matéria-prima, as aparas de papelão ondula-
do, não param de subir. Em janeiro último, a apara classifica-
da como ondulado I foi negociada por, em média, inéditos R$ 
1.398,02 a tonelada fob depósito e, considerando que o papel 
maculatura exige uma apara de melhor qualidade, é provável 
que seu preço para os fabricantes deste papel fique no valor má-
ximo, e não no valor médio.

As importações de aparas marrons estão crescendo, mas, pelo 
menos nos primeiros meses do ano, estão sendo compensadas 
pela dificuldade com a coleta que, além de todos os problemas 
de baixa geração oriundos dos impactos da Covid-19, está sen-
do dificultada pelas chuvas abundantes na Região Sudeste.

Em janeiro deste ano o papel foi negociado por, em média, 

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca dezembro janeiro mês/mês 
anterior

 - Floral 48,02 48,23 0,4%
 - Fofinho 50,72 47,97 -5,4%
 - Mili* 81,31 74,51 -8,4%
 - Paloma 44,22 45,32 2,5%
 - Personal 54,35 52,59 -3,2%
 - Sublime 57,22 53,36 -6,7%

Marca dezembro janeiro mês/mês 
anterior

 - Elite 89,73 83,24 -7,2%
 - Duetto 88,43 88,60 0,2%
 - Mirafiori 83,54 95,46 14,3%
 - Neve 103,61 98,88 -4,6%
 - Personal 87,94 88,05 0,1%
 - Sublime 85,86 87,02 1,4%

PREÇOS MÉDIO DE PAPEL HIGIÊNICO EM SUPERMERCADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FARDOS DE 64 ROLOS DE 30 METROS
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R$ 4.400,00 a tonelada fob fábrica com 18% de ICMS, em valor 
64% superior ao praticado em dezembro de 2019.

O pior é que, além dos problemas com o papel maculatura, os 
preços da celulose estão sendo reajustados na Europa, deixando 
o patamar de US$ 680 a tonelada e, já no início de fevereiro, 
estão atingindo a marca de US$ 770, em valor que é automatica-
mente repassado aos consumidores internos que estão impossi-
bilitados de recorrerem às escassas aparas brancas, cujos preços, 
muito provavelmente, também entrarão em trajetória de alta.

PREÇOS DE PAPEL
Os preços dos papéis higiênicos nas gôndolas dos super-

mercados repetiram o resultado observado em dezembro, ou 
seja, considerando as marcas de maior presença, quatro tive-
ram queda entre os papéis de folha simples e apenas dois em 
queda entre os papéis de folha dupla. Este resultado está pro-
vocando um aumento na diferença entre os preços médios 
dos dois produtos que, ao final do ano, era de 78% e, agora 
em janeiro, chegou a 100%.

Os preços médios das oito categorias de papéis acompanha-

das pela Anguti registraram aumentos para as toalhas multiúso, 
toalhas de mão branca e para o papel higiênico folha simples de 
boa qualidade. Entre as cinco categorias com queda de preços, 
a maior fi cou com o papel higiênico folha simples de alta qua-
lidade – 4,9%.

SUPERMERCADOS
Único canal de vendas que trabalhou sem restrições em 2020, 

os supermercados apresentaram um volume de vendas 6,0% 
melhor do que em 2019 e, embora esperando algumas perdas 
em 2021 em função do fi m dos programas de ajuda social, isto 
poderá não ocorrer, pois estamos voltando a ver a implantação 
de restrições ao funcionamento dos outros tipos de comércio.

Naturalmente, como já vimos acompanhando nesta coluna, 
o faturamento das lojas está aumentando bem acima do volu-
me, o que pode ser considerado um indicativo de aumento nos 
preços, mas, segundo os supermercadistas, parte deste aumento 
refere-se a uma maior participação nas vendas de vestuário e, 
principalmente, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, cujos 
canais tradicionais estão sofrendo restrições de operação.   

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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DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS


