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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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Os papéis de fins sanitários apresentaram alguma 
recuperação em sua produção no mês de junho 
que, ao atingir o volume de 122,8 mil toneladas, 
ficou em patamar 2,4% acima do alcançado em 

junho de 2020.
Entre os tipos de papel acompanhados pela Anguti, além do 

higiênico de folha simples de boa qualidade, também a toalha 
multiúso registrou desempenho negativo, mas, no acumulado 
dos seis primeiros meses do ano, as toalhas estão no campo 
positivo enquanto o papel de boa qualidade, no mesmo perío-
do, registrou queda de 19,6% em sua produção.

Além da tendência de aumento no consumo de papéis hi-
giênicos de melhor qualidade, provavelmente, as dificuldades 

POR PEDRO VILAS BOAS 

na obtenção de aparas brancas e, consequentemente, seus pre-
ços altos podem estar prejudicando o desempenho do produto.

O papel higiênico folha simples de alta qualidade, por outro 
lado, vem conseguindo se sustentar, e as 204,8 mil toneladas 
produzidas nos primeiros seis meses do ano ficaram 4,5% aci-
ma do resultado conseguido em igual período do ano anterior. 
Porém, tal crescimento não foi suficiente para elevar a produ-
ção da categoria como um todo que, no primeiro semestre de 
2021, registrou uma queda de 2,2% em relação a igual período 
do ano anterior.

A tendência para o consumo de papéis de melhor qualidade 
pode ser confirmada pelas observações registradas nos 65 su-
permercados, onde, mensalmente, fazemos levantamentos de 

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

Produto 2020
Junho Acumulado no ano

2020 2021 var.% 2020 2021 var.%
Papel higiênico  1.117,0  93,4  96,6 3,4%  551,5  539,2 -2,2%
Toalha de mão  184,8  12,9  13,6 5,1%  91,5  90,9 -0,6%

Toalha multiúso  94,2  9,2  7,3 -20,5%  41,7  42,6 2,2%
Guardanapos  46,6  3,9  4,7 20,7%  26,6  28,9 8,6%

Lenços  4,5  0,5  0,6 25,9%  2,4  2,2 -10,2%
   

Total  1.447,1  119,9  122,8 2,4%  713,8  703,8 -1,4%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2020
Junho Acumulado no ano

2020 2021 var.% 2020 2021 var.%
Papel higiênico  1.106,0  91,2  89,7 -1,7%  537,5  518,6 -3,5%
Toalha de mão  178,8  13,4  14,5 8,6%  91,9  87,6 -4,7%

Toalha multiúso  86,3  7,9  6,7 -15,5%  40,5  40,5 0,0%
Guardanapos  49,1  4,4  5,0 13,9%  27,5  29,7 7,9%

Lenços  3,6  0,4  0,6 62,6%  2,1  2,0 -4,1%

Total  1.423,7  117,2  116,4 -0,7%  699,5  678,3 -3,0%
Fonte: Anguti Estatística
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Exportação Importação

COMÉRCIO EXTERIOR DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

Fonte: Secex

preços de papel higiênico e onde encontramos 50 marcas e 347 
ocorrências de papel de folha simples, além de 52 marcas com 
605 ocorrências de papel higiênico de folhas múltiplas, mos-
trando que o papel de folha simples depende cada vez mais do 
mercado institucional.

Registre-se ainda que as toalhas de mão apresentaram cres-
cimento na produção pelo terceiro mês consecutivo e, no acu-
mulado do ano, estão com um volume, em 2021, praticamente 
igual ao de 2020.

As vendas ao mercado interno, de 116,4 mil toneladas em 
junho, até melhoraram em relação ao mês anterior, contudo, 
pelo quarto mês consecutivo ficaram abaixo das vendas nos 
mesmos meses de 2020, em um resultado que, como vimos, 
está bastante concentrado no papel higiênico de boa qualidade 
que, só em junho, perdeu 4,1 mil toneladas em suas vendas em 
relação a junho de 2020 e, no acumulado dos seis primeiros 
meses do ano, o produto perdeu 16,4 mil toneladas em seu 
volume de vendas.

Em ritmo menor, mas também perdendo vendas em todos 
os seis primeiros meses do ano, o papel de folha simples de alta 
qualidade registrou um volume entregue ao mercado de 196,6 
mil toneladas no acumulado do ano, perdendo cerca de 12 mil 
toneladas em relação a 2020.

As perspectivas para a economia brasileira continuam no 
campo positivo e ainda podemos esperar uma recuperação das 

vendas no segundo semestre, com destaque para o segmento 
institucional que vem assistindo à liberação paulatina dos sho-
ppings, bares, restaurantes e, melhor ainda, estão recebendo 
uma grande quantidade de consumidores.

As exportações continuam fazendo a diferença, apresentan-
do um novo salto em junho quando foram registradas na Secex 
7,6 mil toneladas, sendo em volume 49,2% superior às elevadas 
exportações de junho de 2020 e, com este resultado, foram enca-
minhadas ao exterior 33,2 mil toneladas no primeiro semestre 
do ano em percentual 45,1% superior ao ano anterior.

Vários países estão recebendo nossos papéis, todavia, o 
maior volume fica na América Latina, onde Chile, Paraguai, 
Peru e Uruguai recebem 73,0% do volume exportado em junho.

MATÉRIAS-PRIMAS
A celulose continuou sua trajetória de alta na Europa, en-

tretanto, ficou estável em US$ 1.140,00 a tonelada nas duas 
últimas semanas de julho, indicando que pode ter atingido ou 
estar próximo de atingir o pico para o valor do produto.

Felizmente, para os consumidores, o real está se valorizan-
do, e a moeda nacional foi comercializada em julho por um 
valor médio (ptax) de US$ 5,0874, praticamente o mesmo va-
lor de dezembro de 2020.

Em julho a celulose foi comercializada no mercado inter-
no por, em média, R$ 4.219,51 a tonelada FOB fábrica sem 
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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 diferentes têm seus preços ajustados para a medida do quadro

Característica Junho Julho m/m
Folha Simples de boa qualidade R$ 36,76 R$ 36,81 0,1%
Folha simples de alta qualidade R$ 51,34 R$ 51,58 0,5%

Folha dupla R$ 98,73 R$ 99,85 1,1%

Característica Junho Julho m/m
"Fardos de 12 x 2 rolos 
60 toalhas 22 x 20 cm" R$ 59,76 R$ 60,17 0,7%

Característica Junho Julho m/m
Natural R$ 11,40 R$ 11,64 2,1%
Branca R$ 12,46 R$ 12,61 1,2%

Extra Branca R$ 16,52 R$ 16,08 -2,7%
100% celulose R$ 25,60 R$ 26,13 2,1%

impostos, com uma pequena redução de 0,5% em relação a 
junho, mas, em função dos aumentos na Europa, este ano a 
matéria-prima virgem já se valorizou em 42,5%.

A queda nos preços das aparas marrons está se confirman-
do e em percentuais bem mais fortes que o previsto e também 
estamos confirmando que os consumidores estão exigindo 
mais qualidade no produto, o que, aliado à queda de preços, 
está provocando o fim da mistura de aparas brancas nas mar-
rons, melhorando a oferta do produto, permitindo acreditar 
que seus preços possam se estabilizar nos próximos meses.

Em julho as aparas brancas foram comercializadas pelos 
seguintes valores médios: branca de 1ª, R$ 2.333,33 ( +0,6% ); 
branca II, R$ 1.705,56 ( +3,1% ); branca III, R$ 1.536,71( +4,2%) 
e branca IV, R$ 1.470,00 ( +5,0% ), sempre preços por tonelada 
FOB depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

A queda nos preços das aparas marrons ainda não chegou 

no papel maculatura, até porque ainda registramos uma 
grande importação que, em que pese sua melhor qualidade, 
já está bem mais cara que a apara nacional. 

Em junho, o maculatura foi comercializado por, em 
média, R$ 6.250,00 a tonelada com 18% de ICMS, sem ne-
nhuma alteração em relação aos valores médios praticados 
no mês anterior.

PREÇOS DE PAPEL
O preço dos papéis higiênicos nas gôndolas confirma a ten-

dência de alta maior nos preços do que no volume de vendas. 
Entre as seis marcas de papel higiênico de folha simples com 
maior presença nos 65 supermercados acompanhados pela 
Anguti, apenas uma registrou queda em seus valores médios e, 
entre os papéis de folha dupla, duas marcas foram comerciali-
zadas em julho por preços inferiores aos praticados em junho.

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística                                         * 60 metros

Marca junho julho mês/mês 
anterior

 - Floral 49,36 49,90 1,1%
 - Fofinho 55,58 53,51 -3,7%
 - Mili* 81,99 84,30 2,8%
 - Paloma 44,82 48,60 8,4%
 - Personal 57,80 60,37 4,4%
 - Sublime 55,48 55,97 0,9%

Marca junho julho mês/mês 
anterior

 - Duetto 88,58 86,97 -1,8%
 - Elite 85,33 89,02 4,3%
 - Mili 83,98 85,09 1,3%
 - Neve 106,45 108,05 1,5%
 - Personal 89,95 96,58 7,4%
 - Sublime 84,22 83,84 -0,5%

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

Continuamos olhando o aumento na tendência de lança-
mento de papéis higiênicos de folha dupla com 20 metros, o 
que, inclusive, vem sendo observado nas marcas líderes. Das 
24 marcas encontradas nos 65 supermercados pesquisados, 
encontramos dez já oferecendo, além das metragens tradicio-
nais, também o papel folha dupla em 20 metros.

Pressionados pelos custos crescentes, os fabricantes estão 
procurando repassar aumentos, e os preços médios nas oito 
categorias acompanhadas apresentou queda apenas nas toa-
lhas de mão produzidas a partir da reciclagem de aparas bran-
cas de melhor qualidade.

SUPERMERCADOS
A expectativa do sistema financeiro conforme divulga-

do no Boletim Focus do Banco Central é de crescimento 
para o PIB, o que deve impactar positivamente o consumo 
nos próximos meses, mas, por enquanto, a realidade, pelo 
menos no consumo das famílias, não confirma as previsões 
e o desempenho do volume de vendas nos supermercados 
em junho, último mês relatado pelo IBGE, mostrou uma 
queda de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, 
o que vem acontecendo desde fevereiro, indicando que os 
programas de ajuda financeira do governo não estão dando 
os resultados esperados.

Por outro lado, o desempenho do valor das vendas nos 
supermercados mostra um expressivo crescimento de 9,6% 
na média nacional – o que nos traz outra preocupação que 
é o crescimento da inflação.            


