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 INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

Diretor da Anguti Estatística
E-mail: pedrovb@anguti.com.br

INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE

GU
IL

HE
RM

E 
BA

LC
ON

I

O volume de produção total de papéis de fins sani-
tários atingiu a marca de 123,3 mil toneladas em 
agosto deste ano, em um resultado que, embo-
ra 2% inferior ao verificado no mês anterior, foi 

1,7% maior do que a produção verificada em agosto do ano 
passado, mantendo o desempenho do setor no campo positivo 
pelo terceiro mês consecutivo.

Embora os últimos meses tenham sido de crescimento, 
os resultados recentes não foram suficientes para colocar a  
produção acumulada do ano no campo positivo. Nos oito 
primeiros meses de 2021, as 952,9 mil toneladas produzidas 
representaram uma queda de 0,4% em relação a igual período 
do ano anterior.

POR PEDRO VILAS BOAS 

Por tipos de papel, além do já tradicional bom desempenho 
dos higiênicos de folhas múltiplas, estamos observando movi-
mento de recuperação nas toalhas de mão e queda nas toalhas 
multiúso e nos guardanapos, o que podemos atribuir à volta 
da normalidade que vem acontecendo com a diminuição dos 
casos de Covid19 registrados diariamente.

É asssim que a normalização, ainda que gradual, da ope-
ração de shoppings, lojas de rua, e também a volta do trabalho  
presencial e das aulas presenciais estão provocando uma maior 
demanda por toalhas de mão. Mas, por outro lado, as pessoas 
voltando a sair de suas casas, tendem a diminuir o consumo 
de toalhas multiúso e guardanapos, lembrando que este último, 
fora das residências, sofre uma grande concorrência dos guarda-

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

Produto 2020
Agosto Acumulado no ano

2020 2021 var.% 2020 2021 var.%
Papel higiênico  1.117,0  96,0  97,4 1,5%  745,7  739,1 -0,9%
Toalha de mão  184,8  12,0  13,5 12,5%  114,9  117,2 2,1%

Toalha multiúso  94,2  8,7  8,3 -4,7%  59,8  58,9 -1,5%
Guardanapos  46,6  4,4  3,7 -14,5%  33,6  34,8 3,7%

Lenços  4,5  0,2  0,4 72,2%  2,8  2,8 -1,0%
   

Total  1.447,1  121,3  123,3 1,7%  956,8  952,9 -0,4%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2020
Agosto Acumulado no ano

2020 2021 var.% 2020 2021 var.%
Papel higiênico  1.106,0  95,8  98,4 2,7%  730,3  717,3 -1,8%
Toalha de mão  178,8  11,3  12,8 12,8%  114,5  112,1 -2,1%

Toalha multiúso  86,3  6,8  6,9 1,4%  55,1  54,6 -1,0%
Guardanapos  49,1  4,9  3,9 -20,4%  35,6  36,1 1,4%

Lenços  3,6  0,2  0,5 109,3%  2,4  2,7 10,0%

Total  1.423,7  119,0  122,4 2,9%  938,0  922,7 -1,6%
Fonte: Anguti Estatística
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COMÉRCIO EXTERIOR DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

Fonte: Secex

napos feitos a partir de papel seda, muito comum em bares e 
padarias. De qualquer forma, acreditamos que o saldo para 
o setor será positivo, com o aumento nos hábitos de higiene 
que tendem a melhorar o consumo de papéis sanitários.

As vendas ao mercado doméstico, em agosto último, 
atingiram o volume total de 122,4 mil toneladas, melhor do 
que o registrado no mês de julho, e 2,9% acima das vendas  
registradas em agosto de 2020. Porém, registre-se que o bom 
desempenho está fortemente concentrado nos papéis higiê-
nicos de folhas múltiplas, cujo volume, de 58,3 mil toneladas 
colocadas no mercado, registraram 7,8 mil toneladas a mais 
do que em agosto de 2020.

Entre os demais tipos de papéis tissue acompanhados, tam-
bém tivemos crescimento nas vendas das toalhas multiúso, 
1,4%; e nas toalhas de mão, 12,8%, no comparativo com agosto 
de 2020. Os lenços apresentaram um excelente desempenho no 
mês em análise, entretanto, seu volume representa apenas 0,4% 
do volume total de vendas do setor.

As vendas ao mercado externo foram de 5,6 mil toneladas 
com queda em relação ao mês de julho deste ano, mas, com 
aumento de 41,4% em relação ao mês de agosto de 2020, acre-
ditamos que o melhor desempenho do mercado interno tenha 
provocado a queda nas exportações em relação ao mês anterior. 
Todavia, com o Real apresentando tendência de valorização, as 
exportações devem se manter em patamar elevado.

MATÉRIAS-PRIMAS
O mercado de celulose está apresentando tendência de que-

da na China, onde a fibra curta branqueada já é comercializada 
abaixo de US$ 600 a tonelada, com perda de aproximadamente 
US$ 200 em relação ao seu maior valor este ano, conseguido no 
mês de maio.

Na Europa, cujo valor baliza o mercado interno, a matéria-
-prima virgem continua valendo US$ 1.140 a tonelada, valor 
este que foi atingido ao final do mês de julho. Os analistas es-
tão prevendo queda também na Europa para o patamar de US$ 
1.100 a tonelada, mas teremos que esperar mais algum tempo 
para confirmar esta previsão.

No mercado interno, com o dólar em setembro, registran-
do o mesmo valor de janeiro, início deste ano, a matéria-prima  
virgem vem sendo negociada a valores relativamente cons-
tantes, o que ajuda na administração dos custos. Entretanto, a 
tendência de desvalorização do real está forte, em função dos 
acontecimentos políticos e da antecipação da campanha para 
a eleição presidencial do ano que vem, o que poderá implicar 
em aumentos futuros na celulose, principalmente se o preço no 
Continente Europeu não diminuir. Ainda no mercado interno 
a celulose foi comercializada por, em média, R$ 4.622,54 em  
setembro passado, com um reajuste de 1,5% em relação aos  
valores médios praticados no mês anterior.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de permitir 
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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 Agosto Setembro m/m
Folha Simples de boa qualidade R$ 37,89 R$ 38,42 1,4%
Folha simples de alta qualidade R$ 51,79 R$ 52,39 1,2%

Folha dupla R$ 99,25 R$ 99,42 0,2%

Característica Agosto Setembro m/m
"Fardos de 12 x 2 rolos 
60 toalhas 22 x 20 cm" R$ 61,19 R$ 62,14 1,6%

Característica Agosto Setembro m/m
Natural R$ 11,59 R$ 11,54 -0,4%
Branca R$ 12,41 R$ 12,08 -2,7%

Extra Branca R$ 16,37 R$ 16,08 -1,8%
100% celulose R$ 26,03 R$ 26,37 1,3%

o crédito de PIS/Cofins sobre as compras de aparas já provo-
ca confusão com alguns aparistas procurando repassar este 
custo e algumas fábricas já se creditando. É importante frisar 
que a decisão só beneficia a empresa que propôs a ação, no 
caso a Trombini; além disso, foi objeto de recurso por parte 
da Associação Nacional dos Catadores de Papel (ANCAT) 
e, com isso, algumas empresas estão preferindo aguardar a 
decisão final, o que também envolve riscos. É altamente re-
comendável que as empresas consultem seus departamentos 
jurídicos antes de qualquer iniciativa nesta área, pois os pre-
juízos poderão ser grandes.

Em setembro deste ano as aparas brancas foram  
comercializadas pelos seguintes valores médios: branca de I,  
R$ 2.388,89 (+0,7%); branca II, R$ 1.730,00 (-1,7%); branca III, 
R$ 1.450,00 (+-6,1%) e branca IV, R$1.375,00 (-7,1%), sempre pre-
ços por tonelada FOB depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

PREÇOS DE PAPEL
Quando olhamos as marcas de papel higiênico de maior 

presença nas gôndolas, encontramos tanto no papel de 
folha simples quanto nos de folha dupla, quatro produtos 
com aumento e dois com queda, mas, de uma forma geral, 
os papéis higiênicos estão apresentando altas bem mais 
modestas do que o que estamos observando para o valor 
das vendas como um todo.

O preço médio dos papéis sanitários nas principais cate-
gorias acompanhadas mostrou, em setembro passado, valores 
mais altos, à exceção dos três tipos de toalha de mão mais sim-
ples. Aliás, o mercado de toalha de mão interfolhada, a exemplo 
do que vem acontecendo com o lançamento de diversas marcas 
de papel higiênico folha dupla com 20 metros, também está 
apresentando mudanças, e o menor pacote que encontráva-
mos, que era com mil folhas, começa a enfrentar concorrência 

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística                                         * 60 metros

Marca agosto setembro mês/mês 
anterior

 - Floral 50,42 49,82 -1,2%
 - Fofinho 52,04 60,89 17,0%
 - Mili* 85,13 87,89 3,2%
 - Paloma 46,92 48,24 2,8%
 - Personal 59,01 59,82 1,4%
 - Sublime 57,02 56,86 -0,3%

Marca agosto setembro mês/mês 
anterior

 - Duetto 86,09 89,85 4,4%
 - Elite 91,48 87,23 -4,6%
 - Mili 85,80 91,41 6,5%
 - Neve 109,56 108,19 -1,3%
 - Personal 95,37 100,20 5,1%
 - Sublime 86,88 91,75 5,6%

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

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS

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

de produtos em embalagens de 500, 700 e 800 folhas e, algumas 
marcas, inclusive, estão sendo comercializadas por peso, ou seja, 
pacotes de toalhas interfolhas de 500 gramas, o que, sem dúvida, 
lança ainda mais confusão para um mercado já bastante confuso.

SUPERMERCADOS
Em agosto de 2021, os dados de volume de vendas nos 

supermercados divulgado pelo IBGE mostraram queda de 
4,7% em relação a agosto de 2020, em resultado ainda pior 
do que o que observamos nos meses anteriores. Ou seja, o 
principal canal de vendas de papel higiênico e toalhas multiúso 
está perdendo força de forma contínua, e a demora no início do 
pagamento do novo programa de auxílio financeiro às camadas 
mais pobres da população tende a manter esta situação ainda 
nos próximos meses.

O único estado que conseguiu melhorar o volume de vendas 
nos varejistas foi São Paulo e, assim mesmo, com um pífio 
crescimento de 0,8%. 

Já quando olhamos o desempenho da receita nos supermer-
cados, a situação se inverte completamente com apenas dois 
estados mostrando queda no comparativo de agosto de 2021 
contra o mesmo mês de 2020.

Recentemente o setor de papel tissue recebeu a notícia 
da compra da Carta Fabril pela Softys o que vai aumentar 
a participação da empesa chilena para 21,1% do mercado 
nacional, conforme os dados de capacidade nominal de 
produção divulgados pela Tissue Online. Além disso, ainda 
segundo dados da Tissue Online, a capacidade da Softys aliada às 
capacidades da Santher e da Kimberly elevam a participação das 
empresas estrangeiras a 37,4% do mercado nacional.     


