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INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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Nos últimos dias do mês de março deste ano, quan-
do foi anunciado que entraríamos em quarentena, 
registramos um forte aumento na demanda por 
produtos de higiene e, entre eles, o papel higiênico, 

com alguns fabricantes registrando uma venda diária até duas 
vezes superior à média diária para o período.

Como esse aumento baseou-se mais em uma histeria geral 
sem que houvesse motivos e com a indústria em condições de 
suprir a demanda, preocupa-nos a possibilidade de que, em al-
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gum momento futuro, a população reduza suas compras para 
consumir o estoque feito desnecessariamente, em um movi-
mento que poderá se somar a uma natural redução no consu-
mo, provocada pela perda de renda que já está ocorrendo e que 
poderá trazer uma crise de forte dimensão.

De qualquer forma, neste mês de março último foram 
fabricadas 123,8 mil toneladas em volume 6,3% superior ao 
verificado em março de 2019, em um percentual igual ao 
verificado para o crescimento da produção no primeiro tri-

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

Produto 2019
março Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%

Papel higiênico  1.046,7  87,2  94,1 7,9%  244,6  264,5 8,1%
Toalha de mão  197,6  18,0  17,3 -4,1%  53,1  52,0 -2,0%

Toalha multiúso  82,5  7,0  6,8 -2,2%  17,9  18,0 0,6%
Guardanapos  49,0  3,8  5,1 33,4%  12,2  13,9 13,7%

Lenços  4,9  0,4  0,5 22,4%  1,0  1,2 21,4%

Total  1.380,7  116,5  123,8 6,3%  328,8  349,6 6,3%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
março Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  82,7  90,7 9,6%  239,0  257,7 7,8%
Toalha de mão  195,7  19,2  17,5 -9,0%  52,3  49,7 -5,1%

Toalha multiúso  75,4  5,7  7,5 30,8%  17,4  19,4 11,5%
Guardanapos  51,0  4,2  4,9 15,3%  12,6  13,2 5,0%

Lenços  3,9  0,3  0,4 18,9%  1,1  1,1 1,1%

Total  1.381,3  112,2  120,9 7,7%  322,4  341,0 5,8%
Fonte: Anguti Estatística
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mestre, encerrado com o setor registrando um volume total 
produzido de 349,6 mil toneladas.

Quando analisamos os diversos tipos de papel, como sempre, 
o destaque fica com o papel higiênico de folhas múltiplas, mas 
chama nossa atenção o bom desempenho do papel folha simples 
de alta qualidade que, embora esteja desaparecendo das gôn-
dolas dos supermercados pesquisados pela Anguti, nas cidades 
de São Paulo e Campinas, mostra uma boa resiliência quando 
pensamos no País como um todo.

As toalhas de mão, que vinham se recuperando ao longo de 
2019, iniciaram o ano de 2020 perdendo volume, o que deve 
se agravar nos próximos meses, com o mercado institucional 
praticamente parado, embora exista a possibilidade de que o 
aumento no consumo das toalhas na área de saúde compense 
parte da queda em outras áreas.

As vendas ao mercado doméstico foram de 120,9 mil tonela-
das em volume 7,7% superior às observadas neste mesmo mês 
de 2019 e, agora, acumulam um volume de 341,0 mil toneladas 
no primeiro trimestre, com um aumento de 5,8% em relação a 
igual período do ano anterior.

Como escrevemos em nosso artigo anterior, as toalhas que 
representam o segundo produto em volume de produção da ca-
tegoria de papéis de fins sanitários, dividem-se em interfolhas e 
em bobinas, sendo que as toalhas interfolhas representam per-
to de 70% das marcas encontradas em nossos levantamentos e, 
para efeito de mercado, são divididas em quatro tipos, a saber: 
natural, branca II, branca I e celulose que indicam o tipo de ma-
téria-prima utilizada em sua produção.

Observe-se ainda que o papel produzido com a celulose vem 
se destacando cada vez mais enquanto as toalhas naturais, pro-
duzidas principalmente a partir de aparas mistas e brancas com 
pastas, vêm perdendo representatividade.

MATÉRIAS-PRIMAS
Outro problema que ameaça o setor é a alta de preços que vem 

ocorrendo nas matérias-primas. A celulose, cotada em dólar, so-
fre o impacto direto da desvalorização do real e, só em abril pas-
sado, registrou um aumento de 11,7%, encerrando o mês cotada 
a R$2.453,54 a tonelada fob sem impostos, e já com expectativa 
de projeção de aumento do mesmo porte para o mês seguinte.

Com as aparas brancas não está sendo diferente, e os preços 
que estavam em queda já inverteram essa tendência e, neste 
caso, a geração que já vinha baixa está ainda pior com os im-
pactos da Covid-19. Em março de 2020 foram comercializadas 
pelos seguintes valores médios: branca I, R$1.800,00 ( +7,8%); 
branca II, R$1.022,22 ( +9,2% ); branca III, R$777,50 ( +8,0% ) 
e branca IV, R$716,67 ( +6,2%), sempre preços por tonelada fob 
depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

O papel maculatura, após o fechamento de uma fábrica que 
reduziu a oferta deste papel, as aparas marrons, matéria-prima 
do produto, estão sumindo do mercado e, da mesma forma que 
as aparas brancas, estão apresentando forte alta que vem sendo 
repassada aos fabricantes de tissue. 

Em abril recente o papel maculatura foi comercializado por, 
em média, R$2.897,26 a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de 
prazo, com reajuste de 5,1%. 

Fonte: Anguti Estatística

MARCAS DE TOALHAS DE MÃO INTERFOLHAS OBSERVADAS POR PADRÃO DE MATÉRIA-PRIMA
MARÇO 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            Obs.: Preços de gôndola de 16 supermercados no Est. de S. Paulo

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

Fonte: Anguti Estatística    Preços pesquisados em 19 atacadistas        * Produtos em medidas diferente tem seu preço ajustado para a medida do quadro

Característica fevereiro março abril abr./mar.

Folha Simples de boa qualidade R$ 33,21 R$ 31,82 R$ 33,09 4,0%

Folha simples de alta qualidade R$ 49,35 R$ 49,96 R$ 48,12 -3,7%

Folha dupla R$ 80,55 R$ 76,64 R$ 85,53 11,6%

Característica fevereiro março abril abr./mar.
Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm

R$ 51,62 R$ 55,36 R$ 56,01 1,2%

Característica fevereiro março abril abr./mar.
Natural R$ 8,74 R$ 8,84 R$ 8,84 0,0%
Branca R$ 11,06 R$ 11,11 R$ 10,87 -2,2%

Extra Branca R$ 13,91 R$ 13,67 R$ 14,10 3,1%
100% celulose R$ 21,30 R$ 21,59 R$ 21,69 0,5%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca março abril mês/mês 
anterior

 - Fofinho 37,40 40,99 9,6%

 - Paloma 37,04 38,53 4,0%

 - Personal 55,95 50,73 -9,3%

 - Primavera 62,36 59,13 -5,2%

 - Mili* 74,49 79,80 7,1%

 - Sublime 53,96 50,68 -6,1%

Marca março abril mês/mês 
anterior

 - Elite 71,74 75,98 5,9%

 - Duetto 69,48 80,35 15,6%

 - Mirafiori 83,22 79,64 -4,3%

 - Neve 80,84 92,30 14,2%

 - Personal 71,30 78,54 10,2%

 - Sublime 63,20 70,36 11,3%

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

Nesse cenário a indústria de tissue, que conseguiu uma 
boa recuperação de rentabilidade em 2019, volta a correr o 
risco de conviver com alta de custos e redução de vendas.

PREÇOS DE PAPEL
O aumento de vendas dos papéis higiênicos no início 

da quarentena, naturalmente, trouxe impactos nos preços, 
o que ficou mais evidente com os papéis de folhas dupla, 
em que, entre as seis marcas de maior presença em nossos 

levantamentos, cinco foram reajustadas para cima e, destas, 
quatro foram observadas com aumentos superiores a 10%.

Entre os papéis de folha simples, nenhuma alteração no 
padrão de observações mensais, ou seja, três marcas com 
aumentos de preços e três com quedas.

Quando observamos os preços médios das categorias 
de papéis acompanhadas pela Anguti, a predominância, 
em abril 2020 com relação a março, é de aumentos, com 
quedas apenas nos papéis higiênicos de folha simples e nas 
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toalhas de mão produzidas a partir de aparas brancas de 
menor padrão. 

Refletindo o aumento observado para as marcas indivi-
dualmente, o papel higiênico de folha dupla registrou um 
aumento médio superior a 10%.

SUPERMERCADOS
O volume de vendas nos hiper e supermercados brasi-

leiros vinha mostrando bons resultados no início do ano e, 

considerando que se tornaram praticamente o único canal de 
vendas do País, acreditamos que o padrão deva se manter nos 
próximos meses, pelo menos até que a queda no desempenho 
da economia brasileira se consolide.

No comparativo de março deste ano contra março de 2019, 
o volume de vendas, divulgado pelo IBGE, ficou positivo em 
12,0% na média nacional, com um impressionante cresci-
mento de 22,0% em São Paulo e queda em apenas um estado, 
Pernambuco, onde registrou-se uma redução de 1,9%.  n

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

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS
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Fonte: IBGE


