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INDICADORES DO SETOR DE APARAS

Como previsto anteriormente, a indústria de embalagens 
de papel perdeu força em maio passado quando, segun-
do dados da Associação Brasileira do Papelão Ondu-

lado (ABPO), foi registrada uma queda de 12,5% no volume 
de expedição de caixas e chapas, o que, infelizmente, não foi 
suficiente para equilibrar o mercado, e as aparas continuaram 
escassas e com preços em alta.

Tal dificuldade na obtenção das aparas provoca o crescimen-
to de um velho problema que prejudica fortemente os aparistas, 
ou seja, as fábricas de papel buscam material nas nossas fontes e, 
também, em oportunistas que enxergam uma excelente chance 
de ganhos fáceis e aproveitam a ocasião sem nenhum compro-
misso com o setor de reciclagem.

O problema maior é que, para não perder suas fontes, os apa-
ristas elevam os preços pagos, que depois são repassados às fá-
bricas em um ciclo pernicioso e que acaba com a rentabilidade 
dos depósitos. Além disso, os oportunistas de ocasião também 
acabam adotando atitudes de sonegar impostos para melhorar 
ainda mais seus ganhos gerando risco para as fábricas de papel 
que compram destas fontes.

Em resumo, ganham os oportunistas e perdem as fábricas de 
papel e os aparistas e, no caso das fábricas, ainda ficam com a 
possibilidade de enfrentarem problemas fiscais.

Não seria difícil evitar este problema, pois, é fácil identificar 
se a compra está sendo feita junto a alguém que tem compro-
misso com a reciclagem, o que normalmente ocorre quando 
a empresa opera com equipamentos profissionais, como uma 
prensa horizontal que tem capacidade de trabalho contínuo. 
Nesse caso a empresa pode ser considerada aparista já que, em 
bons e maus momentos, fica obrigada a procurar material para 
não deixar sua prensa parar. 

Além disso, essas empresas têm que possuir caminhões para 
atuar na busca pelo material e também têm que possuir uma 
balança para pesagem desses caminhões. Enfim, torna-se uma 
companhia comprometida com obrigações legais. Se a fábrica 
de papel exigisse esses pré-requisitos de seus fornecedores, daria 
uma grande ajuda na moralização do mercado.

Ainda não temos os dados do volume de aparas consumidas 
em maio deste ano, mas o número de abril passado, de 408 mil 
toneladas, já mostrava uma redução de consumo da ordem de 
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Estimativa do consumo mensal de aparas

Fonte: Anguti Estatística
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Evolução de preços das aparas de ondulado I e ondulado II

Fonte: Anguti Estatística

2,8% em relação a abril de 2019, o que acompanhou a queda no 
desempenho do mercado de embalagens no período. 

Nos quatro primeiros meses do ano o consumo atingiu a 
marca de 1,6 milhão de toneladas com queda de 1,4% em rela-
ção a igual período do ano anterior. Na verdade, este ano, só ti-
vemos resultado positivo no mês de março quando o anúncio da 
obrigatoriedade da quarentena levou os consumidores às com-
pras ainda que sem motivo. Fora este mês, observe, no gráfico 
em destaque que o consumo de aparas vinha abaixo inclusive do 

ano de 2018 indicando que poderíamos ter problemas indepen-
dentemente da Covid-19.

Como dissemos, os preços das aparas continuaram em alta e, 
no caso das marrons, seus principais representantes, o ondulado 
I e II, foram comercializadas, em maio último, por R$ 706,82 e 
R$ 644,68 a tonelada fob depósito com altas em torno de 6% em 
relação ao mês anterior e de, respectivamente, 16,9% e 15,7% 
em relação a março de 2020, que marcou o início dos impactos 
da pandemia em nosso País, o que mostra uma difícil realidade 

Fonte: Anguti Estatística

Evolução de preços de aparas brancas
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com preços das matérias-primas em alta no momento que a de-
manda por caixas está perdendo força.

Com as previsões econômicas indicando uma redução no PIB de 
6,5% este ano, o mercado de embalagens deve continuar em queda 
nos próximos meses e, se considerarmos que a reabertura do co-
mércio tende a aumentar o volume de vendas, poderemos ter um 
aumento na oferta de aparas, entretanto, não acreditamos que, pelo 
menos em curto prazo, voltemos a observar preços se normalizando.

Este ano, até maio, o dólar médio ptax (taxa de câmbio uti-
lizada como referência para a cotação do dólar) divulgado pelo 
Banco Central já valorizou-se 42,7%, sendo que 10,8% foi ape-
nas em maio. Consequentemente, a celulose também sofreu 
forte reajuste e, em maio, foi comercializada por, em média, 
R$2.614,56 a tonelada fob fábrica sem impostos, acumulando 
um reajuste de 20% nos cinco primeiros meses de 2010.

Com as aparas brancas não está sendo diferente, mas, es-
tranhamente, não estamos vendo a branca de 1  evoluindo na 
mesma proporção que os demais tipos de brancas, o que pode 
ser uma indicação que os fabricantes de tissue estão preferindo 
continuar com a matéria-prima virgem apesar da sua valoriza-
ção. Entre os demais tipos, estamos observando uma descarac-
terização das especificações de cada um deles, podendo dizer 
que hoje, branca IV e branca III são uma coisa só.

Os estoques que tinham subido em março passado começa-
ram a refletir a realidade de mercado, caindo em abril, encer-
rando o mês em volume de 126 mil toneladas de aparas marrons 
e de 34 mil toneladas no caso das aparas brancas, com quedas 
em relação ao mês anterior de, respectivamente, 20,3% e 17,1%.

O fluxo internacional de aparas, no acumulado até maio 
recente, mostra volumes semelhantes entre as exportações e 

Fonte: Secex

Comércio exterior de aparas de papel

Fonte: Anguti Estatística

Volume estimado de aparas em estoque nas fábricas de Papel
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importações, mas, por tipos, observamos que as marrons re-
presentam 88% das nossas compras no exterior, enquanto as 
aparas mistas são, praticamente, a totalidade de tudo o que 
vendemos lá fora.

Devemos observar que as aparas apresentaram forte alta no 
mercado internacional, o que, aliado à valorização do dólar 
em nosso País, poderia aumentar nossas exportações se ti-
véssemos material, todavia, por outro lado, a China está res-
tringindo ainda mais a entrada de material em seu território 
a partir de 2021, o que fatalmente vai desequilibrar de novo o 
mercado internacional.

O desempenho do volume de vendas do comércio brasilei-
ro que, consideramos seja um indicativo do potencial de oferta 
de aparas, vinha apresentando um bom desempenho até março 
deste ano, após o primeiro mês sob impacto da pandemia inver-
teu totalmente sua tendência, passando de um crescimento de  
3,0% no período de janeiro a março deste ano, para uma queda de 
3,0% quando consideramos o acumulado no ano até abril último.

Logicamente, a reversão de tendência no volume de vendas 
do comércio também se manifesta quando consideramos o que 
aconteceu em cada unidade da federação e, no acumulado do 
primeiro quadrimestre de 2020 frente a igual período do ano 
anterior, apenas três estados conseguiram se manter no campo 
positivo em percentuais que variam de 0,9% a 2,0%.    n
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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


