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INDICADORES DE PAPÉIS TISSUE
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O mês de maio apresentou resultado indicando que-
da no desempenho da indústria de papéis de fins 
sanitários, mas não suficiente para colocar o setor 
no campo negativo já que a produção total obser-

vada no mês, de 121,2 mil toneladas, foi 4,0% superior à obser-
vada em maio do ano passado e, em relação ao mês anterior, 
registramos uma queda de 2,0%.

A concentração do crescimento continua nos papéis higiênicos e, 
como de se esperar, as perdas foram observadas nos produtos mais 
dependentes do mercado institucional, como as toalhas de mão e os 
guardanapos com reduções de, respectivamente, 8,4% e 7,8% de seu 
volume no comparativo de maio de 2020 contra maio de 2019.

No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano a produ-
ção apresentou um resultado 6,0% maior que no mesmo período 
do ano anterior. Observe que, pelo menos nos dois últimos meses, 
o bom desempenho da produção recebeu uma forte ajuda das ex-
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portações e, em maio, o setor bateu um recorde histórico ao en-
viar para o exterior 5,6 mil toneladas enquanto trouxe de outros 
países apenas 1,0 mil toneladas.

As vendas ao mercado doméstico, de 119,0 mil toneladas, regis-
traram um crescimento de 0,9% em relação a maio de 2019, o que 
foi um bom resultado principalmente considerando todos os im-
pactos na economia provocados pela Covid-19. Contudo, é impor-
tante registrar que os números positivos foram observados apenas 
nos papéis higiênicos de folhas múltiplas e nas toalhas multiuso.

No acumulado do ano de 2020 até maio, as vendas foram de 
582,3 mil toneladas, o que, em volume, representam 5,4% a mais 
que o resultado de igual período do ano passado e, neste caso, 
apenas as toalhas de mão e o papel higiênico de boa qualidade 
estão com desempenho negativo.

Como dissemos, em maio último as exportações do setor mar-
caram um novo recorde ao registrar um volume de 5,6 mil tone-

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

Produto 2019
maio Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.046,7  90,0  96,1 6,8%  419,6  458,2 9,2%
Toalha de mão  197,6  14,7  13,4 -8,4%  85,3  78,5 -7,9%

Toalha multiúso  82,5  7,1  7,2 0,9%  32,4  32,5 0,3%
Guardanapos  49,0  4,5  4,1 -7,8%  21,1  22,7 7,3%

Lenços  4,9  0,3  0,3 -2,7%  2,0  2,0 0,1%

Total  1.380,7  116,5  121,1 3,9%  560,4  593,9 6,0%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
maio Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.055,2  92,0  93,8 2,0%  415,6  446,3 7,4%
Toalha de mão  195,7  14,6  13,7 -5,9%  83,4  78,6 -5,8%

Toalha multiúso  75,4  6,3  6,7 6,4%  30,1  32,6 8,3%
Guardanapos  51,0  4,8  4,5 -4,9%  21,8  23,1 6,0%

Lenços  3,9  0,2  0,2 -4,1%  1,6  1,7 3,5%

Total  1.381,3  117,9  119,0 0,9%  552,6  582,3 5,4%
Fonte: Anguti Estatística
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ladas e, embora com uma pequena redução, o volume exportado 
em junho de 2020, de 5,1 mil toneladas, pode ser considerado 
excelente. Na prática, tiramos do mercado interno 4,4 mil tonela-
das que foi o saldo do nosso comércio exterior já que importamos 
682 toneladas de papéis neste mesmo período.

A receita com as exportações foi de US$5,5 milhões divididos 
em US$2,5 milhões auferidos com as exportações de rolos jum-
bos e US$3,0 milhões com as exportações de produtos acabados 
onde se destaca o papel higiênico.

A composição da produção registrou uma pequena perda de po-
sição das toalhas de mão que, agora, no acumulado dos cinco pri-
meiros meses do ano, está representando 13,2% da produção total 
do segmento com uma perda em relação ao acumulado no primeiro 
quadrimestre de 0,6 pontos percentuais que foram distribuídos pro-
porcionalmente entre os demais tipos acompanhados pela Anguti.

MATÉRIAS-PRIMAS
O mercado de aparas brancas está confuso com a matéria-pri-

ma cada vez mais escassa. Conforme dados Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ) – o consumo aparente de papéis para imprimir e 
escrever, que mede o potencial de coleta de aparas, sofreu uma re-
dução de 28,0% de 2010 para 2019 e, em 2020, é possível projetar 
uma redução de mais 200 mil toneladas na quantidade de papel 
branco que vai entrar no mercado e isto em um momento em que a 
produção está em crescimento, exigindo mais matéria-prima.

Em outras palavras, considerando uma taxa de recuperação de 
28% em relação ao volume de 2010, estamos perdendo 244,4 mil 
toneladas de aparas brancas que, em parte, estão sendo substituí-
das pela celulose.  Isto, sem considerar a perda de qualidade que a 
maior dificuldade para coletar aparas acaba provocando.

Naturalmente os preços continuaram em alta. Em junho passa-

Fonte: Secex

Fonte: Anguti Estatística

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS
ABRIL 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 abril maio junho jun./maio

Folha Simples de boa qualidade R$ 33,09 R$ 33,41 R$ 34,35 2,8%

Folha simples de alta qualidade R$ 48,12 R$ 47,67 R$ 49,34 3,5%

Folha dupla R$ 85,53 R$ 85,79 R$ 84,55 -1,4%

Característica abril maio junho jun./maio
Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm R$ 56,01 R$ 54,55 R$ 53,79 -1,4%

Característica abril maio junho jun./maio
Natural R$ 8,84 R$ 8,84 R$ 8,60 -2,7%
Branca R$ 10,87 R$ 10,87 R$ 10,72 -1,4%

Extra Branca R$ 14,10 R$ 13,91 R$ 14,06 1,1%
100% celulose R$ 21,69 R$ 22,36 R$ 22,46 0,4%

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca maio junho mês/mês 
anterior

 - Fofinho 41,86 38,21 -8,7%
 - Paloma 38,49 39,11 1,6%
 - Personal 55,15 56,72 2,8%
 - Primavera 47,80 54,58 14,2%
 - Mili* 79,80 78,92 -1,1%
 - Sublime 50,30 51,73 2,8%

Marca maio junho mês/mês 
anterior

 - Elite 73,86 78,84 6,7%
 - Duetto 77,86 79,84 2,5%
 - Mirafiori 85,47 87,81 2,7%
 - Neve 92,86 88,31 -4,9%
 - Personal 75,75 76,33 0,8%
 - Sublime 88,98 91,60 2,9%

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

Fonte: IBÁ
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EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE PAPÉIS DE IMPRIMIR E ESCREVER SEM PASTAS
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do foram comercializadas pelos seguintes valores médios: branca 
I, R$1.741,67 ( +2,5%); branca II, R$1.111,11 ( +3,2% ); branca III, 
R$1.010,00 ( +18,8%); e branca IV, R$875,00 ( +14,2%), sempre 
preços por tonelada FOB depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

O problema é que a celulose segue os parâmetros de preço do 
mercado europeu e, principalmente, a variação do valor do dó-
lar. Assim, os fabricantes de tissue têm que conviver com alta nos 
preços da matéria-prima virgem e alta nos custos de produção 
mesmo em momentos em que não conseguem repasse, como ago-
ra, por exemplo. Em junho a matéria-prima virgem foi negociada 
por, em média, R$2.919,80 a tonelada fob fábrica sem impostos, 
com um reajuste de 11,7% em relação ao mês de maio.

PREÇOS DE PAPEL
Nas gôndolas dos supermercados acompanhados pela Anguti, 

no Estado de São Paulo, voltamos a observar mais aumentos de 
preços das marcas líderes do que quedas. Assim é que, entre os 
papéis de folha simples, apenas duas registraram em junho preços 
menores que os praticados em maio e, entre as principais marcas 
de papel de folha dupla, apenas uma teve queda em seu valor ago-
ra em junho.

Os preços médios das principais categorias de papéis sanitá-

rios por nós acompanhadas, apresentaram em junho, com relação 
a maio, quatro categorias com quedas em seus preços e quatro 
categorias com aumentos, o que, em princípio, consideramos um 
indicativo de estabilidade quando pensamos em toda a categoria.

SUPERMERCADOS
Os supermercados continuam apresentando um desempenho 

invejável em seu volume de vendas, totalmente incompatível com 
as notícias sobre o desempenho da nossa economia. Enquanto 
o Banco Central divulga uma expectativa de queda por volta de 
6,0% no PIB brasileiro em 2020, os varejistas estão mostrando, 
pelo menos em maio de 2020 com relação ao mesmo mês do ano 
anterior, um crescimento de 10,9% na média nacional com desta-
que para Santa Catarina, onde o volume de vendas cresceu 20,3% 
no período em análise.

A pior situação, segundo dados do IBGE, ficou com o Estado 
de Goiás, onde o volume de vendas ficou estável.

Sem dúvida, este bom desempenho se reflete nas vendas de 
papéis sanitários no segmento doméstico e, com o início do re-
laxamento nas medidas de restrição de funcionamento de lojas, 
escritórios e shoppings, o mercado institucional deve iniciar algu-
ma recuperação, garantindo um bom ano para o segmento.

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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Fonte: IBGE

DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS


