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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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A produção de papéis de fins sanitários continuou 
forte em agosto passado, atingindo a marca de 
121,3 mil toneladas, contudo, a comparação com 
agosto de 2019 mostrou apenas uma pequena 

evolução de 0,7%, o que deve ser relativizado, pois, no ano 
passado, registramos um volume particularmente alto.

Por tipos de papéis tissue, chamou nossa atenção o de-
sempenho dos papéis de folhas múltiplas, cujo resultado de 
agosto deste ano, de 49,6 mil toneladas, ficou 1,1% abaixo da 
sua produção em agosto de 2019, o que não víamos ocorrer 
há muito tempo, com o produto, quase sempre, registrando 
crescimento percentual na casa dos dois dígitos.

POR PEDRO VILAS BOAS 

Os papéis de folha simples estão com um bom desem-
penho que reputamos à queda do poder aquisitivo da po-
pulação brasileira como consequência da crise iniciada 
com a Covid-19. Os papéis de boa e alta qualidade so-
mados estão com um crescimento de 4,5% em relação ao 
mesmo mês de 2019.

O pior resultado, como esperado, foi nas toalhas de mão, 
cuja produção de 12,0 mil toneladas em agosto último ficou 
20,2% abaixo do volume registrado em igual mês do ano 
anterior e, no acumulado dos oito primeiros meses do ano, 
a queda foi de 9,2%. No acumulado dos sete primeiros me-
ses de 2020, a produção atingiu a marca de 956,8 mil tonela-

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

Produto 2019
Agosto Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
Papel higiênico  1.046,7  94,1  96,0 2,0%  689,1  745,7 8,2%
Toalha de mão  197,6  15,0  12,0 -20,2%  126,5  114,9 -9,2%

Toalha multiúso  82,5  6,8  8,7 27,4%  52,6  59,8 13,7%
Guardanapos  49,0  4,1  4,4 6,7%  33,5  33,6 0,3%

Lenços  4,9  0,4  0,2 -32,6%  3,2  2,8 -12,0%

Total  1.380,7  120,4  121,3 0,7%  904,9  956,8 5,7%

PRODUÇÃO - 1000 t

VENDAS DOMÉSTICAS - 1000 t

Produto 2019
Agosto Acumulado no ano

2019 2020 var.% 2019 2020 var.%

Papel higiênico  1.055,2  96,3  95,8 -0,6%  693,4  730,3 5,3%
Toalha de mão  195,7  13,5  11,3 -16,3%  125,7  114,5 -8,9%

Toalha multiúso  75,4  6,4  6,8 6,0%  48,0  55,1 14,8%
Guardanapos  51,0  4,9  4,9 0,0%  35,7  35,6 -0,2%

Lenços  3,9  0,3  0,2 -38,0%  2,7  2,4 -8,7%

Total  1.381,3  121,5  119,0 -2,0%  905,4  938,0 3,6%
Fonte: Anguti Estatística
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das com um bom crescimento de 5,7% frente a igual período 
de 2019, em um resultado que ganha ainda mais relevância 
se observarmos que a previsão dos nossos economistas é de 
uma queda próxima de 5,0% no PIB brasileiro este ano.

As entregas ao mercado doméstico registraram um de-
sempenho pior que a produção no mês de agosto, com o 
volume total de 119,0 mil toneladas, mostrando uma que-
da de 3,2% em relação às vendas internas deste mesmo mês 
de 2019. Registre-se que a última vez que tivemos queda nas 
vendas domésticas foi em julho do ano passado.

Os papéis de folhas múltiplas não foram bem, perdendo 
5,8% em relação ao volume de vendas de agosto do ano pas-
sado, mas, os papéis de folha simples, talvez pela queda no 
poder aquisitivo da população, estão com bom desempenho. 

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, as vendas 
totais foram de 938,0 mil toneladas com um incremento de 
3,6% em relação ao mesmo período anterior e, observe-se 
que, os papéis de folhas múltiplas estão entregando sua po-
sição de melhor desempenho para as toalhas multiuso, cujo 
crescimento está na casa dos dois dígitos, o que vinha sendo 
privilégio do produto anterior.

Após baterem recorde em maio passado, quando foram 
exportadas 5,6 mil toneladas, as vendas externas iniciaram 
uma trajetória de queda que resultou, agora em agosto, em 
um volume de 3,9 mil toneladas encaminhadas ao mercado 
externo, o que ainda é alto, porém, está se aproximando da 
marca histórica de uma média mensal de 3,0 mil toneladas 
exportadas.

Fonte: Anguti Estatística

COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS DE FINS SANITÁRIOS
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

FOLHA SIMPLES 30 METROS FOLHA DUPLA 30 METROS

Fonte: Anguti Estatística  * 60 metros

Marca julho agosto mês/mês 
anterior

 - Fofinho 43,33 42,36 -2,2%

 - Paloma 47,21 38,11 -19,3%

 - Personal 50,61 55,06 8,8%

 - Primavera 58,76 62,18 5,8%

 - Mili* 84,47 83,19 -1,5%

 - Sublime 48,52 46,55 -4,1%

Marca junho julho mês/mês 
anterior

 - Elite 73,01 77,40 6,0%

 - Duetto 77,92 84,08 7,9%

 - Mirafiori 92,90 83,44 -10,2%

 - Neve 89,00 89,91 1,0%

 - Personal 74,12 75,28 1,6%

 - Sublime 81,96 87,90 7,2%

PREÇOS MÉDIO DE PAPEL HIGIÊNICO EM SUPERMERCADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FARDOS DE 64 ROLOS DE 30 METROS
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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 diferente tem seu preço ajustado para a medida do quadro

Característica junho julho Agosto m/m

Folha Simples de boa qualidade R$ 34,35 R$ 33,80 R$ 30,91 -8,6%

Folha simples de alta qualidade R$ 49,34 R$ 48,36 R$ 49,54 2,4%

Folha dupla R$ 84,55 R$ 84,06 R$ 85,19 1,3%

Característica junho julho Agosto m/m

"Fardos de 12 x 2 rolos
60 toalhas 22 x 20 cm" R$ 53,79 R$ 55,41 R$ 55,18 -0,4%

Característica junho julho agosto m/m

Natural R$ 8,60 R$ 8,89 R$ 8,89 0,0%

Branca R$ 10,72 R$ 10,67 R$ 11,35 6,4%

Extra Branca R$ 14,06 R$ 14,15 R$ 14,44 2,0%

100% celulose R$ 22,46 R$ 23,04 R$ 23,04 0,0%

A composição da produção de papéis tissue mostra os 
papéis higiênicos mantendo uma participação histórica por 
volta de 78%, entretanto, entre os demais produtos esta-
mos observando algumas variação com a toalhas de mão e 
os guardanapos, impactados negativamente pela pandemia, 
perdendo espaço para as toalhas multiúso que estão sendo 
beneficiadas com as pessoas em quarentena em suas casas, 
consumindo mais toalhas.

MATÉRIAS-PRIMAS
Nada de novo no mercado das matérias-primas do setor, 

ou seja, mercado de aparas confuso, sem material e com bai-
xa qualidade, e a celulose, ainda que com preços altos, está 
superdisponível.

Em setembro as aparas foram comercializadas pelos se-
guintes valores médios: branca I, R$ 1.638,39 (-3,6%); branca 
II, R$ 1.165,00 ( + 1,3% ); branca III, R$ 992,86 ( + 0,5%) e 
branca IV, R$ 890,00 ( - 2,5%), sempre preços por tonelada 
FOB depósito, sem impostos e 30 dias de prazo.

O mercado de aparas marrons, matéria-prima do papel 
maculatura, continua complicado com falta de material de 

qualidade, o que impacta, ainda mais, o papel com baixo teor 
de cinzas que é o utilizado nos tubetes de papel tissue e que 
exige aparas de melhor qualidade. 

Encontramos fabricantes pagando mais de R$ 900,00 a 
tonelada de aparas, e as consequências desse aumento nos 
custos de produção estão sendo repassados aos consumido-
res do papel. Em setembro o papel foi comercializado por R$ 
3.403,83 a tonelada com 18% de ICMS e 45 dias de prazo, 
um aumento de 6,6% em relação aos valores do mês anterior.

PREÇOS DE PAPEL
Nas gôndolas dos supermercados, em agosto último, o 

papel higiênico de folha dupla apresentou um desempenho 
melhor do que o de folha simples. Assim é que, entre as seis 
marcas mais observadas do papel de folha dupla, apenas uma 
registrou queda de preços enquanto, entre os papéis de folha 
simples, encontramos três marcas com redução em seus valo-
res com relação a julho. E vale pontuar aqui que estamos au-
mentando a abrangência das nossas pesquisas de preços para 
outras capitais brasileiras e, para os próximos meses, teremos 
dados com algumas diferenças.
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Os preços médios das categorias acompanhadas pela An-
guti mostram, em agosto com relação a julho de 2020, queda 
apenas para os papéis higiênicos folha simples de boa quali-
dade e para as toalhas multiuso.

O que estamos observando, e precisaremos confirmar nos 
próximos meses, é que a toalha de mão natural, ou como 
também são chamadas comercialmente de creme, estão com 
a participação no mercado cada vez menor, mas, por outro 
lado, estão adquirindo valor, por ser um produto, dito pelos 
seus fabricantes, como ambientalmente correto e, nesta con-
dição, parece, estão ganhando um novo fôlego.

SUPERMERCADOS
Na busca por melhores informações sobre as vendas em 

supermercados, estamos adotando o IBGE como fonte para 

o volume de vendas e para o valor nominal das vendas, e isso 
nos permite uma melhor comparação dos dois indicadores.

O que observamos é que o valor nominal das vendas está 
subindo em percentuais maiores que os volumes, o que indi-
ca uma aceleração da inflação, o que, apesar de não termos 
os dados específicos para o papel higiênico, podemos inferir 
que vem sofrendo o mesmo processo.

Em termos nacionais, enquanto o volume de vendas em 
agosto passado comparativamente ao mesmo mês do ano an-
terior cresceu 4,4%, o valor nominal das vendas cresceu três 
vezes mais, 13,8% e, entre os estados acompanhados pelo 
IBGE, enquanto três: Distrito Federal, São Paulo e Goiás re-
gistraram queda no volume de vendas dos seus supermerca-
dos, apenas o Distrito Federal mostrou também uma queda 
no valor nominal das vendas.            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
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DESEMPENHO DAS VENDAS EM SUPER E HIPERMERCADOS EM ESTADOS SELECIONADOS


