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Notáveis Colchoeiros do Brasil

Pela primeira vez, a ABICOL concede a Medalha do Mérito Industrial a cinco personalidades que contribuíram para a competitividade
e fortalecimento da indústria de colchões no Brasil. Os cinco primeiros agraciados foram (da esquerda para a direita): Fernando José
Faria de Ferraz (FA Colchões), Felix Fernando Raposo (Ônix Colchões), Manoel Nogueira Alves Pereira (Orthocrin), Antônio Assad Mussi
Koury (CBP Brasil) e José Carlos de Melo (Celiﬂex).
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II EBICOL

Palestra ISPA

Certiﬁcar é preciso

O Rio de Janeiro sediará novamente o
Encontro Brasileiro das Indústrias de
Colchão nos dias 02 e 03 de junho. O
eventos reunirá associados e não
associados da ABICOL.

A convenção anual da ABICOL,
realizada na Bahia, contou com
palestra internacional do presidente
da ISPA, Ryan Trainer. O tema foi a
força do associativismo nos desaﬁos.

Em 2015, a ABICOL realizou o 1º
Encontro Brasileiro da Indústria de
Colchões, no Rio de Janeiro. O evento
discutiu a evolução do setor e as
certiﬁcações de produtos.
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P ALAVRA DO PRESIDENTE
Nova gestão,
novo canal de comunicação
Luís Fernando Ferraz
Presidente da ABICOL

É com enorme satisfação que compartilho nosso primeiro
informativo direcionado a todos os proﬁssionais que
contribuem para as pessoas dormirem e descansarem
melhor. Nos esforçaremos para compartilhar informações
sobre o que há de mais atual, moderno e eﬁciente sobre o
mercado do sono.

Para isso é imprescindível uma atenção sempre especial ao lojista e ao consumidor, compartilhando constantemente
informações e dados para que possam escolher o melhor produto e obter conhecimento necessário para que as
novidades tecnológicas aplicadas em colchões transformem as horas de repouso em momentos incríveis. Nosso
principal objetivo é unir todos os fabricantes de colchões e lojistas no sentido de trabalhar em conjunto para que o
consumidor desfrute de um sono reparador e acorde muito bem-disposto.
Neste ano, nossa entidade comemora seus primeiros cinco anos de existência. E só estamos aqui graças ao empenho
dos empresários Felix Raposo, da Socimol, nosso primeiro presidente e do Johnny Jardini, do Grupo Americanﬂex,
nosso presidente de honra, a quem dedicamos nossa eterna gratidão!
Quanto aos temas abordados nesta edição destacamos, de forma especial, a instituição pela ABICOL, em 2015, da
Medalha de Honra ao Mérito dos Notáveis Industriais Colchoeiros, empresários que representam a história da
fabricação de colchões no nosso país. Em novembro, tivemos a honra de agraciarmos os primeiros cinco notáveis.
Também temos o objetivo de informar sobre os trabalhos das Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho, que
aplicam seu conhecimento e se aprofundam em temas de interesse e de fundamental importância para a operação da
nossa associação e das nossas empresas, como Normas e Certiﬁcações, Legislação Tributária, Normas de Segurança,
Combate à Fraude e Logística Reversa.
Sempre traremos estudos consistentes de mercado, propiciando análises contundentes frente aos desaﬁos; eventos
nacionais e internacionais, e muito mais. Todo material estará disponível também na mídia digital, por meio do Novo
Portal da entidade, www.abicol.org.
Sob a liderança do nosso diretor de Comunicação e Marketing, Alexandre Prates Pereira, da Orthocrin, o Universo
ABICOL vai atualizar o setor colchoeiro com tendências e acontecimentos nacionais e internacionais que impactem
o nosso mercado. A busca incessante pela interatividade e o interesse na opinião do leitor marcarão, de forma
inequívoca, a direção que o jornal tomará nas próximas edições!
Boa leitura a todos!
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F ALE COM A GENTE
Comentários, sugestões, críticas e tira
dúvidas, entre em contato:
(11) 4152-1847
contato@abicol.org
WhatsApp: (11) 99487-2463
Avenida Dr.Yojiro Takaoka, 4384,
Sala 705, Conjunto 5109, Alphaville,
Santana de Parnaíba (SP)

A BICOL
A voz da indústria de colchões
Por mais de 20 anos, os fabricantes de colchões de todo o Brasil
sempre mantiveram o desejo de constituir uma entidade que os
representasse perante órgãos públicos e privados em defesa dos
interesses do setor. A vontade de unir esforços, o espírito
empreendedor e a atitude realizadora peculiar das lideranças
industriais tornaram realidade o sonho comum. Em 2011 foi criada a
Associação Brasileira da Indústria de Colchões - ABICOL, sob o
comando de Felix Fernando Raposo.

Felix Fernando Raposo
1º Presidente da ABICOL

A entidade é constituída por um seleto grupo de fabricantes de colchões que juntos representam cerca de 80% da
produção colchoeira do Brasil. Em comum, as associadas têm o compromisso com a gestão ética e os princípios das
boas práticas de fabricação. Os associados desempenham um papel crítico na sensibilização de consumidores de como
um colchão novo pode melhorar sua qualidade da vida. Por meio de Comissões Técnicas especíﬁcas, a ABICOL vem se
consolidando como um dos principais recursos para os fabricantes de colchões no aprofundamento de questões
como: Normas e Certiﬁcações, Legislação Tributária, Nomenclatura Comum do Mercosul, Logística Reversa, NR12,
Bloco K, Combate à Fraude, Assistência Técnica Compartilhada, entre outras.
“Cada associado por si só já é uma fonte riquíssima de conhecimento e experiência. Quando passa a interagir com os demais,
torna a ABICOL única no sentido de congregar competências e informações a favor do mercado, de forma imparcial, sem
promover ou privilegiar determinadas marcas ou tipos de colchão especíﬁco”, destaca Luís Fernando Ferraz, atual presidente
da ABICOL.
A atuação da entidade tem sido destaque em frentes de diálogo e articulação, características inerentes a uma gestão
participativa. Conﬁra alguns exemplos que são motivos de muito orgulho:
Encontro com Laboratórios e OCPS para alinhamento de interpretação das normativas do Inmetro.
Encontro Nacional de Fabricantes e Fornecedores de Colchões.
Treinamento exclusivo para Fiscais dos IPEMS, sobre Como Fiscalizar Colchões, contemplando todos os Estados
Brasileiros.
Ÿ Reunião com Secretarias Estaduais da Fazenda para tratar das questões tributárias a que é submetido o setor
colchoeiro.
Ÿ Treinamento para Veriﬁcação de Conformidade com agentes do Instituto Nacional de Repressão a Fraude - INARF
e também do PROCON.
Ÿ Reunião com Secretarias do Meio Ambiente para tratar de Logística Reversa.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rio sedia novo encontro das indústrias de colchão
Nos dias 02 e 03 de junho, a ABICOL realiza na cidade maravilhosa o II Encontro Brasileiro da Indústria de Colchões,
evento que terá dois grandes temas: o avanço na qualidade de colchões produzidos no Brasil devido à certiﬁcação
compulsória e os impactos no cenário político, econômico e tributário para a indústria brasileira. A abertura do evento
será durante um jantar de gala, na noite do dia 02, seguida por uma produtiva programação no dia 03.
Formado por mais de 400 indústrias no país, o mercado de colchões responde por um dos mais importantes itens na
vida das pessoas. Depois de um intenso trabalho das entidades do setor junto com o Inmetro, se chegou ao
estabelecimento de Normas Técnicas para Colchões e Colchonetes de Espuma de Poliuretano. Hoje, todos os
colchões de espuma produzidos e comercializados no país levam o selo do Inmetro e os colchões de molas já contam
com prazos estabelecidos pelo órgão para entrarem na mesma condição. “Esta medida foi um importante avanço no
aumento da garantia ao consumidor quando da aquisição de um colchão novo”, observa Luís Fernando Ferraz, presidente da
ABICOL.
No mesmo formato do encontro realizado em 2015, o evento deste ano será aberto para todos os fabricantes de
colchões do Brasil, inclusive fabricantes não associados da ABICOL. As informações detalhadas do evento como
programação e inscrição estão disponíveis no site da associação (www.abicol.org).
Para mais informações sobre o evento, ligue: (11) 4152-1847.
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E VENTOS
ABICOL premia Notáveis Industriais Colchoeiros
A Medalha do Mérito Industrial é a principal premiação do ano entregue pela ABICOL a cinco personalidades que
contribuíram para a competitividade e fortalecimento da indústria de colchões no Brasil. Em novembro de 2015, em
Salvador (BA), no Encontro Anual da Indústria de Colchões, a entidade entregou a comenda especial aos empresários:
Antônio Assad Mussi Koury (CBP Brasil), Fernando José Faria de Ferraz (FA Colchões); Felix Fernando Raposo (Ônix
Colchões); José Carlos de Melo (Celiﬂex) e Manoel Nogueira Alves Pereira (Orthocrin).
Na cerimônia do evento, o presidente da ABICOL, Luís Fernando Ferraz falou
sobre a importância do reconhecimento dos empreendedores que tanto ﬁzeram
pela indústria. “Esse ato solene é a materialização inconteste do agradecimento e do
reconhecimento da nossa entidade pela contribuição dos homenageados na valorização
da indústria nacional, no desenvolvimento de seus colaboradores e, acima de tudo, do
compromisso com a qualidade do sono de brasileiros e brasileiras merecedores de todo
o conforto que seus produtos são capazes de proporcionar”, comentou o executivo.
Luís Fernando Ferraz, Guilherme Koury, Silvana e
Antônio Assad Mussi Koury, Fábio
Maldonado, Juliana Koury e Luciano Raduan Dias.

Fernando e Mirela Ferraz, Fernando José Faria
de Ferraz, Bronia Ferraz, Maria Eugênia e Luís
Fernando Ferraz,Vitor Ferraz, Luís Carlos Castro
e Luciano Raduan Rias.

Para o diretor de comunicação e marketing da associação, Alexandre Prates
Pereira, a Comenda de Mérito aos notáveis colchoeiros tem por ﬁnalidade
reconhecer fundadores e diretores vinculados às empresas associadas por suas
atuações e contribuições no setor e pelos serviços prestados ao fortalecimento
da indústria nacional.
Na ocasião, o Conselho de Administração da ABICOL fez uma homenagem
surpresa ao presidente da entidade, Luís Fernando Ferraz, entregando-lhe um
quadro de reconhecimento pelo trabalho à frente da associação. “Essa
homenagem é fruto da união e do comprometimento com o setor, que vem sendo
construída pelos associados desde a fundação da entidade”, disse o presidente ao
agradecer o presente.

Perﬁl dos notáveis:

Ryan Trainer, Laurie Trainer, Fernanda Vandeli,
Félix Filho, Ana Raposo, Félix Fernando
Raposo, Tereza Raposo, Luís Fernando Ferraz
e Luciano Raduan Dias.

Antônio Assad Mussi Koury
Presidente da CBP. Foi membro da ABTN, onde atuou na criação das normas
regulamentadoras do setor na década de 80. Foi um dos fundadores da Associação
dos Fabricantes de Espumas de Poliuretanos - ANFEP, da qual foi também
presidente. Pelo conhecimento no mercado de poliuretano, chegou a ser apelidado
de “o papa das espumas do Brasil”.
Felix Fernando Raposo
Principal executivo das empresas Socimol e Ônix. Primeiro Vice-Presidente da FIEPI
- Federação das Indústrias do Estado Piauí e Vice-Presidente da AIP- Associação
Industrial do Piauí até janeiro de 2016, quando encerrou os seus mandatos.

Luciano Raduan Dias, Célia Melo, Lorena Melo,
José Carlos de Melo e Luís Fernando Ferraz.

Fernando José Faria de Ferraz
De nacionalidade portuguesa, é fundador da FA Colchões (1964). Ao longo de mais
de 50 anos de vida empresarial foi agraciado com alguns importantes títulos, como a
Comenda da Ordem do Mérito Industrial, em Portugal, condecorado pelo então
Presidente da República Mário Soares (1996).
José Carlos de Melo
Sócio proprietário da Celiﬂex Indústria de Colchões iniciou suas atividades no
ramo colchoeiro em 1974. Atualmente é diretor da Associação das Indústrias da
Região de Votuporanga - AIRVO e diretor Plenário da Confederação das Indústrias
do Estado de São Paulo - CIESP representando a região Noroeste do Estado de São
Paulo.

Alexandre Pereira Prates, Aparecida e Manoel
Nogueira Alves Pereira, Carolina Lanna,
Luciano Raduan Dias e Luís Fernando Ferraz.
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Manoel Nogueira Alves Pereira
Presidente fundador da Orthocrin (1964), empresa fabricante de colchões e
acessórios para o sono, que há 51 se mantém entre as principais marcas do
segmento no Brasil. Há 14 anos conquista o Prêmio Top Of Mind, Revista Mercado
Comum, Marcas de Sucesso em Minas Geais e há quatro anos consecutivos ﬁgura
entre os três ﬁnalistas do Prêmio Top Mobile, marcas mais lembradas por lojistas em
todo o Brasil.

Palestra internacional para associados ABICOL
Entre os dias 19 e 22 de novembro, a ABICOL realizou sua convenção anual no Hotel Iberostar Praia do Forte, na
Bahia, com a participação de representantes de grande parte das empresas associadas.

Ryan Trainer, presidente da ISPA.

O evento contou com palestra internacional do presidente da International Sleep
Products Association - ISPA, Ryan Trainer, que destacou os 100 anos da entidade
americana e falou sobre "A força do associativismo no enfrentamento dos
desaﬁos".
Na ocasião, o presidente da ABICOL, Luís Fernando Ferraz, manifestou seu
contentamento com a realização do evento e a presença dos parceiros. “Ter
conosco o presidente de uma associação forte, que há 100 anos vem representando
fabricantes de colchão em mais de 50 países ao redor do mundo é uma honra para a
ABICOL. A oportunidade de benchmarking com a ISPA, iniciada com a palestra de seu
presidente, inspira nosso planejamento estratégico e impulsiona nossas ações para um
novo patamar”, concluiu Ferraz.
Durante o evento, os associados aprovaram em Assembleia a criação da
Comissão de Integração Internacional, para a qual nomearam como coordenador
o empresário Guilherme Koury, da CBP Brasil, que terá como missão articular
ações em nível mundial.
Em 2016 será a vez da ABICOL participar de um evento organizado pela ISPA em
Orlando, na Florida (EUA), ocasião em que o Conselho da entidade formalizará
seu interesse pelo desenvolvimento de projetos comuns entre a associação
brasileira e a americana.

A palestra
Para melhor aproveitamento do conteúdo, a palestra foi distribuída em três
importantes tópicos:
Como ocorreu o fortalecimento da ISPA enquanto associação que
representa fabricantes e fornecedores do setor de colchões?
Ÿ Quais as estratégias adotadas pela ISPA que interferem no aumento de
consumo de colchão?
Ÿ Como funciona o programa de logística reversa de colchões depois do uso
humano nos EUA e no Canadá?
Ÿ

Ao encerrar sua apresentação, Ryan Trainer agradeceu o convite feito pela
ABICOL e reforçou a importância dos convênios de cooperação entre as
entidades. “Agradeço o convite e o interesse em favorecer o desenvolvimento
econômico sustentável das indústrias de colchões, que, como a ISPA estimulam a
transformação de oportunidades concretas em investimentos, por meio da
potencialização da capacidade produtiva, da agregação de valor e da organização
associativa”, ﬁnalizou Trainer.
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N OVIDADES
Evolução do setor colchoeiro
As discussões em torno da certiﬁcação de colchões de espuma, e mais recentemente colchões de mola, têm trazido
mais conhecimento e evolução para o setor colchoeiro. Em 2015, a ABICOL realizou no Rio de Janeiro, o 1º Encontro
Brasileiro da Indústria de Colchões, que teve dois grandes temas: o avanço na qualidade de colchões produzidos no
Brasil e os impactos no dia a dia das pessoas com uma boa noite de sono.

Um dos pontos altos do evento foi a palestra do educador físico Marcio
Atalla, que abordou o tema “a inﬂuência de dormir bem no
comportamento das pessoas”. Já “os desaﬁos e oportunidades da indústria
de colchões a partir da certiﬁcação compulsória” foram temas da palestra
da técnica Cristiane Sampaio, da Divisão do Programa de Avaliação da
Conformidade da Diretoria da Qualidade do Inmetro.

Para a especialista Cristiane Sampaio, o evento foi uma ótima oportunidade
de divulgar pontos que foram harmonizados após consulta pública da
Portaria 258/2014, e que geravam muitas dúvidas tanto por parte dos
fabricantes quanto dos organismos de certiﬁcação, muitas delas ocasionadas
pela diversidade dos produtos comercializados.
“A nova portaria modiﬁca alguns pontos relativos à identiﬁcação do produto para o consumidor, dando mais detalhes da sua
constituição, coibindo o uso na identiﬁcação do colchão ou colchonete de quaisquer termos e características diferentes dos de
sua constituição real. O documento também esclarece que colchões hospitalares não são de competência do Inmetro e sim da
ANVISA, isentando-os da certiﬁcação e registro no órgão”, explica a representante do Inmetro.

O que muda…
Em relação ao colchão infantil, a embalagem deve conter aviso para que sejam observadas as restrições quanto às
dimensões do mesmo constante no manual do berço em que será utilizado. A portaria ainda determina que na
colagem em colchões e colchonetes de espuma ﬂexível de poliuretano não podem ser utilizados adesivos à base de
solventes aromáticos ou outro componente tóxico e exclui o revestimento como critério de formação de família, o
que favorecerá bastante o setor e diminuirá as ﬁlas nos laboratórios. Para todos os novos requisitos foram concedidos
prazos de adequação.
"Os ajustes e esclarecimentos quanto à regulamentação de colchões e colchonetes de espuma ﬂexível de poliuretano estão
estabelecidos na Portaria INMETRO / MDIC número 349 de 09/07/2015”, esclarece Cristiane.

A grande batalha
O evento realizado pela ABICOL contou com muitas perguntas e questões por parte dos fabricantes em relação à
certiﬁcação de colchões de molas. Segundo Cristiane Sampaio, do Inmetro, o encontro foi muito válido para divulgar o
programa, pois uma primeira proposta dos documentos foi colocada em consulta pública em 2014.
Para Cristiane Sampaio, o setor já se estruturou e se organizou bastante em função da regulamentação para colchões
e colchonetes de espuma (Portaria Inmetro n.349/2015), um bom exemplo é a criação da ABICOL. “Desta forma,
acreditamos que o principal para as empresas com produtos certiﬁcados é manter a demonstração da conformidade
tanto do sistema de gestão quanto do produto em si. Para isso é importante um trabalho junto a seus proﬁssionais
para reconhecerem a importância e contribuírem nessa manutenção”, ressalta.
Já para as indústrias que por ventura fabriquem colchões de molas, o Inmetro alerta sobre a importância de não
deixar o processo de adequação para próximo do término dos prazos estabelecidos na Portaria Inmetro n. 52, de
01/02/2016. “É preciso que tenham em mente que o processo demanda auditorias, coleta de amostras, análise em laboratórios
e quanto mais cedo se adequarem e demonstrarem que atendem à regulamentação, melhor”, ﬁnaliza Cristiane Sampaio.
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OMISSÕES ABICOL

Compromisso com a gestão e a ética
O trabalho desenvolvido pela Presidência, Conselheiros, Conselho de Ética, Conselho Fiscal, Comissões Permanentes e
Grupos de Trabalho que compõem a direção da ABICOL tem o objetivo de informar a respeito de tudo que ocorre na
entidade. Os gestores aplicam seu conhecimento e se aprofundam em temas de interesse e de fundamental
importância para a operação da associação e das empresas ﬁliadas, incluindo temas relevantes como Normas e
Certiﬁcações, Legislação Tributária, Normas de Segurança, Combate à Fraude e Logística Reversa. Conﬁra a
composição da diretoria na Gestão 2014-2016.

Presidente - Luís Fernando Wunderlich Ferraz (FA Colchões)
Vice-Presidente - Luciano Raduan Dias (Luckspuma)
Conselheiro - Rodrigo Miguel de Melo (Plumatex Colchões Industrial Ltda)
Conselheiro - Rogério Soares Coelho (Orbhes Espumas e Colchões Ltda)

Conselho de Ética

Conselho Fiscal

Efetivo - Felix Fernando Raposo
(Socimol Indústria de Colchões e Móveis Ltda)
Efetivo - Luís Fernando Wunderlich Ferraz (FA Colchões)
Efetivo - Fabio Luís Maldonado (CBP Brasil)
Efetivo - Rodrigo Miguel de Melo (Plumatex)
Efetivo - Rogério Soares Coelho
(Orbhes Espumas e Colchões Ltda)
Efetivo - Alexandre Prates Pereira (Orthocrin)
2º Vice-presidente - Fernando Torres Ferreira
(Colchões Tropical)
1º Vice-presidente - Luciano Raduan Dias (Luckspuma)

Efetivo - Felipe de Araújo Pinho Mendonça
(Reconﬂex Indústria e Comércio de Colchões Ltda)
Efetivo - Felix Fernando Raposo
(Socimol Indústria de Colchões e Móveis Ltda)
Efetivo - João Stockmanns (Madeireira Herval Ltda)
Suplente - Roberto Mannes (Mannes Ltda)
Suplente - Carlos Alberto Rezende
(Flex do Brasil Ltda)
Suplente - Eduardo Passalacqua
(Passalacqua Colchões Ltda)

Comissão
Interna para
Assuntos de
Normas e
Certiﬁcação
Coordenador Rogério Soares
Coelho
(Orbhes Espumas
e Colchões Ltda)

Grupo de Trabalho Assistência Técnica
Compartilhada
Coordenador José Alberto Luz
(Socimol Indústria de
Colchões e Móveis Ltda)

Comissão
Interna para
Assuntos de
Legislação
Tributária

Coordenador João Stockmanns
(Madeireira
Herval Ltda)

Comissão
Interna para
Combate à
Fraude
Coordenador Rodrigo Miguel
de Melo
(Plumatex Colchões
Industrial Ltda)

Grupo de Trabalho Bloco K
Coordenador Luis Fernando Ferraz
(FA Colchões)

Comissão
Interna para
Assuntos de
Comunicação
e Marketing
Coordenador Alexandre Prates
Pereira
(Orthocrin)

Grupo de Trabalho NR 12
Coordenador - José
Flávio dos Santos Neto
(Americanﬂex
Indústrias Reunidas
Ltda)

Comissão de
Integração
Internacional
Coordenador Guilherme Koury
(CBP Brasil)

Grupo de Trabalho Logística Reversa
Coordenador Luis Fernando Ferraz
(FA Colchões)
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A SSOCIADOS
Piauí

Ceará

Pernambuco

Bahia
Goiás

Minas Gerais
Mato Grosso do Sul

São Paulo

Paraná

R
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Santa Catarina

