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ABICOL 
ASSOCIAÇÃO BRASILE IRA DA INDÚSTRIA DE COLCHÕES





 

A Abicol
A Abicol - Associação Brasileira da Indústria de Colchões foi
fundada em 2011 e tem como objetivo buscar o
desenvolvimento e o fortalecimento do setor colchoeiro
nacional.

Seus valores institucionais são:
 Atitude: Empenho constante para antecipar fatos e situações que

possam impactar o setor colchoeiro, de modo a assessorar os
associados nas questões mais complexas e de interesse comum.

 
Integridade: Dedicação para preservar a conduta reta, justa, leal e ética
nas relações institucionais.

 
Intercooperação: Soma de esforços compartilhados, visando o alcance
dos objetivos da entidade.

 
Responsabilidade: Dedicação, compromisso e empenho para que o
quadro associativo desenvolva produtos que representem respeito às
leis do mercado e a busca contínua pela satisfação do consumidor.



 

 

Para conquistar o Selo Abicol é necessário
que o fabricante cumpra uma série de
exigências estabelecidas pela Abicol.
 
O objetivo é comprovar que suas políticas e
práticas são realmente diferenciadas e
merecedoras do selo de confiança.

Se o colchão tem
este selo, 

pode confiar!



Significado

O colchão que tem o Selo Abicol indica que

foi produzido por fábrica que atende aos

requisitos obrigatórios estabelecidos no

Sistema de Gestão de Boas Práticas

elaborado pela Abicol e que cumpre,

comprovadamente, a legislação e as normas

vigentes.

 

 

 



Diferencial

Respeito ao Meio Ambiente
Padrões Sustentáveis de
Desenvolvimento
Respeito ao Direito do Trabalhador
Práticas Leais de Concorrência
Combate ao Trabalho Infantil

Os consumidores mais exigentes ao escolherem
o colchão com Selo Abicol estarão prestigiando
as empresas que comprovam suas boas práticas
junto à entidade e declaram estar focadas nos
pilares estabelecidos como:



Respeito ao Meio Ambiente

Significa, por exemplo:
 

Pleno atendimento de normas e

regulamentações voltadas à preservação

Meio Ambiente.

Crescente participação de energias

renováveis em seu processo fabril.

Realização de ações de proteção ao

patrimônio natural local, regional e global.

Gestão de resíduos ambientalmente

adequada.

 



Padrões Sustentáveis de
Desenvolvimento

Significa, por exemplo:
 

Aplicação de tecnologias sustentáveis com

vistas à construção de estruturas e de

processos resilientes e modernos.

Promoção de eficiência energética e de

inclusão social.

Valorização da informação, da transparência

e da responsabilidade na gestão empresarial.

Gestão participativa e integrada.

 



Respeito ao Direito do
Trabalhador

Significa, por exemplo:
 

Cumprimento integral da legislação

trabalhista.

Promoção da diversidade cultural, racial, de

gênero, étnica e social.

Adoção de programas de inclusão.

Valorização de talentos e incentivo à

formação de lideranças.

Existência de política de segurança

ocupacional.

 



Práticas Leais de
Concorrência

Significa, por exemplo:
 

Respeito às normas de proteção e de

defesa do consumidor.

Adoção dos princípios de compliance.

Atendimento da legislação fiscal e das

obrigações tributárias. 

Ações de combate à propaganda enganosa.

Ética na conduta concorrencial.
.

 



Combate ao Trabalho Infantil

Significa, por exemplo:
 

Coopera com organizações sociais

que atendem diretamente crianças

em situação de vulnerabilidade social.

Realiza campanhas de

conscientização.

Promove ações de apoio educacional.

 

 



  

 
Como 
Apoiar?
 
 

Não permitimos práticas desleais de
concorrência. Não toleramos
desrespeito com o consumidor.
 
Se você presenciar ou souber de algum
caso de irregularidade no mercado de
colchões denuncie aos órgãos oficiais
competentes ou pelo aplicativo Selo
Abicol, disponível para Android e iOS.



Selo Abicol
    BAIXE NOSSO APLICATIVO

Um canal para
informações sobre as
marcas dos colchões
com Selo Abicol,
consulta do registro
junto ao Inmetro e
também registro de
denúncias.



 

selo@abicol.org
  @abicoloficial
  (11) 4152-1847

 

Contate-nos

www.abicol.org




