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Participe da pesquisa "O Panorama da Fabricação de
Colchões no Brasil"
Com o objetivo de cumprir o seu compromisso de realizar pesquisas, levantamentos estatísticos e 
estudos dedicados a pautas de interesse do setor colchoeiro nacional, a Abicol realizará até 31 de 
julho de 2019, pesquisa sobre o O Panorama da Fabricação de Colchões no Brasil.

Participe!

*Obrigatório

1. Indique a relevância dos temas abaixo para o setor colchoeiro: *
Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
Relevante Relevante Pouco

Relevante Irrelevante

Combate à fraude
Comunicação
Desenvolvimento Tecnológico
Legislação Tributária
Logística Reversa
Marcas e Patentes
Normas e Certificações
Organização de Feiras e
Eventos voltada para clientes
Organização de Feiras e
Eventos voltada para
fornecedores
Propaganda Enganosa
Propriedades Terapêuticas dos
Colchões
Sonegação Fiscal
Sustentabilidade
Transporte e Distribuição de
Colchões
Tercerização de Assistência
Técnica de Colchão

2. Com relação ao trabalho das comissões temáticas da Abicol: *
Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
Expressivo Expressivo Pouco

Expressivo Desconheço

Combate à fraude
Comunicação e Marketing
Desenvolvimento Tecnológico
Legislação Tributária
Normas e Certificações
Sustentabilidade
Grupo de Trabalho NRs e
Segurança Ocupacional e
Patrimonial
Grupo de Trabalho
Flamabilidade de Colchões
Grupo de Trabalho Selo
Abicol
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3. Nos últimos dois anos, foi necessária a contratação de algum estudo ou parecer
especializado a respeito de tema de interesse do setor de colchões? Qual(is)? *
 

 

 

 

 

4. Há algum tema específico do setor colchoeiro que deveria tornar-se objeto de estudo a
curto prazo? Qual? *
 

 

 

 

 

5. Participa de eventos organizados pela Abicol? Comente *
 

 

 

 

 

6. Perfil do participante: *
Marcar apenas uma oval.

 Fabricante de colchão, associado Abicol

 Fabricante de colchão não associado

 Fornecedor de colchão, associado Abicol

 Fornecedor de colchão não associado

 Outros

 Outro: 

7. Porte da empresa participante: *
Marcar apenas uma oval.

 Microempresa - até 19 empregados

 Pequena - de 20 a 99 empregados

 Média - de 100 a 499 empregados

 Grande - mais de 500 empregados

 Outro: 
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8. Faturamento Anual da empresa participante: *
Marcar apenas uma oval.

 Microempresa – Menor ou igual R$ 360 mil

 Pequena Empresa – Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões

 Média Empresa I – Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 10 milhões

 Média Empresa II – Maior que R$ 10 milhões e menor ou igual a R$ 20 milhões

 Média Empresa III – Maior que R$ 20 milhões e menor ou igual a R$ 30 milhões

 Média Empresa IV – Maior que R$ 30 milhões e menor ou igual a R$ 50 milhões

 Média Empresa V – Maior que R$ 50 milhões e menor ou igual a R$ 100 milhões

 Média Empresa VI – Maior que R$ 100 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões

 Grande Empresa – Maior que R$ 300 milhões.

 Outro: 

9. Quantidade de colchões de espuma
produzidos em 2018: (Se não produziu
responda: N/A) *

10. Quantidade de colchões de molas
produzidos em 2018: (Se não produziu
responda: N/A) *

11. Quantidade de colchões ortopédicos
(madeira) produzidos em 2018: (Se não
produziu responda: N/A *

12. Quantidade de colchões elétricos
produzidos em 2018: (Se não produziu
responda: N/A) *

13. Quantidade de colchões com EPS
produzidos em 2018: (Se não produziu
responda: N/A) *

14. Quantidade de colchões de com magnéticos
produzidos em 2018: (Se não produziu
responda: N/A) *

15. Quantidade de colchões de látex produzidos
em 2018: (Se não produziu responda: N/A) *
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16. Quantidade de box somiê produzidos em
2018: (Se não produziu responda: N/A) *

17. Quantidade de colchões de berço
produzidos em 2018: (Se não produziu
responda: N/A) *

18. Sistema de logística de distribuição de colchões: *
Marcar apenas uma oval.

 Não produzo colchões

 Distribuição com frota própria

 Distribuição com frota terceirizada

19. Espaço para os seus comentários:
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