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Unidos por um mercado
leal e justo

Chegamos a mais uma edição do Universo Abicol. Não há dúvida que

cada uma das edições tem a sua particularidade, e, a seu modo reflete o

retrato do setor colchoeiro sob a ótica da nossa Associação. Sem

nenhum exagero, este periódico é o mais especial de todos até aqui.

Lançamos o Selo Abicol no maior Encontro Nacional das Indústrias de

Colchões, em números de participantes, da história da nossa entidade. 

 Definitivamente,  estamos conseguindo, diretoria e demais associados,

passo a passo, no tempo certo, alcançar clientes e consumidores para

mostrar quão diferenciadas são as nossas indústrias.  Almejamos que

em pouco tempo, o reconhecimento do sistema de gestão de boas

práticas adotado pelas empresas associadas da Abicol seja, de fato,

considerado um grande avanço da indústria colchoeira do Brasil.

 

Estamos dispostos a empenhar todos os esforços para proteger os

direitos dos consumidores e assim, mesmo que indiretamente, garantir

que o mercado de colchões não tenha nenhum espaço para empresas

que adotam no seu expediente práticas desleais de concorrência ou

táticas comerciais reprováveis com o objetivo de confundir ou induzir o

consumidor ao erro nas suas escolhas e tirar vantagem da situação.

 

Nas próximas páginas, procuramos destacar as principais ações que

adotamos para afirmar a nossa nova e especial etapa. Todos unidos por

um mercado leal e justo

 

Respeito, Ética, Responsabilidade e Confiança são esses valores que

norteiam o nosso plano e, acompanhados deles, conquistaremos um

ambiente de fortalecimento contínuo, do tamanho dos nossos sonhos.

 

Boa leitura!

 

Os passos estão sendo
dados rumo ao
reconhecimento do Selo
Abicol, conceito que tem
o sistema de gestão de 
 boas práticas como
fundamental estratégia,
criando as melhores
condições para o
estabelecimento de uma
relação de confiança
que faça distinção dos
colchões confiáveis por  
parte de clientes e 
consumidores. 
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O SELO ABICOL foi criado pela Associação

Brasileira da Indústria de Colchões para servir

de referência a todo o mercado  nacional de

colchões, e, em especial, para orientar

consumidores que buscam colchões confiáveis. 

 

A identificação de confiabilidade é dada por

meio de um indicador visual, uma etiqueta,

afixada permanentemente no colchão,

sinalizando que   aquela unidade foi produzida

por estabelecimento que, além de cumprir os

rigorosos requisitos de desempenho

estabelecidos em regulamentação específica,

comprovou o atendimento das condições

obrigatórias indicadas no Sistema de Gestão

Boas Práticas definido pela Abicol.

 

Os colchões de espumas e os colchões de

molas são produtos com certificação

compulsória regulamentada pelo Instituto

Nacional de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia. Isso significa que, pelo menos para

esses dois tipos de colchão, ter o selo de

identificação da conformidade (selo do

Inmetro)  não é diferencial é obrigação.

 

As normas de certificação compulsória vigentes

exige que  requisitos mínimos de desempenho

sejam atendidos e comprovados pelos fabricantes

de colchões para então serem produzidos e ou

comercializados no Brasil. 

 

Mesmo assim, diante de tantas opções e tipos de

colchão disponíveis no mercado, há espaço para

outras verificações e certificações de forma a

diferenciar os colchões e orientar o consumidor na

busca pelo modelo ideal para si e sua família.

Certificação Compulsória

Colchões Confiáveis
A Abicol, atenta aos movimentos do mercado de

colchões, constatou que pode contribuir para que

o consumidor faça as melhores escolhas no

momento em que procura o colchão ideal.

 

A associação então dedicou-se a reunir critérios e

condições para estabelecer um padrão superior de

boas práticas capazes de indicar ao consumidor os

colchões confiáveis.

 

E foi assim que surgiu o Selo Abicol. 
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O Selo Abicol tem como objetivo principal

identificar os produtos provenientes de

fábricas que apresentam os melhores níveis de

boas práticas e de gestão qualidade em todo o

o processo produtivo. O Selo representa o

reconhecimento às empresas idôneas e

engajadas que cumprem integralmente a

legislação e regulamentos pertinentes à sua

produção.

 

 

 

 

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 pela

Associação Brasileira da Indústria de Colchões,

tais como:

 

Respeito ao Meio Ambiente

Padrões Sustentáveis de Desenvolvimento

Respeito ao Direito do Trabalhador

Práticas Leais de Concorrência

Combate ao Trabalho Infantil

 

O que representa o 
Selo Abicol?

O diferencial

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.

Respeito ao Meio Ambiente

Padrões Sustentáveis de Desenvolvimento

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.

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. 

Respeito ao Direito do Trabalhador

Práticas Leais de Concorrência
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

Coopera com organizações sociais que atendem
diretamente crianças em situação de vulnerabilidade
social.
Realiza campanhas de conscientização.
Promove ações de apoio educacional.
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Que os colchões com Selo Abicol atendem

plenamente os requisitos de certificação

compulsória do Inmetro. e ou se for o caso de

classificado como produto para saúde, tem

registro na Anvisa.

 

Que os colchões com Selo Abicol mantém

evidências para comprovar a manutenção e

desenvolvimento contínuo do Sistema de Gestão

de Boas Práticas. 

 

Que os colchões com Selo Abicol, para facilitar o

entendimento do consumidor, têm prazo de

garantia factível para o colchão como um todo e

não adota fracionamento de garantias por

componente, por exemplo, uma garantia para o

tecido, outra garantia para a espuma, outra para o

molejo...).

 

O fabricante do colchão com Selo Abicol promove

práticas comerciais justas.

 

 

O fabricante do colchão com Selo Abicol não

adota ações abusivas de marketing e não pratica

nem tolera propaganda enganosa.

 

O fabricante do colchão com Selo Abicol jamais

divulga benefícios que o produto não é capaz de 

proporcionar. 

 

O fabricante do colchão com Selo Abicol nunca

divulga propriedades terapêuticas e ou curativas

que não estejam comprovadas por meio de

estudos técnicos reconhecidos publicamente por

instituições habilitadas e pela comunidade

científica do brasileira.

 

Que todos os detalhes sobre o selo estão no site

www.abicol.org e no app Selo Abicol.

 

Que o Selo Abicol é sinônimo de respeito ao

consumidor.

 

 

 

 

 

Na prática, o que os lojistas e os consumidores devem saber quando  
encontram colchões com o Selo Abicol:

O seu colchão tem o 
Selo Abicol?







ENCONTRO NACIONAL DAS
INDÚSTRIAS DE COLCHÕES 
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Um grande e seleto público marcou presença no Encontro Nacional das Indústrias
de Colchões 2019. O evento, realizado no Rio de Janeiro, em 28 de junho, além de
palestras sobre temas importantes para o setor colchoeiro, contou com o
lançamento do Selo Abicol, a grande novidade deste ano. 

Veja todas as fotos em www.abicol.org



ENCONTRO NACIONAL DAS
INDÚSTRIAS DE COLCHÕES 
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Onde os interesses do setor colchoeiro se convergem e são tranformados em
inspiração em prol do fortalecimento da indústria nacional 

Em clima de confraternização, a Abicol,

Associação Brasileira da Indústria de

Colchões realizou no dia 28 de junho, a

quinta edição do Encontro Nacional das

Indústrias de Colchões, um evento

aberto a todos os interessados pelo

desenvolvimento do setor colchoeiro

nacional.

 

O evento contou com certa de 200

participantes, entre os quais estavam

dirigentes e representantes das mais

renomadas indústrias colchões, grandes

fornecedores de insumos e matérias-

primas para colchoaria, além de

instituições parceiras.

 

Os participantes foram conclamados

pelo presidente da Abicol, Alexandre

Prates Pereira, a aderir ao movimento

em prol de um mercado leal e justo, por

meio do qual o sistema de gestão de

boas práticas deve prevalecer, elevando

substancialmente o conceito e o índice

de confiança da indústria colchoeira

entre clientes e consumidores. “Nesta

quinta edição, desejamos renovar

nossos estímulos para conquistarmos

um mercado cada vez mais forte e justo,

que propicie relações comerciais

compensadoras, onde de forma legal e

leal, todos ganham”, concluiu.

.

Além de palestras sobre tendências e

inovação, o evento marcou o

lançamento do Selo Abicol, que surge

para mostrar ao mercado as marcas

confiáveis que passam a contar com o

aval da Associação Brasileira da

Indústria de Colchões 

 

Segundo o presidente do Conselho

Superior da Abicol, Luciano Raduan

Dias, "é um momento histórico para a

Abicol, a partir de hoje, temos um novo

e representativo elemento no

relacionamento com os clientes e

consumidores: o Selo Abicol.  É o

momento certo para tornar o trabalho

desenvolvido pelas nossas empresas

associadas ainda mais conhecido e

reconhecido em todo o país. Vamos

estimular o orgulho do nosso sistema de

gestão de melhores práticas. Vamos

disseminar os valores que nos

conduzem: respeito, ética,

responsabilidade e confiança.."

 

Na nossa associação,
verdadeiramente, os
interesses individuais
dão lugar aos
interesses coletivos. É
uma honra fazer parte
desta entidade. 



ENCONTRO NACIONAL DAS
INDÚSTRIAS DE COLCHÕES 
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(continuação)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira palestra do Encontro foi proferida pelo Chefe

da Divisão de Verificação e Estudos Técnico-Científicos

do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia, Marcos Borges. Em pauta o novo modelo

regulatório que o Inmetro está desenvolvendo. Na

ocasião o Chefe da Divisão explicou que a estratégia

prevê a simplificação do processo regulatório, a partir da

criação de regras mais abrangentes, que abarquem

categorias inteiras de produtos, nos moldes do que

ocorre na Comunidade Europeia.

 

Marcos Borges, Chefe de Divisão do Inmetro

Na sequência, foram convidados
ao palco, Walter Thomé Jr,
publicitário e diretor geral da
agência Sol Propaganda e a
diretora executiva da Abicol,
Adriana Pierini.  

Com a responsabilidade de apresentar o conceito e as

estratégias de comunicação idealizadas para a

divulgação e reconhecimento do Selo Abicol, Thomé e

Adriana, empolgados com a missão, movimentaram o

público que interagiu o tempo todo durante a

apresentação realizada em conjunto.

 

Após um intervalo para o almoço, foi iniciada uma

rodada de palestras sobre tendências, inovação e

sustentabilidade. Com bastante atenção os presentes os

presentes acompanharam as seguintes apresentações::

DIFERENCIAL DAS MARCAS, com  o
especialista em Comunicação

Digital e Inteligência Competitiva, 

 Diego Cunha.

INOVAÇÃO COM FOCO EM
SUSTENTABILIDADE E TENDÊNCIAS
GLOBAIS, com a Engenheira de
Materiais, Fernanda Porto.

REFLEXÕES SOBRE O VAREJO,

com o Economista,

 João Torres.

PONTO DE ENCONTRO DE
SUSTENTABILIDADE, QUALIDADE E A
CRIAÇÃO DE UMA MARCA DE
SUCESSO, tema apresentado por Lars
Muller e Flavia Braun.

DADOS - O NOVO PETRÓLEO,

 com o publicitário e especialista
em Marketing, Alexandre França..

A palestra de encerramento  A IMPORTÂNCIA DO

REPOUSO NA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS, 

ficou por conta de uma das pessoas mais influentes e

respeitadas na área de saúde do país, o educador físico

Márcio Atalla.



A IMPORTÂNCIA DO REPOUSO NA
QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS

MÁRCIO ATALLA:  Certamente. Se você acorda

todo torto, dolorido ou marcas de pressão na

pele pode ser um sinal de que está na hora de

avaliar o colchão em que está dormindo. Talvez,

o seu colchão não esteja mais funcionando para

você.  Por isso, é bom prestar atenção nesses

indícios em nome da qualidade do seu repouso.

O tempo de vida útil de um colchão é relativo.

Um colchão desgastado, por exemplo, não

proporciona o mesmo suporte de quando você

o adquiriu. Seu corpo muda, o seu colchão

também tem que acompanhar essa mudança. 

 Fique atento aos sinais.  Dormir bem faz toda

diferença no seu rendimento diário e além

disso, nós merecemos, não é mesmo?

 

Algumas pessoas relatam que algumas vezes já

acordaram depois de horas e horas dormindo mas

não se sentem descansadas. Há vários fatores que

podem acarretar essa sensação, correto? Será que o

colchão pode interferir também?
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Ao final de sua palestra no Encontro Nacional das Indústrias de Colchões, Márcio
Atalla respondeu perguntas sobre os cuidados com o repouso e seus reflexos

Dormir em colchão velho ou que apresenta sinais

de desgaste seria um risco para produção de

efeitos negativos ao bem-estar, assim como, por

exemplo, correr com tênis inadequado?

MÁRCIO ATALLA:  Um sinal evidente de que você

precisa de tênis novos é quando a sola apresenta

deformidades. Só isso já demonstra que o

amortecimento ou a absorção do impacto não

está mais funcionando bem e isso pode acarretar

dores na coluna depois do uso. Assim acontece

com o colchão, se depois de um tempo você

sentir que suas articulações estão sendo

pressionadas (geralmente  efeito provocado por

colchão muito duro) ou sua coluna está ficando

desalinhada quando você estiver deitado

(geralmente efeito de colchão muito mole)

definitivamente está na hora de trocar de colchão.

Então um colchão adequado pode fazer diferença

no nível de satisfação com o repouso?

 MÁRCIO ATALLA:  Especialistas recomendam que

os colchões sejam trocados no mínimo a cada 5

anos. Como eu disse, se o seu corpo muda, o seu

colchão também tem que mudar. Se você

mudou, o tempo de uso do colchão vira

secundário. Cuidar dos "instrumentos" de

repouso, como colchões e travesseiros, por

exemplo, tem praticamente o mesmo efeito para

o bem-estar como os cuidados com os tênis e

roupas adequadas para prática de exercícios.

Novas tecnologias surgem a cada instante. Não

podemos desperdiçá-las. Aproveite agora que

ficou mais fácil escolher o colchão e atualize-se.

Se você se preocupa com o seu bem-estar e com

as boas práticas a seu favor, prefira os colchões

que tenham o Selo da Abicol.  Afinal, se o colchão

tem esse Selo, você pode confiar.

 

Dormir bem garante mais
disposição e melhor qualidade
de vida.  O seu colchão
interfere nesse processo.









VOCÊ CONHECE A 
OPERAÇÃO SONO LEGAL?
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A Operação Sono Legal, mantida pelo
Movimento Nacional de Combate à
Fraude - MVCF, surgiu com o objetivo
de defender os consumidores
brasileiros de propaganda enganosa
e demais irregularidades na relação
de consumo que possam se fazer
presentes no mercado de colchões.
 
As evidências (fatos concretos,
provas e materialidade) de práticas
irregulares são encaminhadas aos
órgãos oficiais de fiscalização
(Delegacia de Crimes Contra a
Economia e Proteção ao Consumidor,
Procons, Ipems entre outros) para
que possam ser devidamente
apuradas e submetidas às medidas
cabíveis.
 
O interesse da Operação Sono Legal
é coibir a manutenção e o surgimento
de empresas que produzem colchões
sem atender as normas vigentes,
colchões que ostentam selos de
certificação falsos e ou que prometem
resultados curativos e ou terapêuticos
sem a devida comprovação científica.

Os consumidores em geral, poderão
contar com a Operação Sono Legal
no sentido de terem defendido o
direito de acesso a colchões de
qualidade, produzidos por empresas
que respeitam o consumidor, que
cumprem suas obrigações legais,
sociais e ambientais preservados.
 
A Abicol apoia a Operação Sono
Legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENUNCIE

Se você presenciar ou
souber de algum caso de

irregularidade no
mercado de colchões:

DENUNCIE



NÚMEROS DO SETOR
COLCHOEIRO
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mil 
empregos diretos

estabelecimentos 
atividade principal

Estabelecimentos com Colchões Certificados (Selo Inmetro)  

253 empresas
Colchões de Molas

 

341 empresas
Colchões de Espumas

 PT Inmetro 52/2016PT Inmetro 79/2011

Estabelecimentos com Colchões Registrados na Anvisa

09 empresas
Produtos para Saúde

Fonte:
http://bi.mte.gov.br/cagedestabelecimento

http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp?
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?nomeProduto=colch%C3%A3o

Maio/2019

Maio/2019



FABRICANTES
Amerincanflex

Anjos

Apolospuma

Becflex

Biflex

Bom Pastor

Castor

CBP

Celiflex

Copespuma

Ecoflex

Estofama

Eurosono

F .A .

Flex

Formato

.

EMPRESAS
ASSOCIADAS 

Gazin

Hellen

Herval

Kappesberg

Líder

Luckspuma

Maxflex

MGA

Montreal

Onix

Orbhes

Orthocrin

Ortobom

Ortolar

Passalacqua

Pelmex

 

 

 

Plumatex

Polar

Reconflex

São Jorge

Serpil

Simbal

Tropical

Umaflex

 

FORNECEDORES
Alpha Motion

Alutec

Basf

Bekaert Deslee

Blu

C&L

 

Covestro

Dow

Evonik

Flexível

Grupo Assurê

Henkel

Isorecort

Killing Adesivos

Leggett & Platt

Mcassab

Momentive

Overseas

Purcom

Quachiotex

Starsprings

Univar

Wanhua
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