MENSAGEM DO PRESIDENTE

2020 – Uma odisseia no mundo
22 DE DEZEMBRO DE 2020
dos colchões que nos prepara para um grandioso 2021
CAROS COLEGAS,
2020 foi um ano desafiador para o nosso setor de forma nunca por
nós vivenciada.
O ano começou com boas perspectivas para todos, algumas
surpresas nos foram apresentadas logo de início, as quais
praticamente congelaram nossa agenda em grande parte do ano.
Destaque para:
Pandemia: tirou toda a previsibilidade de nossos negócios, com
impacto no histórico de preços e em volumes de fornecimento de
matéria-prima.
Classificação Fiscal do Box Somiê: as empresas começaram a ser
autuadas gerando insegurança no setor.
Novo Modelo Regulatório do Inmetro: Os colchões foram
classificados no menor grau de risco, ou seja, risco I, que
representa risco leve ou inexistente.
A cada uma dessas situações desafiadoras, tentamos atuar de forma
rápida, para de fato, juntos, trocar informações para minimizar os
riscos e danos. Ao compartilharmos nossas inseguranças, de forma
clara, buscamos estabelecer o senso de segurança a cada um de
nossos colegas, e, usando uma figura poética, nos demos, uns aos
outros, um ombro amigo, para termos com quem dialogar: “ ... meu
Deus, o que vem por ai?...” e não nos sentirmos sós.
As reuniões virtuais tornaram-se uma constante em nossa rotina. O
número excessivo de reuniões que infelizmente fomos forçados a
nos submeter, se fez um grande aliado na resolução das questões
mais urgentes. Inclusive, iniciamos e concluiremos a Unificação das
Normas Técnicas da ABNT referentes aos colchões utilizando uma
plataforma virtual.
2021 promete ser um ano de muito trabalho. Trabalho para
reconstruir, para adaptar, para renovar conceitos, processos e
políticas. Em associação, dialogaremos ainda mais. Juntos, nos
envolveremos profundamente na busca por melhores soluções para
os desafios que, sem dúvida, enfrentaremos como indústria. São eles:
NCM DO BOX
Daremos mais um importante passo na busca pela confirmação da
correta classificação fiscal dos somiês. Defenderemos, até o fim, o
direito de preservar a classificação na posição NCM 9404.
SEGURANÇA NAS EMPRESAS
2020 também foi trágico no que diz respeito a sinistros ocorridos em
nossas empresas e, também na indústria moveleira. Os impactos de
tais ocorrências são desastrosos para toda cadeia. Um programa
unificado de boas práticas de segurança foi estabelecido para
orientar e disseminar boas práticas que garantam a segurança de
todos.
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
2020 nos fez refletir sobre muitas coisas. Entre elas, a importância de
consolidar redes produtivas de insumos o mais perto possível das
nossas fábricas. Para 2021, pretendemos implantar o projeto-piloto
para qualificação de fornecedores de bases para os nossos colchões.
Com a qualificação de fornecedores, iniciando pelas bases,
reduziremos os problemas causados por bases-box de baixa
qualidade, por adotarmos o princípio similar à certificação, com
normas, auditorias e certificados aos fornecedores aptos. Este
trabalho será conduzido pela Comissão de Normas e Certificações,
em conjunto com a Vice-presidência da Região Sudeste.
PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE
Foi em 2020 que o Novo Modelo Regulatório do Inmetro estabeleceu
níveis de riscos para produtos com certificação compulsória. Como
classificou o colchão como sendo de risco leve ou inexistente, é
natural que o mercado entenda que as regras foram afrouxadas. Para
contribuir com o sistema de fiscalização de colchões no mercado e
defender os direitos dos consumidores, a ABICOL implantará o
programa setorial da qualidade, que contará com

auditorias no Brasil inteiro e divulgação de marcas conformes e não
conformes, contribuindo sobremaneira para que no momento da
compra de colchão se tome as melhores decisões. Este trabalho
será conduzido pela Comissão de Combate à Fraude.
ECONOMIA CIRCULAR
Em 2020, foi instituído pela Comissão de Sustentabilidade um
grupo de trabalho para elaborar projetos e sistemas relacionados à
Economia Circular. A primeira missão deste GT em 2021 é
apresentar o projeto de logística reversa de embalagens, que, via
entidade, faça o monitoramento e apresente as soluções para
atendimento das políticas de logística reversa para os associados. É
uma nova realidade que a cada dia iremos nos confrontar em todos
os estados.
ESTUDOS SOBRE IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO
De forma a tentar minimizar os enormes impactos que tivemos em
nossos custos de aquisição de matéria-prima, estudos sobre os
impostos envolvidos em alguns itens estão sendo realizados para
análise de medidas cabíveis.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPARTILHADA
2021 será o ano da consolidação da plataforma de assistência
técnica compartilhada, uma rede de apoio ao consumidor que
necessitar de reparos no colchão, enquanto o produto estiver em
garantia ou não. A ideia é agilizar o atendimento dos consumidores
por meio de uma rede credenciada mais próxima deles.
RENOVE-SE COM A ABICOL
Será em 2021 o lançamento do Programa “Renove-se” que tem
como base os princípios do Selo Abicol. Um programa de
informação, conscientização e a indicação de marcas em que se
pode confiar.
Por falar em confiança, acreditamos que com a liberação de vacina
contra o COVID 19, poderemos voltar gradativamente com os
eventos e reuniões presenciais. Enquanto isso, continuaremos com
as reuniões remotas, práticas e produtivas, para diálogo e para
construção de uma associação cada dia mais forte.
Posso garantir que continuaremos a nos dedicar em desenvolver as
ações certas para atender às necessidades associados, ampliando a
representatividade em núcleos regionais, capitaneados pelos
próprios vice-presidentes das Regionais, um projeto para se
orgulhar.
Tenho muito orgulho de estar na posição de presidente da ABICOL e
continuar o importante trabalho de presidentes anteriores que
notadamente, cada um deles deixou o seu DNA. Unirmos em torno
de questões importantes para o setor colchoeiro além de
estratégico, significa que a crescente cooperação é movida pela
vontade que cada associado tem de fazer da indústria nacional de
colchões o sinônimo de respeito, prosperidade e desenvolvimento.
Sou grato por isso.
2021 promete ser um ano de muito trabalho. Trabalho para
reconstruir, para adaptar, para renovar conceitos, processos e
políticas. Em associação, dialogaremos ainda mais. Juntos, nos
envolveremos profundamente na busca por melhores soluções para
os desafios que, sem dúvida, enfrentaremos como indústria.
2021 é o ano em que a ABICOL fará 10 anos de fundação. Uma
associação jovem, mas respeitada e fortemente alicerçada em
valores éticos e de trabalho que refletem todos os seus associados.
Celebremos!
Por fim e em nome dos meus colegas membros do conselho e de
toda diretoria, desejo a você, aos seus familiares e colaboradores,
um Ano Novo com saúde, paz e muita resiliência.
Depois de passarmos por essa odisseia que foi 2020, merecemos
um FELIZ ANO NOVO. Que venha 2021!
Um grande abraço.
ROGÉRIO COELHO
Presidente

