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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS 
DE COLCHÕES – ABICOL - REALIZADA EM 20/04/2021 

CNPJ N° 14.897.871/0001-64 
 

 Em 20 de março de 2021, reuniram-se os associados da Associação 
Brasileira da Indústria de Colchões - ABICOL, de forma remota, usando a 
plataforma digital Zoom Meeting, conforme registro na própria plataforma 
digital mencionada, em atendimento ao convocação feita mediante 
mensagem enviada por correio eletrônico, para deliberarem sobre NCM 
DO BOX - Status da Ação Coletiva; NORMA ABNT - Racionalização dos 
Ensaios de Colchões de Espuma; REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 
Plataforma e Estratégias; REGIMENTO E CÓDIGO DE CONDUTA – 
Aprovação;  MERCADO – Reflexões e Outros Assuntos. O presidente deu 
boas-vindas aos participantes e antes de dar início à ordem do dia, 
destacou a resposta positiva da Camex ao pleito da Abicol relativo à 
redução temporária do imposto de importação do TNIT, que passou a ter 
alíquota zero até o dia 30 de junho de 2021.  Na sequência, presidente 
convidou o Dr. João Cassuli para atualizar o quadro associativo a respeito 
do ajuizamento da ação coletiva que reivindica a classificação do box 
somiê na posição 9404. Dr. João informou que a ação foi protocolada em 
12 de abril de 2021 e que assim que houver alguma atualização a respeito 
do processo os associados serão comunicados. Ao iniciar o segundo 
assunto da pauta, o presidente Rogério solicitou o apoio dos associados 
na questão da racionalização dos ensaios a permanecerem na norma 
técnica unificada da ABNT que atualiza e junta os requisitos e métodos de 
ensaio para colchões de molas e de espumas. O presidente propôs que os 
associados encaminhem dados, conforme planilha enviada por email, para 
que se possa apresentar, na Comissão de Estudo de Colchão da ABNT, 
por meio de evidências concretas, que a racionalização é possível e viável 
sem prejuízo para análise de desempenho do colchão. Todos foram 
informados que a reunião para tratar deste assunto será dia 05 de maio. 
Sobre a Rede Assistência Técnica, participaram da apresentação Luís 
Fernando Ferraz, coordenador da Comissão de Sustentabilidade, Rodrigo 
Melo vice-presidente e Ronaldo Melo. Diante das manifestações e 
explicações de como será implantada a rede nacional, ficou definido que 
as etapas a serem cumpridas são: cadastro de oficinas; elaboração de 
cartilha e treinamento relacionados ao Código de Defesa do Consumidor e 
a sua aplicação no conserto de colchões; divulgação da assistência de 
colchão assim como ocorre com naturalidade a assistência técnica de 
outros bens (geladeira, televisão, computador...); criação de uma rede de 
referência para a assistência técnica de colchões e implantação de um 
sistema de melhoria contínua monitorado pela comissão de 
sustentabilidade. Na sequência, o presidente iniciou a condução da 
aprovação da proposta de texto para o Código de Conduta e do 
Regimento Interno. Considerando não haver nenhuma objeção, a não ser 
uma recomendação para que a ordem dos pilares priorizasse a 
valorização das pessoas, ambas propostas de texto fora aprovada 
contemplando a reorganização dos pilares, ficando assim ordenados: 
Combate ao Trabalho Infantil, Respeito ao Direito do Trabalhador, 
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Respeito ao Meio Ambiente, Padrões Sustentáveis de Desenvolvimento e 
Práticas Leais de Concorrência. Chegando ao último item da ordem do dia, 
o presidente convidou os associados representando a Covestro e a Blu, 
respectivamente André Borba e Rafael Murad, que apresentaram as suas 
leituras do momento atual e ambos encerraram suas falas com uma 
mensagem bastante otimista para o semestre. Como de praxe, o 
presidente abriu a palavra para que os participantes pudessem manifestar-
se à vontade. Não havendo manifestação, a reunião remota foi encerrada 
com o convite para que todos participem da próxima reunião de associado 
da Abicol agendada para o dia 22 de junho de 2021, com os 
agradecimento pela expressiva participação.  

  
 Os slides apresentados na assembleia encontram-se no Anexo. 
 A gravação da reunião encontra-se no site da associação 

 

 

 

São Paulo (SP), 20 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

ROGÉRIO SOARES COELHO ADRIANA PIERINI 

Presidente Secretária Ad Hoc 
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