MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros associados, colaboradores e colegas,

20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Mais um ano chega ao final e apesar das dores, das perdas e das frustrações, continuamos com a
chama da esperança viva em nossos corações.
Em 2021, aprendemos, ensinamos, recebemos, compartilhamos, lutamos, defendemos, perdemos,
encontramos, ressignificamos, equilibramos, resistimos, vivemos fortes emoções. E, graças a Deus,
a luta continua.
As mudanças sejam sociais, políticas, tecnológicas, científicas, econômicas ou setoriais exigiram
uma nova conduta da nossa parte. Colaborarmos uns com os outros passou a ser uma forma de
manter o próprio equilíbrio. Os cenários, cada vez mais complexos, impactaram profundamente as
nossas empresas, as nossas comunidades e as nossas vidas em geral. Muitas vezes esquecemos de
que, em boa parte dos casos, somos os responsáveis por esses novos cenários.
Começaremos o próximo ano cientes de que o cenário do setor colchoeiro está em nossas mãos.
Afinal, nossa associação, incluindo cada uma das empresas associadas, é uma rede que agrega as
mais bem sucedidas fábricas de colchões do Brasil e as lideranças, de diferentes portes, mais
influentes do setor colchoeiro. Saber trabalhar com todo conhecimento e experiência que isso
envolve nos dá uma vantagem competitiva importantíssima no enfrentamento dos novos desafios e
oportunidades. Temos provas disso.
A nossa cooperação conseguiu reduzir temporariamente alíquota de imposto de importação, fez
unificar normas técnicas da ABNT, criou qualificação de fornecedores de bases, iniciou o estudo
da validade do colchão, capacitou nossas equipes com boas práticas de prevenção a incêndio,
avançou na questão de assistência técnica, estruturou programa setorial da conformidade de
colchões, revitalizou o Selo ABICOL e nos tornou mais fortes enquanto entidade setorial.
Todas essas ações que aconteceram ao longo do meu segundo ano como presidente da ABICOL me
mostrou que o êxito de uma associação é diretamente proporcional ao envolvimento de seus
associados. Teremos um ano bastante complexo pela frente e o envolvimento real dos associados
em torno das causas importantes para a indústria colchoeira será fundamental.
Em 2022, com a ação de divulgação do Selo ABICOL, propiciaremos maior visibilidade à entidade
e suas ações em prol da saúde do consumidor. Em relação às normas e regulamentos, iniciaremos
um novo ciclo de adequação e racionalização dos padrões para a construção dos colchões. Dessa
forma, evitaremos custos desnecessários e ainda contribuiremos para um sistema de vigilância
efetivo e eficaz.
Confiante de que vamos alcançar esses e outros objetivos, quero agradecer a cada um pelo ano que
passou e antecipar o agradecimento por tudo que ainda faremos: Obrigado associados por sua
orientação, participação e interesse na causa coletiva colchoeira. Obrigado Conselho de Ética e
Conselho Superior, por seu apoio e trabalho incansável em prol da ABICOL. Obrigado a todos!
Desejo-lhes um bom e bem-sucedido 2022.

Que Deus nos conceda um ano novo de saúde, paz e prosperidade.
ROGÉRIO SOARES COELHO
Presidente da Abicol

