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MISSÃO

Propiciar a consolidação de um ambiente
institucional focado no desenvolvimento
integral do setor colchoeiro, representando
o associado nas questões de alto impacto
no mercado e promovendo o
reconhecimento de seus valores junto aos
órgãos públicos, empresas nacionais e
estrangeiras, bem como aos consumidores
em geral.

VISÃO

Ser referência no associativismo com
excelência e representatividade.

VALORES

Atitude: Empenho constante para

antecipar fatos e situações que possam
impactar o setor colchoeiro, de modo a
assessorar os associados nas questões mais
complexas e de interesse comum.
Integridade: Dedicação para preservar a
conduta reta, justa, leal e ética nas relações
institucionais.
Intercooperação: Soma de esforços
compartilhados, visando o alcance dos
objetivos da entidade.
Responsabilidade: Dedicação,
compromisso e empenho para que o
quadro associativo desenvolva produtos
que representem respeito às leis do
mercado e a busca contínua pela
satisfação do consumidor.
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O PROGRAMA
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE BASE / BOX

O PQF BASE/BOX da ABICOL deve
propiciar o desenvolvimento de
melhoria continua no Sistema de
Gestão da Qualidade das empresas
O PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO DE
FORNECEDORES - PQF É
UMA METODOLOGIA PARA
PROMOÇÃO,
FORTALECIMENTO E
RECONHECIMENTO DAS
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
E EMPRESARIAIS DOS
FORNECEDORES DE
BASE/BOX, VISANDO
MELHORIAS EM
QUALIDADE DOS
PRODUTOS E NO
ATENDIMENTO
OFERECIDO AO SETOR
COLCHOEIRO, ALÉM DE
AUMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DAS
EMPRESAS QUALIFICADAS
NOS MERCADOS
REGIONAL E NACIONAL.

fornecedoras do setor colchoeiro.
Para tanto, as empresas qualificadas
devem estabelecer plano que resulte
em um melhor desempenho em
relação aos requisitos do Programa,
tais como:
Respeito ao Direito do Trabalhador
e Combate ao Trabalho Infantil
Respeito ao Meio Ambiente
Respeito ao Consumidor e ao
Mercado
Práticas Leais de Concorrência
Política de Gestão da Qualidade de
Produtos e Processos
As informações sobre as ações
corretivas, preventivas e melhorias
devem ser compartilhadas com a
ABICOL, sempre que solicitadas, ou
em auditorias específicas e
planejadas.
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ETAPAS DA QUALIFICAÇÃO DE
FORNECEDORES DE BASE/BOX
O programa é composto por três etapas ao todo: inscrição, sensibilização e
qualificação, com critérios e indicadores pré-estabelecidos, podendo haver,
quando necessário, visitas técnicas para análise mais aprofundada.

01

INSCRIÇÃO

Empresas interessadas em participar do
Programa de Qualificação de Fornecedores de
Base / Box da Abicol devem cumprir a etapa de
inscrição.

SENSIBILIZAÇÃO

02

Empresas inscritas no Programa de Qualificação de
Fornecedores de Base / Box da Abicol devem
participar do evento de sensibilização no qual os
detalhes do programa são aprofundados.

03

QUALIFICAÇÃO

Empresas que apresentarem performance
positiva no processo de verificação da
conformidade estarão aptas a compor o rol
de Fornecedores Qualificados.
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1.OBJETIVO

Este Manual foi desenvolvido para

motivo, orienta fornecedores para a

orientar empresa fornecedora de

busca constante da melhoria

estruturas para base box (estrutura

contínua para atender e exercer as

de madeira, sem revestimento) e ou

expectativas e requisitos deste

o próprio box (produto pronto para

Manual.

uso) quanto aos requisitos mínimos

OBJETIVO

necessários para pleitearem sua

O objetivo principal deste Manual é

qualificação no Programa de

definir e regulamentar os requisitos

Qualificação de Fornecedores da

para a qualificação de empresas

ABICOL.

fornecedoras de estruturas para base

Neste Manual está descrita a

box ou o próprio box para associados

sistemática de Qualificação e

da ABICOL.

Avaliação de Fornecedores, as

Tem por finalidade orientar sobre as

condições gerais de fornecimento e

principais diretrizes que norteiam a

os métodos utilizados para

relação entre a entidade e tais

monitoramento do desempenho de

fornecedores. Para a associação, essa

cada fornecedor.

parceria é fundamental, pois é,

O Programa de Qualificação de

também através dela, que surge a

Fornecedores para o Setor

possibilidade de cumprir a missão de

Colchoeiro – Base / Box tem como

assegurar confiança, qualidade e

objetivo principal garantir a

desenvolvimento das boas práticas

satisfação do mercado, e, por este

em toda cadeia colchoeira.
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ANÁLISE E QUALIFICAÇÃO DE
FORNECEDORES
A ABICOL reserva-se o direito de avaliar, qualificar e reconhecer com o Selo
Abicol, empresas fornecedoras de estruturas para base box ou o próprio box,
dentro de procedimentos claros e padronizados.

INSCRIÇÃO

QUALIFICAÇÃO

A inscrição para participar do

O processo de qualificação de

Programa de Qualificação de

fornecedores será iniciado com os

Fornecedores da ABICOL é

participantes da etapa de

voluntária, ou seja, cada empresa

Sensibilização, a partir da prestação

deve formalizar seu interesse de

de informações e apresentação de

forma individual e independente. O

documentos. As empresas que

início do processo se dá via

iniciarem esta etapa, todas elas,

preenchimento de formulário

serão submetidas à auditoria de

específico disponível no aplicativo

verificação da conformidade.

Selo Abicol e no site da entidade.

SENSIBILIZAÇÃO

As empresas inscritas devem
participar de evento de

sensibilização, de forma remota, no
qual as informações sobre o
processo de qualificação são
minuciosamente detalhadas.
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O fornecedor que apresentar
performance positiva (superior a
60%) na verificação da FICHA DE
AUTOAVALIAÇÃO será reconhecido
como "FORNECEDOR QUALIFICADO"
por um período não superior a 12
meses, período em que poderá
passar nova verificação e validação
da condição de qualificação.

2.DESCRIÇÃO

2.1 INSCRIÇÃO

A qualificação deve ser solicitada formalmente pelo Fornecedor, devendo
seguir o estabelecido neste Manual.

2.2 SENSIBILIZAÇÃO

A ABICOL, ao receber a inscrição, deve abrir um processo de qualificação
realizar um agendamento de sensibilização para orientar o solicitante da
qualificação quanto aos próximos passos. Nesta fase, o Fornecedor recebeas
instruções para o preenchimento da FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO para que
sejaM providenciadas informações e documentação.

2.3 INÍCIO DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
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REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Os fornecedores deverão apresentar as seguintes informações e
documentos:

DOCUMENTAÇÃO
Ficha de autoavaliação preenchida
1. Relação de modelo(s) da(s) base(s), incluindo a relação de todas as marcas
comercializadas.
2. Informações da razão social, endereço e CNPJ do Fornecedor solicitante da
qualificação, bem como apresentação do contrato social, ou outro instrumento de
constituição, que comprove sua condição de Fornecedor.
3. Pessoa de contato, telefone e endereço eletrônico do Fornecedor solicitante da
qualificação.
4. Identificação do fabricante com endereço completo, incluindo a(s) unidade(s)
fabril(is).
5. Informação de atividades/processos terceirizados que possam afetara conformidade do
produto objeto da qualificação.

Cópia eletrônica do Alvará/Licença de operação expedido pela prefeitura;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrada;
Cópia do cartão de CNPJ;
Certidão negativa de Falência/Concordata;
Certidão negativa de Títulos e Protestos;
Certidão negativa da Justiça do Trabalho;
Certidão negativadas Receitas Federal, Estadual e Municipal;
Certificações, políticas ou Sistemas de Gestão (Qualidade, Meio
Ambiente, Responsabilidade Social, Saúde e Segurança), se existentes.
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3. AUTOAVALIAÇÃO
3.1 INÍCIO DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO

O início do processo se dá a partir de uma manifestação formal do
Fornecedor solicitante da qualificação, que deve ser feita diretamente à
ABICOL, via site da entidade ou aplicativo do Selo Abicol, acompanhada da
entrega de documentação, atendendo aos seguintes requisitos:
a) Relação de modelo(s) da(s) estrutura(s) para base(s) e ou a(s) base(s)
pronta(s), incluindo a relação de todas as marcas comercializadas.
b) Informações da razão social, endereço e CNPJ do Fornecedor solicitante
da qualificação, bem como apresentação do contrato social, ou outro
instrumento de constituição, que comprove sua condição de Fornecedor.
c) Pessoa de contato, telefone e endereço eletrônico do Fornecedor
solicitante da qualificação.
d) Identificação do fabricante com endereço completo, incluindo a(s)
unidade(s) fabril(is).
e) Informação de atividades/processos terceirizados que possam afetara
conformidade do produto objeto da qualificação.
f) Demais informações da Ficha de Autoavaliação prestadas.
O início do processo deve ser solicitado exclusivamente pelo Fornecedor,
devendo seguir rigorosamente o estabelecido neste Manual.

BASE / BOX
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REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Os fornecedores devem comprovar suas boas práticas, de acordo
com os pilates estabelecidos pela ABICOL, tais como: Respeito ao
Direito do Trabalhador e Combate ao Trabalho Infantil; Respeito ao
Meio Ambiente; Respeito ao Consumidor e ao Mercado, entre outros.

SISTEMA DE GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS
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4. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

A ABICOL, ao receber a documentação especificada, deve abrir um processo
de qualificação e realizar uma avaliação da conformidade da
documentação encaminhada pelo Fornecedor solicitante da qualificação.
Caso seja identificada não conformidade na documentação recebida, o
fornecedor será informado por meio de email para que tenha oportunidade
de realizar a devida correção , evidenciando a implementação da(s)
mesma(s) para nova análise.
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REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
A auditoria do SGQ deve ser realizada com base na edição vigente
da Norma ISO 9001. O fornecedor que apresentar o Certificado ISO
9001 válido está dispensado da auditoria dos requisitos.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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5. AUDITORIA
A auditoria será realizada assim que a FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO for
recebida, podendo ser complementada, se necessário, de forma remota, via
aplicativo Zoom e ou presencial nas dependências do Fornecedor, com o
objetivo de verificar a conformidade do processo produtivo e dos
procedimentos. A auditoria (documental, remota e ou presencial) deve
buscar a demonstração objetiva de que o processo produtivo está
sistematizado e monitorado de forma eficaz, fornecendo evidências do
atendimento aos requisitos de produto estabelecidos neste Manual.
A data para a auditoria remota e ou presencial, se for necessário, deve ser
agendada em comum acordo com o Fornecedor solicitante da qualificação.

Durante a auditoria, o Fornecedor solicitante da qualificação deve colocar à
disposição da ABICOL todos os documentos correspondentes à verificação
da conformidade e apresentar os registros do processo produtivo onde
conste claramente o cumprimento dos requisitos deste Manual.
A ABICOL, após a auditoria, deve emitir RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO,
registrando o resultado da mesma, em duas vias, sendo que uma via deve
ser disponibilizada ao Fornecedor solicitante da qualificação e a outra
disponibilizada para consulta no site da associação.
Caso seja identificada não conformidade na documentação recebida, esta
deve ser formalmente encaminhada ao Fornecedor solicitante da
qualificação para a sua correção e devida formalização junto à ABICOL,
visando evidenciar a implementação da(s) mesma(s) para nova análise.

6. RELATÓRIO PARA QUALIFICAÇÃO
O relatório de qualificação será publicado no site da ABICOL quando o
fornecedor for considerado QUALIFICADO.
A pontuação do fornecedor indicada no relatório determinará a sua inclusão
ou não na lista de "FORNECEDORES QUALIFICADOS".
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REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Os fornecedores de base pronta cujas estruturas de madeira ,
comprovadamente sejam provenientes de empresa qualificada pelO
PQF da ABICOL estão dispensados de apresentação de ensaios

ENSAIOS LABORATORIAIS
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7. ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO
FORNECEDOR - IQF
7.1 REQUISITOS PARA PONTUAÇÃO DE FORNECEDORES DENTRO DO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A pontuação de fornecedores interessados na qualificação será realizada a
partir das informações e documentos apresentados na Ficha de
Autoavaliação e validados em auditoria. A pontuação será denominada
Índice de Qualificação do Fornecedor - IQF.

7.2 CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR - IQF
\IQF FORNECEDOR = (ID X 0,2) + (IQ X 0,3) + (IBP X 0,3) + (IE X 0,2)
Onde:
ID: Índice de Documentação (Pontuação obtida requisito DOCUMENTAÇÃO)
IQ: Índice de Qualidade (Pontuação obtida requisito SGQ)
IBP: Índice de Boas Práticas (Pontuação obtida requisito Boas Práticas)
IE: Índice de Ensaios (Pontuação obtida requisito Ensaios)

Os fornecedores que apresentarem desempenho abaixo de 60% devem se
desenvolver para que assim possam e obter melhor resultado na próxima
avaliação. Esses fornecedores não serão considerados qualificados.
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REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Os documentos serão solicitados aos fornecedores anualmente, e
sempre que ocorrer a expiração de algum deles, conforme fluxo
abaixo:

Leitura do Manual
INSCRIÇÃO

Análise do Formulário de
Autoavaliaçao
Inscrição no site ou
aplicativo

SENSIBILIZAÇÃO

Agendamento e participação
na Sensibilização
Envio da documentação
necessária para qualificação
Análise da Documentação

QUALIFICAÇÃO

Auditorias
Relatório de Qualificação

DIVULGAÇÃO
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Inclusão na lista de
Fornecedores Qualificados
Autorização de uso de Selo do
Programa

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Os fornecedores avaliados serão informados de sua pontuação, estratificada
pelos critérios, com frequência mínima anual.
Alcançando a pontuação superior a 60% Fornecedor qualificado receberá
um Certificado de Qualificação emitido pela ABICOL
Os fornecedores qualificados serão divulgados em plataforma específica
dentro do site da ABICOL.

9. DESQUALIFICAÇÃO DE
FORNECEDORES

Quando os Fornecedores Qualificados deixarem de atingir a pontuação
necessária para permanecer no Programa (auditorias anuais e ou oriundas
de denúncias) e não demonstrarem interesse e/ou capacidade de promover
melhorias, estarão passíveis de serem desqualificados, conforme os critérios
a seguir:
Pendências de assuntos relacionados à qualidade sem resposta;
Baixo desempenho em auditorias realizadas pela ABICOL;
Não cumprimento de ações corretivas propostas;
Reincidentes reclamações na Ouvidoria da associação.
Caberá ao Conselho de Ètica e Administração analisar os casos graves, que afetem
os valores da entidade, e passíveis de exclusão permanente de fornecedor da lista
de "FORNECEDORES QUALIFICADOS"

10. MELHORIA CONTÍNUA

O Fornecedor deve melhorar continuamente seu Sistema de Gestão da
Qualidade, através de objetivos de qualidade, ações corretivas e preventivas,
análise de dados, entre outros.
Recomenda-se que o Fornecedor desenvolva plano de melhoria contínua
que possa resultar melhor desempenho em relação aos requisitos do
Programa de Qualificação de Fornecedor.
As informações sobre as ações corretivas, preventivas e melhorias podem
ser compartilhadas com a ABICOL e se for caso, ensejar nova auditoria e
eventual atualização na pontuação obtida (novo relatório).
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FORNECEDORES QUALIFICADOS
DO PQF ABICOL
Estrutura da página no site da ABICOL onde estarão disponíveis para
consulta a lista de fornecedores qualificados.

CLIQUE AQUI PARA CONHECER OS FORNECEDORES DE BASE / BOX
QUALIFICADOS PELA ABICOL

Onde:
FORNECEDOR: Empresa que adere voluntariamente ao PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃ0 DE FORNECEDORES DE BASE / BOX da ABICOL. É possível
acessar o Relatório de Qualificação do fornecedor neste item por meio de
link.
CLASSIFICAÇÃO / DEFINIÇÃO: Resultado da pontuação obtida na FICHA DE
AUTOAVALIAÇÃO, auditada pela ABICOL.
STATUS: Situação atual do FORNECEDOR perante ao PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE BASE / BOX da ABICOL (se está em
dia QUALIFICADO, se está pendente QUARENTENA e ou se foi excluído
INATIVO).

As informações atualizadas do Relatório de Qualificação do Fornecededor
estará disponível por meio do acesso via QR CODE do Selo Abicol do próprio
fornecedor.

ABICOL | 18

11.USO DO SELO ABICOL

BASE / BOX

11.1 USO DO SELO ABICOL FORNECEDOR QUALIFICADO
O uso do SELO ABICOL, categoria "FORNECEDOR QUALIFICADO", é
permitido exclusivamente para empresas qualificadas, com cadastro ativo e
detentoras de Certificado de Qualificação emitido pela ABICOL.
O uso indevido do SELO ABICOL, categoria "FORNECEDOR QUALIFICADO"
implicará sanções previstas nos incisos I e II dos artigos 189 e 190 e incisos III
e VII do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. As versões de
uso do Selo devem ser sempre autorizadas previamente pela ABICOL.

11.2 COMO USAR O SELO ABICOL FORNECEDOR QUALIFICADO
O SELO ABICOL, categoria "FORNECEDOR QUALIFICADO" deverá ser
utilizado nas cores especificadas abaixo. Em nenhuma hipótese deve-se
alterar as cores oficiais ou fazer uso de fundos que confundam sua
visualização, como dégradé nas cores institucionais e policromias (diversas
cores).

BASE / BOX
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SELO ABICOL PARA
FORNECEDORES QUALIFICADOS
Destacar, para reconhecimento do mercado, quais os fornecedores e
fabricantes de estruturas e de bases/box estão comprovadamente
comprometidos com as boas práticas de fabricação e, ao mesmo
tempo, oferecer aos fornecedores um incentivo a mais (SELO ABICOL)
para o aperfeiçoamento de seus produtos e processos.

QR CODE para acesso aos
dados da empresa
qualificada. Consulta do
status da qualificiação

Identificação
da ABICOL
BASE / BOX

Identificação do
Programa de
Qualificação de
Fornecedores
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11.3 MATERIAL
A etiqueta do SELO ABICOL, categoria "FORNECEDOR QUALIFICADO" a ser
ostentado no produto, poderá ser produzido em material adesivo.
Recomenda-se o papel couché brilho 120g), neste caso, sendo possível a sua
remoção por parte do cliente sem que reste nenhum fragmento de papel ou
resquício de cola evidente na superfície do produto em que foi aplicado.
Está permitida a fixação permanente da etiqueta no produto, sendo esta
mais uma opção para o fornecedor qualificado

11.4. FORMATO MÍNIMO
O SELO ABICOL, categoria "FORNECEDOR QUALIFICADO" deve ser impresso
no tamanho apropriado com base no meio de impressão e na distância de
digitalização. Recomenda-se no mínimo 2cm x 2cm para meios digitais e
3cm x 3cm para meios físicos (impressões).

11.5 CONDIÇÃO DE USO
O SELO ABICOL, categoria "FORNECEDOR QUALIFICADO" é de uso restrito
das empresas fornecedoras de base/box qualificadas, previamente
autorizadas com Certificado de Qualificação ativo.
Além de ser aplicado no produto, o Selo poderá ser utilizado em outras
formas de divulgação, tais como:
publicidade, publicações e documentos
materiais audiovisuais e multimídia
embalagens e banners
materiais customizados
eventos matérias jornalísticas
canais de comunicação próprios das empresas qualificadas

11.6 CARACTERÍSTICAS DO SELO
O SELO ABICOL, categoria "FORNECEDOR QUALIFICADO" é individual e
intransferível. Há em seu layout: a imagem do Selo Abicol e um QR Code,
cuja leitura leva a dados e informações específicas do Fornecedor
Qualificado. Desta forma, o cliente e ou o consumidor poderá conferir in
time o status da qualificação e devida classificação de acordo com os
critérios do programa.
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INSCRIÇÃO DE FORNECEDOR
Empresas interessadas em participar do Programa de Qualificação
de Fornecedores de Estrutura, Base e Box da Abicol devem cumprir a
etapa de inscrição, cujo formulário está disponível no aplicativo Selo
Abicol, nos sistemas Android e IOS.
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RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO
FORNECEDOR:

CNPJ:

DATA DE EMISSÃO:

BASE / BOX
VÁLIDO ATÉ: dd / mm / aaaa

A
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