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SONDAGEM INDUSTRIAL DO SETOR
COLCHOEIRO
Neste mês de julho, a Associação Brasileira da Indústria de Colchões
realizará a Sondagem Industrial do Setor Colchoeiro, cujo levantamento
propiciará a apuração do valor do ticket médio dos colchões, a variação do
preço de insumos e matérias-primas, entre outras informações.
Em mais uma ação inédita no setor colchoeiro, a ABICOL realizará no período de 05 a 22 de julho de
2022, a Sondagem Industrial do Setor Colchoeiro e contará com a participação voluntária de fabricantes
de colchões de todo o Brasil, inclusive de estabelecimentos que produzem colchões e que não fazem
parte do quadro associativo da entidade.
O relatório completo e detalhado da referida Sondagem será compartilhado somente com as empresas
que participarem do levantamento respondendo todas as questões. O documento. com as informações
consolidadas, será encaminhado por email no endereço indicado no questionário. Aliás, para garantir o
anonimato e sigilo da identidade do respondente, não será necessário incluir dados de identificação da
empresa respondente que pode inclusive indicar um email gmail, hotmail entre outros (sem a identificação
da empresa) para receber o relatório com total privacidade.
A Sondagem engloba as seguintes questões:

Comportamento do Preço Médio de Venda dos Colchões
*ANO 2020, 2021 e 2022 - Reajuste aplicado no preço do colchão
(%) no mês em que foi comunicado ao lojista

Comportamento dos Preços de Insumos e Matérias-primas
*Percentual de aumento de preço de insumos e matérias-primas
consolidado no período indicado na tabela (Arame, EPS, Madeira,
Poliol, TDI e TNT nos anos de 2020, 2021 e nos meses de 2022.

Produção e Produtividade da Indústria Colchoeira
*Dias trabalhados, número de empregados, número de colchões
produzidos e número de colchões vendidos.

Projeções do Semestre
*Faturamento, Produção, Venda e Expectativa de Resultado do ano
de 2022.

Para participar da Sondagem Industrial do Setor Colchoeiro, basta acessar
o questionário pelo link https://pt.surveymonkey.com/r/colchoes2022 ou via
QRCode ao lado::

Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato conosco por email ou whatsapp.
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