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PALAVRA DO 
PRESIDENTE
O futuro se escreve hoje 
e parte dele está aqui

Escrevendo para o Universo Abicol, 
nesta minha primeira “PALAVRA DO 
PRESIDENTE”, algumas menções, 
são fundamentais: responsabilidade, 
foco e determinação. O fato é que 
essas três estão intimamente 
interligadas e traduzem fielmente a 
emoção de estar aqui me dirigindo 
a vocês como o representante maior 
desta importante entidade que é a 
Associação Brasileira da Indústria de 
Colchões - Abicol.

Nesta edição, tenho a honra de 
apresentar quem estará junto 
comigo na gestão da Abicol 
empenhando tempo, dedicação 
e conhecimento para destacar 
o setor colchoeiro nacional e
promover o desenvolvimento
setorial contínuo, com adesão às
melhores práticas de mercado e de
indústria responsável e ética.

Este Universo Abicol poderá servir 
de nosso guia, pelo menos durante 
os próximos dois anos, pois registra 
os nossos pilares norteadores, 
que ao serem compartilhados e 

Rodrigo Miguel de Melo, presidente da ABICOL, 
Associação Brasileiro da Indústria de Colchões

amplamente divulgados, ajudarão 
a mantermos o foco e alcançarmos 
os objetivos propostos. Além disso, 
atrairão aqueles que também 
almejam um setor colchoeiro cada 
vez mais forte, mais robusto e mais 
engajado às questões globais de 
sustentabilidade.

Posso garantir que a comunicação 
e a informação não se limitarão às 
edições dessa revista. Nossa diretoria 
estabeleceu como compromisso 
ampliar os meios de contato e de 
interação de qualidade. Afinal, o 
futuro se escreve hoje e apenas parte 
dele está escrito aqui.

Boa leitura!

RODRIGO MIGUEL DE MELO
Presidente da Abicol
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Novo presidente da Abicol elenca 
cinco pilares da sua gestão

Ao tomar posse como presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Colchões 
(Abicol), Rodrigo Miguel de Melo, CEO do 
grupo Plumatex, deixou clara sua alegria em 
comandar a entidade nos próximos anos e 
destacou a importância do Conselho Diretor 
nas tomadas de decisões, bem como a parti-
cipação de todos os associados.

Ciente de que terá grandes desafios pela 
frente, o novo presidente também pediu o 
apoio dos presidentes que o antecederam. 
“Conto com o apoio entusiasta de nossos 
presidentes anteriores, dos membros do 
Conselho Superior e com o trabalho dedi-
cado da nossa diretoria e de cada um dos 
nossos associados”, enfatizou, lembrando 
que todas as regiões e os diversos portes de 
indústrias estarão contemplados em sua ges-
tão com atribuições estratégicas específicas. 
“Sendo assim, espero que saibamos ecoar 
a voz do setor colchoeiro inteiro e que essa 
voz continue sendo cada vez mais ouvida e 
respeitada em todo o Brasil”, pontuou. 

Rodrigo também agradeceu a confiança 
nele depositada, em especial por aqueles 
que aceitaram compor a diretoria, bem como 

a cada associado que aprovou seu nome para 
presidir a gestão biênio 2023-2024. “Não é 
novidade que os objetivos alcançados pela 
Abicol, sem exceção, só foram atingidos gra-
ças à colaboração de todos, cada um à sua 
maneira: com sugestões, críticas, participa-
ção efetiva nas atividades ou através de um 
simples telefonema ou mensagem. Quero 
reafirmar que continuaremos assim, unidos 
em prol de objetivos comuns da nossa asso-
ciação”, frisou. 

Rodrigo fez questão de agradecer os presi-
dentes das gestões anteriores que, na sua 
opinião, lideraram com maestria a constru-
ção do caminho até aqui.  “Prezados Felix Ra-
poso, Luís Fernando Ferraz, Alexandre Prates 
Pereira e Rogério Soares Coelho, a vocês meu 
mais sincero e respeitoso muito obrigado. 
Minha responsabilidade de assumir essa en-
tidade após suas gestões só não é maior do 
que o trabalho que brilhantemente cada um 
de vocês executou em prol da Abicol. Preten-
do construir um valioso legado com o que re-
cebo de cada um dos que me antecederam e 
espero surpreendê-los”, afirmou, destacando 
que tem total confiança que, com o apoio 



da atual diretoria e dos demais membros 
da Associação, não haverá batalha perdida. 
“Afinal, não se vence batalhas sem um bom 
exército, e isso nós temos. E tenho a honra 
de contar com duas mulheres fortes no 
Conselho, que complementam muito bem 
toda competência e habilidade que iremos 
precisar. Obrigado minha primeira vice-pre-
sidente, Lilian Christofoletti, e a nossa dire-
tora executiva, Adriana Pierini, por terem 
aceitado essa missão comigo”, destacou. 

Em seu discurso, Rodrigo também falou aos 
vice-presidentes regionais, desejando que, 
em reconhecimento ao trabalho em suas re-
giões e considerando a relevância da Abicol, 
alcancem cada uma das fábricas de colchões, 
associadas ou não, Brasil afora. “Total atenção 
às ameaças e às oportunidades das regiões é 
o que espero dos vice-presidentes regionais.
Assim como espero dos coordenadores das
comissões temáticas que estejam sempre
alinhados com a missão da associação e que
todos sejam colaborativos para o desenvol-
vimento dos temas que terão destaque na
nossa gestão”, afirmou.

CINCO PILARES DA GESTÃO
Rodrigo elencou os cinco pilares estratégicos 
que terão prioridade neste biênio:

POLÍTICA ESG – Aprofun-
dar o conceito e a amplia-
ção de práticas de política 
de ESG, ou seja, implan-
tação das melhores polí-
ticas ambientais, sociais e 

de governança que uma empresa do setor 
colchoeiro possa precisar, construindo um fu-
turo mais sustentável e resiliente. “Sabemos 
que todos já praticamos alguma forma de 
ESG em nossas empresas. Portanto, preci-
samos nos preparar para disseminar essas 
práticas em todo nosso ecossistema”.

COMBATE À FRAUDE 
E À SONEGAÇÃO – 
Forte atuação em defe-
sa da competitividade 
limpa, justa e fiscaliza-

da, livre de atos ilícitos que tanto prejudicam 
os negócios e o crescimento do País. “Vamos 
estabelecer um canal direto com o consumi-
dor, por meio do trabalho do Observatório do 
Colchão, que deverá ser fortalecido, a fim de 
tornar-se o ponto de referência do mercado, 
monitorando não-conformidades existentes 
e orientando o consumidor a se defender de 
colchões irregulares que causam prejuízo 
financeiro e danos à saúde”.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
– “Precisamos repensar o
modelo atual, praticado
exclusivamente no nosso
segmento, que pressiona
indevidamente o fabricante,

quando falamos de assistência técnica. Pre-
cisamos comunicar ao consumidor, regras 
claras dentro do que determina a legislação 
pertinente, de forma a promovermos rela-
ções justas entre fabricantes e consumidores, 
desenvolvendo uma política de assistência 
técnica de colchões no Brasil a ser capitanea-
da pela Abicol”.

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – Reforma tribu-
tária, reforma trabalhista, impostos de im-
portação, leis antidumping, incentivos fiscais 
devem estar sob monitoramento constante 
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“Espero que saibamos ecoar a voz do 
setor colchoeiro inteiro e que essa voz 
continue sendo cada vez mais ouvida e 
respeitada em todo o Brasil”
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para que a entidade atue 
proativamente e preven-
tivamente. “Precisamos 
assumir a nossa responsa-
bilidade de informar aos 

nossos legisladores as necessidades e de-
mandas do nosso segmento, visando o bem 
maior do País, através de leis mais justas e 
menos contencioso jurídico”.

ECONOMIA CIRCULAR 
– Promover e estimular
estudos e pesquisas para
sustentar uma agenda

que estimule a economia circular. 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
Além dos pilares centrais da gestão, Rodri-
go citou a importância da nova comissão 
de relacionamento institucional, cujo ob-
jetivo é colocar a entidade em par e passo 
com todas as outras entidades representa-
tivas da sociedade, em todos os segmen-
tos. “Teremos tantos outros desafios, inclu-
sive alguns inesperados, mas a mensagem 
que deixo é que todos serão enfrentados 
e tratados com a importância proporcio-
nal ao impacto que possam causar nos 
nossos negócios, nas nossas empresas e 
em nossas comunidades”, lembrou, as-
segurando que  entusiasmo, dedicação e 
coragem não faltarão ao Conselho Diretor 
e que todos levarão a bandeira da Abicol a 
um futuro de realizações, contribuições à 
sociedade, com a força e a determinação 
de todo setor colchoeiro. 

“Finalizando, agradeço o apoio da minha 
família, principalmente dos meus pais, Moa-
cir e Elizabeth, que sempre me apoiaram e 
me motivaram a assumir novos desafios; da 
minha esposa e companheira de todos os 
momentos, Graciela; das minhas filhas Sofia 
e Laura; dos meus irmãos Rafael, Ronaldo e 
Renan; das minhas cunhadas e das minhas 
sobrinhas e sobrinhos. Que Deus criador nos 
abençoe e nos proteja infinitamente. Juntos 
somos força, unidos uma fortaleza”, finalizou 
o novo presidente da Abicol.

Lilian Christofoletti, assume 
vice-presidencia

Lilian compar-
tilha a direção 
executiva da 
ApoloSpuma 
com seu irmão 
Luis Ricardo 
Christofoletti e 
já possui expe-
riência de mais 
de 10 anos no 
setor colchoeiro. 
A empresária é a 
primeira mulher 
a ocupar o cargo, 
assim como 
também foi a pri-
meira mulher a 

atuar como vice-presidente da região Sudeste 
durante a gestão de Rogério Soares Coelho.
Formada em comunicação pela FAAP, Lilian 
atuou como jornalista por muitos anos, tinha 
uma carreira consolidada na Folha de SP. 
Voltou às origens para assumir a direção 
da indústria fundada por seu pai, Sr. Zito 
Christofoletti. É casada com Eduardo Arruda 
e tem dois filhos. 
A vice-presidente conta que é uma honra 
assumir esse cargo e que um de seus obje-
tivos é aproximar ainda mais as lideranças 
femininas do setor colchoeiro das questões 
debatidas na entidade, em especial, tra-
balhar para uma ampla adesão aos cinco 
pilares da gestão de Rodrigo de Melo, no 
biênio 2023-2024. 
Outro ponto de destaque para Lilian é a 
ampliação do uso do Selo Abicol, inclusive, 
ela estava presente na comissão que criou 
o selo para bases. Ela af irma que é preciso
fazer com que o selo seja cada vez mais re-
conhecido e respeitado, mostrando a quali-
dade do produto que está sendo vendido. A
empresária conta que muitos exportadores
já estão levando em consideração a presen-
ça do Selo Abicol e do Inmetro na hora de
comprar os colchões brasileiros.
Para resumir, Lilian diz que suas prioridades 
são as prioridades da gestão de Rodrigo 
de Melo e que empenhará esforços para 
aumentar a participação das mulheres na as-
sociação, principalmente, aquelas que estão 
à frente de seus negócios. 
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Abicol elege diretoria 
da gestão 2023-2024
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Durante convenção anual dos associados, 
realizada de 18 a 20 de novembro, no Itapema 
Beach Resort, em Itapema (SC), foi empossa-
da a diretoria para a gestão 2023-2024 da As-
sociação Brasileira da Indústria de Colchões. 

O CEO do grupo Plumatex, Rodrigo Miguel 
de Melo, recebeu o cargo de Rogério Soa-
res Coelho, CEO da Orbhes, que conduziu a 
entidade nos últimos dois anos. Na ocasião 
também foram empossados os demais 
integrantes da nova diretoria, tendo como 
primeiro vice-presidente a empresária Lilian 
Christofoletti, diretora da Apolospuma, e os 
integrantes do Conselho de Ética e Admi-
nistração e do Conselho Superior, além dos 
presidentes das comissões temáticas. 

CONSELHO DE ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO:

• Presidente: RODRIGO MIGUEL DE MELO, 
Plumatex Colchões

• Primeiro vice-presidente: LILIAN A. 
CHRISTOFOLETTI, Apolospuma

• Vice-Presidente da Região Centro-Oeste: 
LUCIANO E. GOIS, Pelmex

• Vice-Presidente da Região Norte: 
MATEOS RADUAN DIAS, Ortobom

• Vice-Presidente da Região Nordeste: 
FELIPE MENDONÇA, Reconflex

• Vice-presidente Região Sudeste: 
GILBERTO MANTEIGA, MGA

• Vice-presidente Região Sul: ANDREY 
DOS ANJOS, Anjos Colchões

• Diretor Tesoureiro: DANNY SAPIRO, 
Copespuma

• Diretora Executiva: ADRIANA PIERINI

• CONSELHO SUPERIOR:

• Presidente: LUCIANO RADUAN DIAS, 
Luckspuma

• Vice-presidente: ROGÉRIO SOARES 
COELHO, Orbhes Colchões

• Conselheiro: FÉLIX FERNANDO RAPOSO, 
Socimol

• Conselheiro: LUIS FERNANDO W. 
FERRAZ, FA Colchões

• Conselheiro: ALEXANDRE PRATES 
PEREIRA, Orthocrin

• Conselheiro: ANTONIO SOUZA FREITAS, 
Ortolar

• Conselheiro: JOSÉ CARLOS DE MELO, 
Celiflex

• Conselheiro: JOSÉ DERLI CERVEIRA, 
Cristalflex

PRESIDENTES DAS COMISSÕES: 

Normas e Certificações: Rogério Soares 
Coelho, Orbhes

Combate à Fraude: Cristian Burigo, 
Passalacqua 

Sustentabilidade: Luis Fernando Ferraz, 
FA Colchões  

Comunicação e Marketing: Sidney Gonçalves 
da Silva, Maxflex

Legislação Tributária: Guilherme Khouri, CBP  

Relações Institucionais: Alexandre Prates 
Pereira, Orthocrin 
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Felipe Mendonça, vice-presidente região Nordeste 
Formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, Felipe Men-
donça tem pós-graduação em Finanças, pela FGV, e MBA pela Hult Interna-
tional Business School, nos EUA. Em sua carreira como executivo, já trabalhou 
em grandes empresas nas áreas administrativa e de finanças e atualmente é 
diretor comercial da Reconflex. 

É membro ativo da Abicol, tendo ocupado cargo no Conselho Fiscal, e 
agora assume a vice-presidência do Nordeste com a missão de identificar 
as demandas específicas da região. Felipe destaca que sua meta é também 
fortalecer a entidade junto às indústrias do Nordeste e enfatiza que aceitou 
a função por entender que todos precisam se doar para fortalecer pautas de 
interesse coletivo. 

Gilberto Antonio Manteiga, vice-presidente região Sudeste
Técnico em Administração e Contador pela Universidade São Judas (SP), e Deco-
rador de Interiores pela Escola Paulista de Decoração e Artes, Gilberto Manteiga é 
fundador e presidente da MGA Colchões. 

Como vice-presidente do Sudeste, ele aponta como primeira providência fazer um 
levantamento das demandas dos associados da região e ser uma ponte para levar 
essas demandas às reuniões plenárias. Também considera importante ficar atento 
ao que acontece na região, especialmente porque órgãos reguladores, como os 
ambientais, têm formas diferentes de atuação em cada estado. Gilberto já foi dire-
tor do Conselho Superior da Abicol e atuou em outras entidades, como Sindmó-
veis/SP, Associação Comercial de São Paulo e Centro da Indústrias de São Paulo, e 
defende que o associativismo é importante para tornar as empresas mais fortes.

Luciano Gois, vice-presidente região Centro-Oeste
Engenheiro Agrônomo, pela Universidade Federal do Paraná, Luciano Gois 
direcionou sua carreira à administração de empresas. Formou-se também em 
Direito, pela Universidade Federal de Rondônia, é Tecnólogo em Processamento 
de Dados pela SPEI, e tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Sócio-diretor 
da Pelmex, Luciano já atua há mais de quatro anos na Comissão de Normas e 
Prevenção de Fraudes e aceitou a vice-presidência por acreditar que é preciso 
aumentar a atuação das empresas do Centro-Oeste nos projetos da Abicol e 
aproximá-las dos associados para criar um canal local de troca de informações. 
Pretende seguir as premissas da gestão de Rodrigo Melo na região e aumentar 
a participação local dentro da entidade, já que o Centro-Oeste possui menos 
empresas que outras regiões.

Luciano Raduan Dias, presidente do Conselho Superior
Atua há mais de 40 anos no segmento de colchões, sendo fundador e diretor da 
Lukspuma, que está há 32 anos no mercado. 

É um dos fundadores da Abicol, tendo atuado em vários cargos na entidade. 
Agora, como presidente do Conselho Superior, vai auxiliar a diretoria e atuar em 
diversas áreas para garantir o pleno funcionamento e cumprimento das metas. 

Reconhece que todo empresário precisa se doar às causas coletivas e exalta 
as várias conquistas da Abicol, vislumbrando um horizonte promissor para 
novas conquistas. Entre as áreas mais importantes a serem trabalhadas 
está a fiscalização para cumprimento das normas do Inmetro, avalia Lucia-
no, que se diz honrado em fazer parte desta diretoria.  
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Andrey dos Anjos, vice-presidente região Sul
O diretor da Anjos Colchões é formado em Administração de Empresas e atua 
há mais de 20 anos no mercado de colchões, quando a Anjos deixou de fabricar 
apenas estofados e espumas, dando início a produção de colchões.

 Andrey já ocupou cargo na Abicol, na Comissão de Normas e Prevenção de 
Fraudes, e agora assume a vice-presidência da região Sul. Primeiro é preciso 
ouvir os fabricantes da região e entender quais são as dificuldades e de-
mandas do setor para depois buscar as melhores soluções junto à equipe da 
Abicol, acredita Andrey. O novo vice-presidente da região Sul também afirma 
que são poucas as empresas atuantes no Sul do Brasil, mas acredita que pode ter 
mais participação das indústrias nessa nova gestão para ajudar, principalmente 
no combate às fraudes e irregularidades.

Mateos Raduan Dias, vice-presidente região Norte
A vice-presidência da região Norte está a cargo do empresário Mateos Raduan 
Dias, da Ortobom, que assume pela primeira vez cargo na Abicol. Sua missão é 
ser o porta-voz da associação na região, identificando as demandas e atuando 
como elo entre os fabricantes de colchões e a entidade, de forma a garantir que 
os desafios específicos dos colchoeiros do Norte sejam encaminhados e conside-
rados nas ações da Abicol.

Danny Sapiro, Copespuma – diretor tesoureiro 
Formado em Administração pela PUC/SP, com pós-graduação em Marketing 
pelo Ibemec, Danny Sapiro é sócio-diretor da Copespuma, onde responde pelas 
áreas comercial e financeira. 

Já ocupou a diretoria financeira na gestão de Rogério Coelho e aceitou perma-
necer no cargo por mais dois anos por entender que os empresários precisam se 
dedicar à entidade para que as pautas de interesse de todos avancem. Segundo 
ele, na própria entidade existem empresários que se doam muito e que isso o 
inspira, destacando que atuação desta diretoria está mais ligada ao planejamento 
das ações, que são sempre aprovadas pelo Conselho, e que viabilizam as ações da 
entidade. Danny destaca o suporte da diretora Executiva, Adriana Pierini, para o 
bom funcionamento da área financeira da entidade. 

Alexandre Prates Pereira – Comissão de Relações Institucionais
O diretor institucional da Orthocrin é bem conhecido no setor colchoei-
ro por seus mais de 30 anos de atuação e, também, por ter ocupado a 
presidência da Abicol na gestão 2017-2019, além de estar na entidade 
desde a fundação.

Formado em Administração de Empresas, Alexandre possui experiência e 
bom relacionamento com o mercado e as associações da indústria, ten-
do atuado na Comissão de Marketing da Abicol. Justamente por isso ele 
comanda a Comissão de Relações Institucionais, criada para estabelecer 
relacionamento mais próximo com o governo federal, órgãos estaduais e 
federais, associações, federações, CNI e Inmetro. Foi na gestão de Alexandre 
que o Selo Abicol foi implantado e garantiu mais informação aos consumidores e lojistas sobre a 
importância e o trabalho de qualidade na entidade.

ei-

ee
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Sidney Gonçalves – Comissão de Comunicação e Marketing
Advogado e empresário, Sidney é fundador e diretor da Maxflex e acaba de 
encerrar seu mandato como vice-presidente da região Sul da Abicol. Agora, 
assume uma nova função na entidade gerindo a Comissão de Comunica-
ção e Marketing.

O empresário conta que a divulgação do Selo Abicol será prioridade para a 
comissão, assim como a divulgação das boas práticas e a importância do 
sono para a saúde. 

O Universo Abicol é um projeto que terá continuidade na forma impressa, 
mas terá edições mensais no formato digital, destacando permanentemen-
te as ações da entidade. A partir do próximo ano, a comissão irá se reunir 

para traçar outras estratégias de comunicação e divulgação do Selo.

Rogério Soares Coelho – Comissão de Normas e Certificações
O CEO da Orbhes já atua no mercado colchoeiro há 30 anos. Formado em 
Engenharia Química e com mestrado em Polímeros, Rogério ingressou no 
setor de colchões através do trabalho com insumos e elementos envolvidos. 

Rogério Coelho acaba de deixar a presidência da Abicol, que esteve à frente 
durante a pandemia e a retomada da “normalidade” do setor, para ingres-
sar agora no comando da Comissão de Normas e Certificações.

Em sua nova função na entidade, o empresário fala em unificar as normas 
e sobre uma consulta pública que está sendo feita pela ABNT. A ideia de 
Rogério é pedir ao Inmetro para usar a nova norma como referência. O ideal 
seria ter uma normatização mais enxuta e inteligente.

Precisa acontecer uma atualização das normas do setor e ele propõe a implementação de uma nova 
norma para os colchões de espuma, o que já está sendo estudado. O objetivo é avaliar a performance 
do colchão e não apenas os materiais.

Guilherme Koury – Comissão de Legislação Tributária 
CEO da CBP Brasil e com 26 anos de indústria, o empresário possui 
bacharelado em Administração pela Universidade Paulista, e MBA em 
Gestão Empresarial pela FGV.

Aceitou o desafio de coordenar a Comissão de Legislação Tributária 
que tem como missão monitorar, proativamente, os temas relacionados 
à classificação fiscal, impostos, licenças e outras obrigações legais, fiscais 
e trabalhistas, com assessoramento de especialistas das respectivas 
áreas (advogados, contadores, engenheiros, entre outros) de forma a 
propor ações pontuais que possam preservar ou estabelecer a seguran-
ça jurídica do setor. 
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Cristian Burigo – Comissão de Combate à Fraude
Diretor comercial da Passalácqua Indústria há 15 anos, Cristian atende clientes 
do atacado e varejo e, também, é responsável pelo marketing da empresa. 

Como já fez parte da Comissão de Normas e Prevenção de Fraudes, se 
sente apto à coordenação e afirma que ficou lisonjeado com o convite. Ele 
entende que esta comissão atua em um dos temas mais sensíveis e tem 
como meta propor programas e viabilizar ações de combate à condutas 
que causem danos ao livre mercado e à livre concorrência. 

Para Cristian, o Observatório do Colchão é um dos grandes aliados da 
indústria e do varejo na implementação de ações no combate à fraude e 
vigilância de mercado. Também considera importante tarefa da Comissão 
acompanhar ações de defesa do consumidor, junto à Delegacia do Consumidor. Assim como, atuar jun-
to às Secretarias da Fazenda, propondo um modelo operacional para identificar, comprovar e combater 
eventual prática de sonegação fiscal. 

Luis Fernando Ferraz – Comissão de Sustentabilidade

Diretor e filho do fundador da F.A. Colchões, Luis Fernando é um admi-
nistrador de empresas com pós-graduação em Marketing pela FGV e 
formação em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. 

Bastante experiente, Luis Fernando já foi presidente da Abicol e agora 
assume seu segundo mandato na Comissão de Sustentabilidade com o 
intuito de dar continuidade aos trabalhos iniciados nas áreas de econo-
mia circular, ações ESG.

A atenção, segundo Luis Fernado, deve ser grande em relação ao trata-
mento e vida útil do colchão. O diretor da F.A. Colchões acredita que é preciso um levantamento 
das boas práticas que já são feitas no setor para que elas sirvam de exemplo a outros fabricantes.

Adriana Pierini – Diretora Executiva
Adriana é economista com especialização em Marketing, Comportamento 
Organizacional e Gestão do Terceiro Setor. Integra o Conselho Fiscal da Plu-
ricoop Cooperativa de Executivos em Gestão e Treinamento, da qual é coo-
perada fundadora. Foi agente de desenvolvimento do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP PR, época que coordenou o 
Movimento Nós Podemos Paraná, regional Norte-Noroeste. Como Diretora 
Executiva, uma de suas principais atribuições é a de gerenciar os recursos 
e as operações gerais da Abicol, atuando como ponto central de comunica-
ção entre o operacional e o estratégico, Conselhos e Comissões.
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Emoção e sensação de dever  
cumprido, diz Rogério Coelho   

“Quando eu revisito as nossas ações, 
projetos, iniciativas e melhorias, eu me sinto 
orgulhoso do nosso trabalho em equipe” 

A Convenção dos Associados 2022 foi particu-
larmente especial. Além de marcar o retorno 
do encontro presencial, ainda contou com a 
posse da nova diretoria. Rogério Soares Coe-
lho, CEO da Orbhes Colchões, ao iniciar seu 
discurso pontuou que “depois de um período 
no qual, em nome da segurança sanitária, 
fomos impedidos de nos aglomerar, estamos 
aqui, mais próximos do que nunca, para cele-
brar o associativismo do setor colchoeiro”.

“Nesta edição, a convenção tem um quê de 
mais especial para mim, porque pela primei-
ra vez realizamos o evento no Sul do Brasil, 
homenageando três notáveis que fazem 
parte da história do setor na região, e eu terei 
a missão de empossar, de entregar o leme 
do navio Abicol para o presidente eleito e sua 
diretoria”, destacou. 

“Eu disse navio Abicol, porque há um ditado 
popular que reverbera na minha cabeça toda 
vez que eu penso em tudo que passamos 
nos três últimos anos e que completam o 
tempo da minha gestão. Mar calmo nunca 
fez bom marinheiro... Modéstia à parte, com a 

ressalva da metáfora, estou me sentindo um 
bom marinheiro. Passamos por tantas tem-
pestades nessa viagem durante 2020, 2021 e 
2022 que, ao dar posse ao Rodrigo, será como 
se estivesse passando o leme deste navio. E 
repasso o comando de um navio carregado 
de histórias, das tempestades e dos dias de 
sol brilhante, das noites escuras, muitas delas 
que passamos em claro e das de céu estre-
lado que sonhamos com um futuro melhor. 
Dizem que as adversidades muito drásticas 
costumam funcionar como uma espécie de 
seleção natural das nossas atitudes, transfor-
mando a maneira como fazemos algo, viven-
ciamos uma situação e resistimos (ou não) 
às suas intempéries. Eu acredito nisso. Posso 
dizer que as adversidades pelas quais pas-
sou o mundo e o setor nos últimos três anos, 
apesar de tudo, nos fizeram crescer como 
associação. Talvez um crescimento maior 
do que se tivéssemos passado por um mar 
calmo. Tivemos que nos reinventar, adequar, 
dedicar, transformar. Quando eu revisito as 
nossas ações, projetos, iniciativas e melhorias, 
eu me sinto orgulhoso do nosso trabalho em 
equipe”, enfatizou, enumerando algumas das 
ações. 
1. Produção de cartilhas de orientação para segu-

rança dos trabalhadores das fábricas e das lojas
de colchões no período da pandemia;

2. Reuniões com Inmetro, Ministério do Desenvolvi-
mento Regional e Receita Federal;

3. Implantação do Programa Setorial da Conformi-
dade – Observatório do Colchão;

4. Instituição do Selo para Base-Box;

5. Ação Coletiva sobre a classificação fiscal do box-
-somiê;

6. Liminar que assegura, até o julgamento, a clas-
sificação do box-somiê como produto do setor
colchoeiro;

7. Zerar temporariamente o imposto de importação
do TNT;

8. Articulação para a suspensão provisória do anti-
dumping dos fios de poliéster;



UNIVERSO ABICOL  |   13

9. Realização da primeira mostra de colchões, a
EXPOABICOL;

10. Realização do Encontro Nacional das Indústrias de
Colchões, com recorde de público e de avaliações
positivas;

11. Conclusão da elaboração da norma da ABNT para
colchões;

12. Apoio à criação de norma técnica para molejos de
colchões;

13. Produção de vídeo comemorativo de 10 anos da
Abicol;

14. Participação da ISPA 2022, com agenda dos asso-
ciados com o presidente Ryan Trainer;

15. Implantação do Estudo da Validade do Colchão
sob o Aspecto da Proliferação dos Agentes Bioló-
gicos;

16. Entrevista a jornais conceituados e a todas as
revistas especializadas do setor;

17. Participação de lives e de webinars;

18. Atualização do Selo Abicol;

19. Investimento de mais de R$ 1 milhão em campa-
nha de marketing;

20. Divulgação do selo na Rede Globo, Globo News e
RecordTV;

21. Impulsionamento do Selo de Segurança Abicol
em Instagram, Facebook e LinkedIn;

22. Produção de mais de uma dezena de enquetes e
levantamentos;

23. Defesa da redução de alíquota do imposto de
importação dos fios de aço e do TNT;

24. Realização do Fórum especializado de Boas Práti-
cas na Prevenção contra Incêndios e no manuseio
de Produtos Químicos;

25. Produção de vídeos de Boas Práticas na Preven-
ção contra Incêndios;

26. Criação de certificado de Boas Práticas na Pre-
venção contra Incêndios;

27. Criação da vitrine de prestadores de serviços em
assistência técnica de colchões em período de
garantia;

28. Criação de área de serviços no site da Abicol,
como Banco de Talentos, Indicadores de Mercado
e Venda de Máquinas e Equipamentos Seminovos;

29. Encaminhamento de tratativas para a primeira
missão internacional de comitiva de associados –
Interzum 2023;

30. Desenho do Projeto-Piloto de Reciclagem de Col-
chões – Reciclolchão.

Para Rogério, tudo isso demonstra que, de 
uma forma ou de outra, a entidade e seus 

líderes souberam lidar com as adversida-
des. “Afinal, e graças a Deus, depois de tudo 
estamos aqui, em festa para homenagear os 
Notáveis Industriais Colchoeiros e celebrar a 
diretoria da gestão 2023-2024.
Particularmente, essa experiência como 
presidente da Abicol me fez entender que 
o êxito associativista se faz na construção
de ações bem definidas, de objetivos bem
traçados e pautas de interesse manifesto dos
associados, isso leva ao sucesso de batalhas.
A Abicol é um instrumento importante para a 
consolidação e defesa de interesses do setor 
colchoeiro. E vai além disso, nossa entidade 
é um instrumento fundamental para novas 
conquistas. E o dinamismo alcançado duran-
te os últimos onze anos de trabalho se revela 
fundamental para a manutenção desta obra 
associativa. Afinal, uma associação não cessa 
nunca sua atuação. Sempre será necessária a 
luta. Sempre será necessário sermos protago-
nistas de importantes momentos na defesa 
de um mercado leal e justo dentro de um 
ambiente de negócios favorável ao cresci-
mento da indústria nacional. Tenho a convic-
ção de que a nossa entidade chegou até aqui 
pela força do associativismo, pelo interesse 
e pela participação ativa dos associados. A 
união das pessoas de bem em torno de pro-
pósitos honestos e voltados ao bem comum 
nos fortalece. Por isso, fortalecido pela sen-
sação do dever cumprido, pela gratidão que 
tenho pelo trabalho dos companheiros de 
diretoria, conselho e comissões, por respeito 
e consideração aos associados, agradeço pelo 
privilégio e pela honra de ter conduzido o 
navio até aqui”, finalizou, desejando sucesso 
para a gestão 2023-2024. 

O comando do "navio Abicol" muda de mãos



Empresários catarinenses integram galeria 
dos Notáveis Industriais Colchoeiros

Durante a Convenção de Associados 2022, 
além da posse da nova diretoria, também 
aconteceu a entrega da comenda Félix 
Fernando Raposo aos empresários Blásio 
Mannes, fundador da Mannes Colchões e 
Estofados, de Guaramirim (SC); e aos irmãos 
Nelson e Francisco Habowsky, fundadores da 
Colchões Ecoflex, de São Bento do Sul (SC). 
Os três empresários passam a integrar a ga-
leria dos Notáveis Industriais Colchoeiros, ao 
lado de outras personalidades do setor 
como: Johnny Jardini, da Americanflex; 

Antonio 
Assad Mussi Koury, da CBP; José Carlos de 
Melo, da Celiflex; Fernando José Faria de 
Ferraz, da FA Colchões; José Agnelo Seger, 
da Herval; Manoel Nogueira Alves Pereira, da 
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Orthocrin; Ernesto Dias Filho (in memorian), 
Francisco Dias e Júlio Dias, da Ortobom; 
Áscolo Martin (in memorian), da Pelmex; 
Moacir Lázaro de Melo, da Plumatex; Félix 
Fernando Raposo, João Claudino Fernandes 
(in memorian) e Valdecy Claudino, da 
Socimol
A comenda foi instituída pela Abicol para 
homenagear aqueles empresários que 
prestam, ou prestaram, relevantes 
contribui-ções ao setor. Em 2017 a comenda 
Notável Industrial Colchoeiro passou a ser 
denomi-nada “comenda Félix Fernando 
Raposo”, em homenagem ao primeiro 
presidente da entidade e um de seus 
fundadores.    
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FABRICANTES
Americanflex 
Anjos Colchões 
Apolospuma 
Becflex
Biflex
Bom Pastor 
Castor
CBP Brasil 
Celiflex 
Copespuma
 Cristalflex
Ecoflex 
Estofama

Orthocrin 
Ortobom
Orthoflex
Ortolar
Paropas
Passalacqua
Pelmex
Plumatex
Polar
Reconflex
Sankonfort
Serflex
Simbal
Sleep Confort
Umaflex

EMPRESAS 
ASSOCIADAS

Eurosono
F.A. Colchões 
Flex 
Gazin Colchões 
Hellen Colchões
 Herval 
Kappesberg 
Líder Colchões 
Luckspuma 
Maxflex
Mga Moveleira
Montreal
Onix 
Orbhes 

FORNECEDORES
AlphaMotion
Alutec
Basf
BekaertDeslee
BLU
Branyl
C&L
Conexão Malhas
Covestro
Dow
EME
Evonik
GrupoAssurê
Itabox
Killing Adesivos
Leggett&Platt
Momentive
Overseas
Purcom
Quachiotex
Starspring
Wanhua


