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O presidente da ABICOL – Associação Brasileira da Indústria de Colchões, Rodrigo
Miguel de Melo, encaminhou carta ao Secretário Geral da Organização das Nações
Unidas, António Guterres, declarando o apoio da entidade aos Dez Princípios do
Pacto Global, sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção. A correspondência foi enviada ontem, 1º de março.

“Estamos empenhados em tornar o Pacto Global e seus Dez Princípios parte da
estratégia, da cultura e das operações cotidianas de nossa organização e em nos
engajar em projetos de colaboração que promovam o avanço dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável” enfatizou o dirigente.

Ao tornar-se signatária do Pacto Global, a ABICOL integrará a rede da maior
iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil
participantes entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais, que
abrangem 160 países. Em contrapartida, será abastecida de diretrizes para a
promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças
corporativas comprometidas e inovadoras. 

Pilares Estratégicos
O engajamento da ABICOL ao Pacto Global está alinhado com os 5 pilares
estratégicos elencados por Rodrigo Miguel de Melo ao assumir a presidência da
entidade, em novembro do ano passado, como forma de ajudar a ampliar a
competitividade dos negócios dos associados em um mundo em acelerada
transformação.

Os pilares se apoiam no aprofundamento do conceito ESG, de práticas ambientais,
sociais e de governança para que as empresas do setor colchoeiro possam construir
um futuro sustentável; economia circular, estimulando estudos e pesquisas para
sustentar uma agenda que incentive o reaproveitamento de materiais; Combate à
fraude e a sonegação, ampliando, por exemplo, o monitoramento a não
conformidades no setor; Repensar o atual modelo de Assistência Técnica, com
abertura de canais de comunicação entre fabricantes e consumidores; Legislação
tributária, subsidiando os parlamentares com as demandas do segmento no âmbito
da reforma tributária, trabalhista, dumping e incentivos fiscais, entre outros temas
econômicos.   

Presidente da Abicol formaliza apoio da entidade ao Pacto Global da ONU
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