
Realização & Organização

23ª EDIÇÃO DO PRÊMIO 

SINDUSFARMA DE QUALIDADE



OBJETIVOS DO PRÊMIO

✓Premiar todos os fornecedores que se destacaram nos últimos
12 meses;

✓Reconhecer os esforços realizados pelas indústrias 
farmacêuticas e seus fornecedores para alcançar os padrões de 
qualidade exigidos pelo setor;

✓ Assegurar a tomada das providências necessárias para que
produtos e serviços cumpram seu papel;

✓Garantir que os medicamentos atendam às recomendações 
sanitárias.

Esta premiação transcende a simples avaliação da qualidade do produto
ou do serviço. Destina-se a avaliar a evolução e a compreensão da
importância do Sistema de Segurança da Qualidade por parte dos
parceiros da indústria farmacêutica.



OBJETIVOS DO PRÊMIO - RDC 17/2010

Art. 12. O fabricante é responsável pela qualidade dos

medicamentos por ele fabricados, assegurando que sejam

adequados aos fins a que se destinam, cumpram com os

requisitos estabelecidos em seu registro e não coloquem os

pacientes em risco por apresentarem segurança, qualidade ou

eficácia inadequada.

§ 1º O cumprimento deste objetivo é responsabilidade da

administração superior da empresa e exige a participação e o

compromisso dos funcionários em todos os níveis da

organização, das empresas fornecedoras e dos

distribuidores.



A QUEM SE DESTINA

Todas as empresas fornecedoras:

✓ Material de Embalagem;

✓ Matéria-Prima;

✓ Prestadores de Serviços;

✓ Máquinas e Equipamentos;

✓ Materiais, Equipamentos, Instrumentos e Serviços de Controle
de Qualidade.

A participação é gratuita!



CATEGORIAS



CATEGORIAS

Material de Embalagem 10

I. Frascos de vidro (Tipo II e Tipo III)
II. Bisnagas
III. Bulas 
IV. Rótulos 
V. Embalagens de Transporte 
VI. Cartuchos 
VII. Filmes Plásticos para Blister (PVC, PVDC e outros) 
VIII. Laminados de Alumínio
IX. Frascos e Tampas Plásticas 
X. Embalagens Primárias para Injetáveis (Ampolas e Frascos de vidro Tipo 
I, Seringas Preenchidas e Bolsas para parenterais)



CATEGORIAS

Matéria-Prima 2

XI. Fabricantes de Matérias-primas (excipientes, ingrediente farmacêutico
ativo e cápsula)

XII. Importadores de Matérias-primas primas (excipientes, ingrediente
farmacêutico ativo e cápsula)



CATEGORIAS

Prestadores de Serviços 7

XIII. Armazenagem e Distribuição de Medicamentos
XIV. Terceirização de Produção e Embalagem
XV. Transporte de Medicamentos
XVI. Prestação de Serviços para Produção (Validação, Calibração,
Qualificação, Auditorias, Certificação, Equipamentos de Proteção
Individual, higienização de uniformes)
XVII. Prestação de Serviços para Controle de Qualidade (Validação,
Calibração, Qualificação, Auditorias, Certificação)
XVIII. Despachos Aduaneiros e Comércio Exterior
XIX. Soluções para Cadeia Fria (caixas especiais, gel refrigerante,
espumas, envirotainer, caminhões refrigerados e outros)



CATEGORIAS

Máquinas e Equipamentos 1

XX. Máquinas e Equipamentos de Produção (Fabricantes Nacionais e
Importadores)

Materiais, Equipamentos, Instrumentos e 
Serviços de Controle de Qualidade             4

XXI. Terceirização de Ensaios e Análises (Prestação de Serviços de
Bioequivalência, Equivalência, Estudos Clínicos e Pré-clínicos e
Terceirização de Análises e Ensaios Físico-Químico-Microbiólogicas)
XXII. Materiais de Laboratório (Padrões, Solventes, Reagentes e
Vidrarias)
XXIII. Equipamentos de Laboratório (pHâmetros, HPLC e outros)
XXIV. Projetos e Instalações (Projetos de Controle de Qualidade, Produção
e Engenharia)



CATEGORIAS

ATENÇÃO:
O fornecedor deve concorrer somente 

na categoria referente ao produto ou 

serviço fornecido.



ETAPAS



ETAPAS 

1º ETAPA: cadastro dos fornecedores

2º ETAPA: votação da Indústria Farmacêutica nos fornecedores

cadastrados

3ª ETAPA: auditoria dos 3 fornecedores mais votados em cada

categoria



CALENDÁRIO



CALENDÁRIO – PRÊMIO 2019

23 de novembro - Abertura oficial - Sindusfarma;

23 de novembro a 18 de fevereiro - Período de inscrições para

fornecedores através do site;

20 de fevereiro a 20 de março - Período de votação (pelas Indústrias

Farmacêuticas);

27 de fevereiro - Treinamento de fornecedores inscritos no Prêmio;

22 de março - Comunicado aos fornecedores finalistas em cada categoria

e envio de instruções para auditoria por e e-mail;

25 de março a 25 de abril - Período de auditoria;

03 de maio - Divulgação da lista dos finalistas no site;

20 de maio - Noite de premiação;

21 a 23 de maio - FCE Pharma.



CADASTRO 

FORNECEDORES



CADASTRO FORNECEDORES

http://www.premiosindusfarmaqualidade.com.br/



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE

Quem são os Indicados?
São os representantes da área de Qualidade e de Compras/Vendas
(Comercial) da empresa. “Ponto de contato”



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE



PASSO A PASSO – CADASTRO SITE

No momento do cadastro pelo fornecedor a comissão do prêmio irá
realizar a moderação para aprovação e efetivar a participação.

Aprovado a participação o sistema envia o e-mail abaixo:

Reprovado a participação o sistema envia o e-mail abaixo:



VOTAÇÃO INTERNET

REALIZADO PELA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA



VOTAÇÃO INTERNET

É necessário que a indústria farmacêutica realize o cadastro
similar aos fornecedores a diferença está na escolha para
indústria (incluindo a moderação prévia)



VOTAÇÃO INTERNET

Cada indústria terá direito a 2 votos:

✓Um voto para a Área de Qualidade
✓Um voto para a Área Comercial (compras).

Realizada pelo gestor responsável da área ou por pessoa por ele
designada.

A Indústria Farmacêutica vota somente na(s) categoria(s) na(s)
qual(is) utiliza o serviço/material/produto daquele fornecedor.

Os critérios de Validação (Auditoria) estão inseridos no
regulamento.



CADASTRO 

ÁREA RESTRITA



PASSO A PASSO – CADASTRO ÁREA RESTRITA



PASSO A PASSO – CADASTRO ÁREA RESTRITA



A PARTIR DE 20 DE FEVEREIRO

VOTAÇÃO



A PARTIR DE 20 DE FEVEREIRO

VOTAÇÃO



AUDITORIA



AUDITORIA

Os 3 (três) primeiros classificados em cada categoria de
fornecedores e prestadores de serviços serão auditados
pela Comissão Julgadora do Prêmio Qualidade Sindusfarma,
a qual efetuará uma avaliação de 3 (três) itens da estrutura
do Sistema de Gestão da Qualidade.

❑ SISTEMA DA QUALIDADE

❑ GERENCIAMENTO DOS DESVIOS (tratamento de
não conformidades, ações corretivas e preventivas
- CAPA)

❑ TREINAMENTO



AUDITORIA

A avaliação realizada pela comissão de
auditores do Sindusfarma não é realizada
comparando os diferentes produtos, mas
comparando o Sistema de Gestão da
Qualidade.

Para a auditoria, serão convocados os
representantes da área de qualidade indicados
pelo fornecedor no momento da inscrição. O
número máximo de participantes durante a
auditoria será 6 por empresa.



AUDITORIA

Caso uma empresa esteja concorrendo a mais
de uma categoria, a empresa será auditada
em uma única data, porém os registros
apresentados deverão envolver todas as
categorias às quais a empresa está
concorrendo.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Nota Definição

1,0

Completo, robusto, consistente (demonstra a interligação do sistema de qualidade)

e demonstra cultura de melhoria contínua (utiliza ferramentas de avaliação do

processo e implementa ações para melhorar seus resultados).

0,85
Completo e efetivo (consolidado, lógico, seguro), porém com oportunidades de

melhorias. Apresenta cultura de melhoria contínua insuficiente.

0,7
Completo (atende aos requisitos solicitados), porém com oportunidades de

melhorias. Não apresenta cultura de melhoria contínua.

0,6 Incompleto, com necessidade de melhorias gerais.

0,4
Incompleto, frágil e inconsistente, com possibilidade de comprometer a qualidade

do sistema.

0,2 Incompleto, frágil e inconsistente. Compromete fortemente a qualidade.

0,0 Documento não apresentado.



PONTUAÇÃO

Nota final = (0,2 x I) + (0,8 x A)

A= Nota da auditoria
I= Pontuação Final da votação pela internet.

Por exemplo: 
Pontuação Final da votação pela internet: 9 e Nota da auditoria: 
8,5.
Nota final: (0,2 x 9,0) + (0,8 x 8,5) = 1,8 + 6,8  = 8,6

Tempo para Auditoria: 120 minutos



AUDITORIA

No dia 27 de fevereiro de 2019 –
Treinamento de fornecedores inscritos no Prêmio

Serão fornecidos detalhes mais consistentes e
exemplos sobre Desvios, CAPA, Treinamento e
Sistema de Qualidade.

Será fornecido material sobre as referências que a
indústria farmacêutica utiliza como base para as BPF:

- RDC nº 17/2010 – Boas Práticas de Fabricação de 
Medicamentos.

- ICH Q 10 – Manual de Qualidade.  



PREMIAÇÃO

Troféu 
ao vencedor

Menção Honrosa
aos outros 2 finalistas



Realização & Organização

DATA PREMIAÇÃO 2019



FESTA DE PREMIAÇÃO

A PARTIR DAS 18H30 - Em local a ser definido



COMPRA DE CONVITES E MESAS 

2019

Contato

Vanessa Vicente

vanessa@sindusfarma.org.br

Telefone: +55 11 3897-9779



COMPRA DE CONVITES E MESAS 2019

Opção 02/fev/19* 30/mar/2019* 20/mai/2019*

Mesa Setor 1 R$ 3.068,00 R$ 3.251,00 R$ 3.901,00

Mesa Setor 2 R$ 2.981,00 R$ 3.161,00 R$ 3.793,00

Mesa Setor 3 R$ 2.897,00 R$ 3.070,00 R$ 3.685,00

Convites Individuais R$ 487,00 R$ 516,00 R$ 609,00

(*) Todos os valores são estimativas tendo como base o Prêmio 

Sindusfarma 2018. Podendo sofrer alterações em relação ao local 

da premiação que ainda será definido.



Obrigado!

premioqualidade@sindusfarma.org.br


