


PROGRAMAÇÃO DA REUNIÃO

Horário Tema Speaker 

10h00 – 10h05 Abertura Institucional 

– Boas-Vindas

Dr. Nelson Mussolini 

Presidente Executivo do Sindusfarma 

10h05 – 10h10 Abertura Técnica

– Boas-Vindas

Rosana Mastellaro

Diretora de Assuntos Regulatórios, Técnico e de Inovação do 

Sindusfarma

10h10 – 11h25 Apresentação Prêmio 

(Regulamento e Cronograma 

2023)

Liliane Saadi

Gerente Técnico-Regulatória e de Inovação do Sindusfarma 

Diego Silva

Coordenador de Qualidade e Meio Ambiente do Sindusfarma

11h25 – 11h30 Encerramento Rosana Mastellaro

Diretora de Assuntos Regulatórios, Técnico e de Inovação do 

Sindusfarma 





OBJETIVOS DO PRÊMIO



OBJETIVOS DO PRÊMIO –
RDC Nº 658/2022 (BPF)

“Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de

Medicamentos”.

Art. 4º O detentor de uma autorização para fabricação deve fabricar medicamentos, de

forma a garantir que correspondam à finalidade pretendida, satisfaçam os requisitos do

registro ou da autorização para uso em ensaio clínico, conforme apropriado, de forma a não

colocar os pacientes em risco devido à segurança, qualidade ou eficácia inadequadas.

§ 1º O cumprimento deste objetivo de qualidade é responsabilidade da administração superior da empresa

e exige a participação e o comprometimento da equipe em todos os níveis da organização, bem como de seus

fornecedores e distribuidores.



OBJETIVOS DO PRÊMIO

Premiar todos os Fornecedores da Indústria Farmacêutica que se destacaram nos últimos 12

meses;

Reconhecer os esforços realizados pelo 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.



CALENDÁRIO



CALENDÁRIO – PRÊMIO 2023

13 de dezembro de 2022: Lançamento Online Prêmio Sindusfarma de Qualidade

13 de dezembro de 2022 a 01 de fevereiro de 2023: Período de Inscrição pelos Fornecedores Participantes; (Acesse aqui)

13 de fevereiro de 2023: Divulgação da Listagem de empresas inscritas no site do Prêmio. Empresas poderão contestar a participação

incorreta de algum participante.

22 de fevereiro de 2023: O prazo final para contestar a participação de concorrentes.

27 de fevereiro a 17 de março de 2023: Período de Votação das Indústrias Farmacêuticas (realizado pelos colaboradores da Indústria

Farmacêutica);

15 de março de 2023: Treinamento para os Fornecedores (gratuito para todos os inscritos no Prêmio)

20 de março de 2023: Comunicado aos fornecedores finalistas em cada categoria e envio de instruções para auditoria (por e-mail);

24 de março de 2023: Reunião com os fornecedores para apresentar sobre a Plataforma e tirar dúvidas sobre a Verificação Documental

27 de março a 03 de abril de 2023: Verificação Documental – Etapa 1 - Envio de documentação no repositório online;

17 de abril a 23 de maio de 2023: Verificação Documental - Etapa 2 - auditoria remota via Microsoft Teams;

12 de junho de 2023 - Noite Premiação

13 a 15 de junho de 2023 – FCE

Calendário no site: https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/cronograma 

Acesso ao Regulamento atualizado: https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/regulamento

https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/inscricao
https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/cronograma
https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/regulamento


INSCRIÇÃO PARTICIPANTE



INSCRIÇÃO PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

2.1 Fornecedores e Prestadores de Serviços do Segmento Farmacêutico

2.1.1 Todas as empresas fornecedoras de matérias primas, máquinas e equipamentos, materiais de embalagem,

materiais, equipamentos, instrumentos e serviços de controle de qualidade, além de prestadores de serviços da

indústria farmacêutica poderão concorrer ao prêmio.

2.1.2 Para as empresas fornecedoras associadas ao Sindusfarma a inscrição para participar é gratuita,

podendo se cadastrar em quantas categorias a empresa aspira participar, e na qual, presta serviço.

2.1.3 Para as empresas fornecedoras não associadas ao Sindusfarma será necessário pagar uma taxa

única de inscrição de R$17.000,00 (Dezessete mil reais) para participar, podendo se cadastrar em

quantas categorias a empresa aspira participar, e na qual, presta serviço.

2.1.4 O pagamento do valor do item 2.1.3 não garante nenhuma vantagem no processo de votação, verificação

documental ou premiação Final.

2.1.5 A empresa não poderá solicitar o ressarcimento de parte ou do valor total do item 2.1.3 se não for

classificada em alguma das etapas ou desclassificada.

13 de dezembro de 2022 a 01 de fevereiro de 2023 -

Período de Inscrição pelos Fornecedores Participantes.



FORNECEDORES ASSOCIADOS

Vantagens de fornecedores associados:

A) Participação no Prêmio Sindusfarma de Qualidade: https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/destaques

B) Participação nos Grupos de Trabalho Sindusfarma

C) O associado fornecedor, também tem direito a dois canais de divulgação:

1- a área Empresas em Foco, no site da entidade, que publica notícias/releases das empresas (notícia jornalística); O

responsável pela área Empresas em Foco é a COMUNICAÇÃO (gerson@sindusfarma.org.br).

2- as Mensagens de Marketing, que são encaminhadas para o mailing de associados, com direito a dois envios por ano. O

responsável pela operação do esquema de Mensagens de Marketing é a área do GBIS (antonio@sindusfarma.org.br).

D) Inclusão na relação de fornecedores da indústria ( site ): https://sindusfarma.org.br/sindusfarma/fornecedores

E) Participação nos eventos do Programa Educacional Sindusfarma, com descontos ou eventos gratuitos.

F) Acesso ao Clube de Benefícios Sindusfarma - https://sindusfarma.org.br/sindusfarma/rede/clube-beneficios

Informações sobre associação ao Sindusfarma

Para mais informações e solicitação de proposta de inscrição em nosso quadro associativo, favor contatar:

Luiz Carlos

Tel. (11) 3897-9779

luizcarlos@sindusfarma.org.br

https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/destaques
https://sindusfarma.org.br/sindusfarma/fornecedores
https://sindusfarma.org.br/sindusfarma/rede/clube-beneficios
https://sindusfarma.org.br/:external-url?url=eyJpdiI6ImpKSzJjN1lTcWVhRkc0U2p3Z2plemc9PSIsInZhbHVlIjoiN0hncis4dkFUcEZ4ZkJKbHltWHdFejlvUTNwOVhYU0NucUNXN3F2NWsvMFo0NzdBeEZNSi8rSnBTd1lDTFNEdiIsIm1hYyI6ImE3OWFmOWZmYjIxYzEyMDQ3MjdmMmY2ZGVjMTlmYTMzYmYxNDc4MWY0MmVkY2E2MDdjYzFlNjdjZGRhNmFkZmUiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D&sessionId=eyJpdiI6IksyR0piNnlpRTJ2Nnp4dEFUNE1WZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiRnVlcysyQ2ZWMnVZK3Z1YVVLRjFoZz09IiwibWFjIjoiZDI3ZDQxNDQ3M2E5MDU4YmQwODhlOWVmM2E5OWY5MTE2M2MzYTNiMjIyNmFiNDE3OWI3MGU3ZTM1Njg0ZWMyMyIsInRhZyI6IiJ9


2.1.7 Os fornecedores devem acessar a área do site especifica (Inscrição – Fornecedores) para 
se inscrever, aceitando o regulamento e escolhendo a(s) categoria(s), conforme informações 
incluídas na área de cadastramento.

2.1.7.1 Após a inscrição será realizada uma moderação por parte da Comissão Organizadora;

2.1.7.2 Se a moderação for aprovada o fornecedor irá receber um e-mail 
do premioqualidade@sindusfarma.org,br e será solicitado a listagem contendo o nome dos 
clientes (indústrias farmacêuticas) deste fornecedor participante. A listagem deve ser 
encaminhada até o final da etapa de inscrição.

2.1.7.2 Se a moderação não for aprovada o fornecedor será informado os motivos baseados 
nos itens do regulamento.

2.1.8 Todos os fornecedores inscritos em prêmios passados, não estarão automaticamente 
inscritos no Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2023.

2.1.9 Todos os Fornecedores devem cumprir a etapa de inscrição no site para confirmação dos 
dados cadastrais.

INSCRIÇÃO PARTICIPANTE MUDANÇA

https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/inscricao
https://sindusfarma.org.br/:external-url?url=eyJpdiI6Im1hNzgwUGYyY0dKRjJlZGxmVmMxQmc9PSIsInZhbHVlIjoiOVo4ZG0yeGxpa2IxM2lnVzFCb2JGSG93UllIbkhrdTZVZ0ZvaHVyYXNWKzNZT1hkVlVmSjFOQ1hWL0x2YVdodCIsIm1hYyI6Ijg1M2RjOTc0OGMyODA1MjcyNDNmM2M0ZjdiZmI1NjZkYTNlYTU1YzI0MzUzNWZkZWMxY2I3MTFhNmQ3Y2ExODIiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D&sessionId=eyJpdiI6ImdUR203dk9RNEEwb0VnNjVjVHRjUGc9PSIsInZhbHVlIjoiSHltKzRqeXZlSE1KUWRaOTFQdnRNdz09IiwibWFjIjoiMzZlNmQ3MzViNzA1NGVmNzUzZjk3NWIxNGU5OWQ2NzQ0MmNkNGMyNmE1NzljNWYzNjdjYmVhMTEzZWJhMzQ4YyIsInRhZyI6IiJ9


2.1.7.2 Se a moderação for aprovada o fornecedor irá receber um e-mail 
do premioqualidade@sindusfarma.org,br e será solicitado a listagem 
contendo o nome dos clientes (indústrias farmacêuticas) deste fornecedor 
participante. A listagem deve ser encaminhada até o final da etapa de 
inscrição.

INSCRIÇÃO PARTICIPANTE MUDANÇA

https://sindusfarma.org.br/:external-url?url=eyJpdiI6Im1hNzgwUGYyY0dKRjJlZGxmVmMxQmc9PSIsInZhbHVlIjoiOVo4ZG0yeGxpa2IxM2lnVzFCb2JGSG93UllIbkhrdTZVZ0ZvaHVyYXNWKzNZT1hkVlVmSjFOQ1hWL0x2YVdodCIsIm1hYyI6Ijg1M2RjOTc0OGMyODA1MjcyNDNmM2M0ZjdiZmI1NjZkYTNlYTU1YzI0MzUzNWZkZWMxY2I3MTFhNmQ3Y2ExODIiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D&sessionId=eyJpdiI6ImdUR203dk9RNEEwb0VnNjVjVHRjUGc9PSIsInZhbHVlIjoiSHltKzRqeXZlSE1KUWRaOTFQdnRNdz09IiwibWFjIjoiMzZlNmQ3MzViNzA1NGVmNzUzZjk3NWIxNGU5OWQ2NzQ0MmNkNGMyNmE1NzljNWYzNjdjYmVhMTEzZWJhMzQ4YyIsInRhZyI6IiJ9


INSCRIÇÃO PARTICIPANTE

2.2.1 As empresas fornecedoras deverão concorrer exclusivamente às categorias nas quais estão habilitadas a 
fornecer seus produtos e/ou serviços.

2.2.2 As empresas podem concorrer em mais de uma categoria utilizando uma única inscrição.

2.2.3 As empresas fornecedoras ficam totalmente responsáveis por qualquer equívoco durante o processo de 
inscrição, não podendo ser atribuída ao Sindusfarma qualquer responsabilidade sobre as informações incluídas 
pelas empresas para participação no Prêmio.

2.2.4 Empresas fornecedoras pertencentes às indústrias farmacêuticas e/ou do mesmo grupo econômico 
devem antes de efetivar sua inscrição no site comunicar previamente à Comissão Organizadora através do e-
mail premioqualidade@sindusfarma.org.br

2.2.4.1 As empresas do item 2.2.4 poderão participar da premiação, porém durante o processo de votação, 
será observado o que está previsto no item 4.3 deste regulamento.

2.2.4.2 Caso as empresas fornecedoras do item 2.2.4 não informem previamente a Comissão Organizadora, 
estarão automaticamente desclassificadas.

4.3 Empresas fornecedoras participantes que façam parte de grupo econômico e/ou que sejam de propriedades de indústrias
farmacêuticas, não poderão receber votos da indústria farmacêutica da qual faça parte, conforme o item 2.2.4.

4.3.1 Indústrias Farmacêuticas que possuem Empresas fornecedoras participantes que façam parte de grupo econômico e/ou que sejam
de sua propriedade, poderão votar nas demais categorias do prêmio.

MUDANÇA

https://sindusfarma.org.br/:external-url?url=eyJpdiI6IjlOSldIY0xXSzlvK3NmUVIrM1Fudnc9PSIsInZhbHVlIjoieittQ2Eyc25GeDQzQlprU2xQTHZoanM1cjQwMzZ1MVp4MTlrK2RJd0h0ak1VNWRNaWJTcVFsSWdPWm1reEh1WCIsIm1hYyI6ImJiOGYxNGU3YmU1Njg3MTA0N2VkOWE0NDVjNWI2OTZkY2MzYzhjYmQyYWI3MzlkZGIzYTFkMjUwZDNlYzBhMjIiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D&sessionId=eyJpdiI6ImdUR203dk9RNEEwb0VnNjVjVHRjUGc9PSIsInZhbHVlIjoiSHltKzRqeXZlSE1KUWRaOTFQdnRNdz09IiwibWFjIjoiMzZlNmQ3MzViNzA1NGVmNzUzZjk3NWIxNGU5OWQ2NzQ0MmNkNGMyNmE1NzljNWYzNjdjYmVhMTEzZWJhMzQ4YyIsInRhZyI6IiJ9


INSCRIÇÃO PARTICIPANTE

2.3 A lista dos concorrentes ao Prêmio 2023 será divulgada no prazo previsto no calendário oficial.

2.3.1 Os participantes poderão contestar algum(ns) concorrente(s) que julgar(em) indevido, com o envio

de suas considerações para a Comissão Organizadora através do e-

mail premioqualidade@sindusfarma.org.br, dentro do prazo previsto no calendário.

2.3.2 Caberá à(s) empresa(s) contestada(s) apresentar sua defesa, dentro do prazo previsto no

calendário.

2.3.3 A manutenção da participação da(s) empresa(s) contestada(s) será decidida pela Comissão

Organizadora que informará os envolvidos, cuja decisão não caberá recurso ou revisão.

MUDANÇA

https://sindusfarma.org.br/:external-url?url=eyJpdiI6ImJHdTY0NnRiVFc1YUNlM2pYUGJBa0E9PSIsInZhbHVlIjoibjVCb0Y1d01WV3AvTTh3NXZEOFYwb2tUR1l0N0Y3TTZRdkVJKzNDN1B5NzlBckN6WkJIRE55RDhoY3FKSzFsMCIsIm1hYyI6ImZlMzAyM2YwZDQxNmUwMjllNDk5Zjk1Y2QxMDVlZDc3NTJkMTc5YThjYmQ4NDBlMzQyZmEyYzNmZmY1N2FjYjYiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D&sessionId=eyJpdiI6ImdUR203dk9RNEEwb0VnNjVjVHRjUGc9PSIsInZhbHVlIjoiSHltKzRqeXZlSE1KUWRaOTFQdnRNdz09IiwibWFjIjoiMzZlNmQ3MzViNzA1NGVmNzUzZjk3NWIxNGU5OWQ2NzQ0MmNkNGMyNmE1NzljNWYzNjdjYmVhMTEzZWJhMzQ4YyIsInRhZyI6IiJ9


INSCRIÇÃO PARTICIPANTE
PÁGINA PRÊMIO:
HTTPS://SINDUSFARMA.ORG.BR/PREMIO-QUALIDADE/DESTAQUES



• Antes da inscrição da
empresa para
participar como
concorrente,
solicitamos:
• cadastrar ou atualizar

os dados dos
colaboradores
envolvidos na
premiação.

• Representante;
• Um focal point da

Qualidade; e,
• Um MKT.
• (importante atualizar

o cadastro de pelo
menos três
representantes da
empresas).

1. Acesse:  https://sindusfarma.org.br/
2. Ir em CADASTRE-SE;
3. Informar o e-mail corporativo

INSCRIÇÃO PARTICIPANTE
PÁGINA PRÊMIO:
HTTPS://SINDUSFARMA.ORG.BR/PREMIO-QUALIDADE/DESTAQUES

https://sindusfarma.org.br/


INSCRIÇÃO 
PARTICIPANTE

1ª – Entrar no link: https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/inscrição;

2ª – Informar seu e-mail de login (Esta pessoa será responsável chave da 
empresa);

3ª - Confirmar os dados da empresa;

4ª - Incluir os dados dos representante das qualidade e MKT (obrigatório);

5ª Incluir mais outros representantes (opcional);

6ª Escolher a(s) categoria(s) que irá(m) concorrer

7ª Salvar e encaminhar

Aguardar a aprovação

https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/inscricao


INSCRIÇÃO PARTICIPANTE
HTTPS://SINDUSFARMA.ORG.BR/PREMIO-QUALIDADE/INSCRICAO

13 de dezembro de 2022 a 01 de fevereiro de 2023 -

Período de Inscrição pelos Fornecedores Participantes.

https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade/inscricao


• O Fornecedor após

aprovação prévia do

Sindusfarma irá

receber o seguinte e-

mail.

INSCRIÇÃO PARTICIPANTE
PÁGINA PRÊMIO:
HTTPS://SINDUSFARMA.ORG.BR/PREMIO-QUALIDADE/DESTAQUES



2.1.7.2 Se a moderação for aprovada 
o fornecedor irá receber um e-mail 
do premioqualidade@sindusfarma.
org,br e será solicitado a listagem 
contendo o nome dos clientes 
(indústrias farmacêuticas) deste 
fornecedor participante. A listagem 
deve ser encaminhada até o final 
da etapa de inscrição.

INSCRIÇÃO PARTICIPANTE
PÁGINA PRÊMIO:
HTTPS://SINDUSFARMA.ORG.BR/PREMIO-QUALIDADE/DESTAQUES

MUDANÇA

https://sindusfarma.org.br/:external-url?url=eyJpdiI6Im1hNzgwUGYyY0dKRjJlZGxmVmMxQmc9PSIsInZhbHVlIjoiOVo4ZG0yeGxpa2IxM2lnVzFCb2JGSG93UllIbkhrdTZVZ0ZvaHVyYXNWKzNZT1hkVlVmSjFOQ1hWL0x2YVdodCIsIm1hYyI6Ijg1M2RjOTc0OGMyODA1MjcyNDNmM2M0ZjdiZmI1NjZkYTNlYTU1YzI0MzUzNWZkZWMxY2I3MTFhNmQ3Y2ExODIiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D&sessionId=eyJpdiI6ImdUR203dk9RNEEwb0VnNjVjVHRjUGc9PSIsInZhbHVlIjoiSHltKzRqeXZlSE1KUWRaOTFQdnRNdz09IiwibWFjIjoiMzZlNmQ3MzViNzA1NGVmNzUzZjk3NWIxNGU5OWQ2NzQ0MmNkNGMyNmE1NzljNWYzNjdjYmVhMTEzZWJhMzQ4YyIsInRhZyI6IiJ9


• Para acompanhar 

as inscrições ir em 

Minhas Inscrições.

INSCRIÇÃO PARTICIPANTE
PÁGINA PRÊMIO:
HTTPS://SINDUSFARMA.ORG.BR/PREMIO-QUALIDADE/DESTAQUES



CATEGORIAS
PRÊMIO 2023



CATEGORIAS

• Material de Embalagem

I. Embalagens primárias (Ampolas e Frascos de vidro Tipo I, II e III; Seringas Preenchidas, Bisnagas, 

Frascos, Bolsas para parenterais, etc); acessórios (tampas plásticas, dosadores etc)

II. Bulas;

III. Rótulos (Adesivos e Selos de Segurança);

IV. Embalagens de Transporte;

V. Cartuchos e Displays;

VI. Filmes Plásticos para Blister (PVC, PVDC e outros);

VII. Laminados de Alumínio;

• Matéria Prima

VIII. Fabricantes Nacionais de Matérias-primas (Insumo Farmacêutico Ativo - IFA, Excipientes 
e cápsulas duras);

IX. Importadores de Matérias-primas (Insumo Farmacêutico Ativo - IFA, Excipientes e cápsulas
duras);

MUDANÇA



• Prestadores de Serviços

X. Armazenagem e Distribuição de Medicamentos;

XI. Terceirização de Produção e Embalagem;

XII. Transporte de Medicamentos;

XIII. Prestação de Serviços para Produção (Validação, Calibração, Qualificação, Auditorias, Certificação, 

Equipamentos de Proteção Individual, Higienização de Uniformes);

XIV. Prestação de Serviços para Controle de Qualidade (Validação, Calibração, Qualificação, Auditorias, 

Certificação);

XV. Prestadores de Serviço em Despachos Aduaneiros e Logística Internacional

XVI. Armazenagem de Medicamentos em Recintos Alfandegados de Zona Primária e 

Secundária;

XVII. Soluções Ativas para Cadeia Fria (Container refrigerado, Caminhões refrigerados, Freezer portátil e 

outros sistemas de embarque automatizados, dotados de uma unidade refrigeradora mecânica);

XVIII. Soluções Passivas para Cadeia Fria (Caixas térmicas, Gelos especiais, elementos refrigerantes a 

base de gel, espuma, PCM e outras soluções sem utilização de meios de assistência mecânica);

XIX. Consultoria Jurídica-Regulatória;

MUDANÇACATEGORIAS



• Máquinas e Equipamentos

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

XXI. Softwares e soluções para equipamentos de Produção (Controle on-line, serialização, 

entre outros).

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

XXII. Terceirização de Ensaios e Análises (Prestação de Serviços de Bioequivalência, Equivalência, 

Estudos Clínicos e Pré-clínicos; Terceirização de Análises e Ensaios Físico-Químico-Microbiológicas; 

e Análises toxicológicas);

XXIII. Materiais de Laboratório (Padrões, Solventes, Reagentes e Vidrarias);

XXIV. Equipamentos de Laboratório (pHâmetros, HPLC e outros);

XXV. Projetos e Instalações (Projetos de Controle de Qualidade, Produção e Engenharia).

LEMBRANDO: A avaliação realizada pela Comissão Julgadora não é realizada comparando os

diferentes produtos, mas comparando o Sistema de Gestão da Qualidade.

MUDANÇACATEGORIAS



TREINAMENTO PARA OS FORNECEDORES PREPARATÓRIO 
FASE DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL - 15 DE MARÇO 



TREINAMENTO PARA OS FORNECEDORES 
PREPARATÓRIO FASE DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

• Data: 15 de março (quarta-feira)

• Horário: à definir

• Será um treinamento online;

• Gratuito;

• Para todos os participantes (sem limite de participação de colaboradores da empresa);

• Importante a participação da Equipe de Qualidade;

• Além de explicar como será o processo de verificação documental será apresentado conceitos
de Sistema de Qualidade.

• A participação no treinamento não garante que a empresa irá para a etapa de auditoria.

• Convite será enviado para todos os inscritos.



FASES CLASSIFICATÓRIAS

Cadastro e votação da Indústria 

Farmacêutica nos fornecedores 

(Eliminatória)

Auditoria dos 3 fornecedores mais votados 

em cada categoria (Fase dividida em 2 

Etapas)

1ª FASE

2ª FASE



VOTAÇÃO –
FASE CLASSIFICATÓRIA



VOTAÇÃO PELA INTERNET

4. 1ª Fase - Apuração dos Finalistas – Votação pela Internet

4.1 A primeira Fase da disputa do Prêmio é a votação realizada exclusivamente pela internet através 

do site: https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade.

4.1.1 O voto poderá ser exercido por qualquer colaborador das indústrias farmacêuticas associadas 

ao Sindusfarma, limitado a 15 (quinze) votos por CNPJ.

4.1.2 Apenas Indústrias Farmacêuticas associadas ao Sindusfarma poderão votar nos prestadores de 

serviço.

4.1.3 Indústrias Farmacêuticas não associadas ao Sindusfarma não poderão votar nos prestadores de 

serviço.

27 de fevereiro a 17 de março de 2023 –

Período de votação (pelas Indústrias Farmacêuticas);

MUDANÇA

https://sindusfarma.org.br/premio-qualidade


4.3 Empresas fornecedoras participantes que façam parte de grupo econômico e/ou que 

sejam de propriedades de indústrias farmacêuticas, não poderão receber votos da indústria 

farmacêutica da qual faça parte, conforme o item 2.2.4.

4.3.1 Indústrias Farmacêuticas que possuem Empresas fornecedoras participantes que façam 

parte de grupo econômico e/ou que sejam de sua propriedade, poderão votar nas demais 

categorias do prêmio.

4.4 Aos votantes recomendamos basear-se na avaliação de critérios de qualidade indicando 

os fornecedores e prestadores de serviço, constante deste regulamento.

4.4.1. Cada votante deverá votar em pelo menos uma categoria para que seu voto seja 

computado como válido.

4.5. Cada votante deverá avaliar a(s) empresa(s) fornecedora(s) com base no Sistema de 

Gestão da Qualidade.

VOTAÇÃO PELA INTERNET
MUDANÇA



FORNECEDORES PARTICIPANTES PODERÃO ACOMPANHAR OS 
VOTOS EM TEMPO REAL



VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL



FASE DE 
VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Envio de documentos listados no 
checklist para um repositório online 

Auditoria remota (via Microsoft 
Teams)

Etapa 1

Etapa 2



VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
(ETAPA 1 E 2)

5. 2ª Fase - Apuração dos Vencedores –Verificação Documental
5.1 Os 3 (três) primeiros mais votados em cada categoria de fornecedores e prestadores de
serviços se classificarão para a Fase de Verificação Documental pela Comissão Julgadora
(auditores) do Prêmio Qualidade Sindusfarma, a qual efetuará uma avaliação de 3 (três)
itens da estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade baseado nos parâmetros do item 5.7.
5.2. A Fase de Verificação Documental irá ocorrer em duas Etapas:
a) Etapa 1 – Envio de documentação para um diretório online, na qual será realizado uma
avaliação prévia pela Comissão Julgadora.
b) Etapa 2 – A verificação documental online deve ocorrer em data e horário específico
previamente informado aos concorrentes e será realizado em até 90 (noventa) minutos.

5.2.1 As informações sobre o processo de envio da documentação e a datas serão divulgados
apenas para os concorrentes que forem aprovados para a fase de Verificação Documental.



A avaliação ocorre nos 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

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.

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
(ETAPA 1 E 2)



20 de março de 2023: Comunicado aos fornecedores finalistas em cada

categoria e envio de instruções para auditoria (por e-mail);

24 de março de 2023: Reunião com os fornecedores para apresentar

sobre a Plataforma e tirar dúvidas sobre a Verificação Documental

27 de março a 03 de abril de 2023: Verificação Documental – Etapa 1

- Envio de documentação no repositório online;

17 de abril a 23 de maio de 2023: Verificação Documental - Etapa 2 -

auditoria remota via Microsoft Teams;

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
(ETAPA 1)



20 de março de 2023: Comunicado aos fornecedores finalistas em cada
categoria e envio de instruções para auditoria (por e-mail) para o
responsável da qualidade);

• Será enviado o checklist do fornecedor contendo todas as
informações sobre os documentos necessários e como proceder
nas duas etapas da auditoria;

• Formulário para cadastro do responsável pelo repositório online;
• Irá receber o manual do repositório online.

Essas informações será disponibilizadas por e-mail
(premioqualidade@sindusfarma.org.br)

Obs.: O convite da auditoria será enviado posteriormente.

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
(ETAPA 1)

mailto:premioqualidade@sindusfarma.org.br


LISTA DE ALGUNS DOCUMENTOS PREVISTOS (*) (**) :
❑ SISTEMA DA QUALIDADE:

✓ MANUAL DA QUALIDADE (VIGENTE);
✓ RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES DE TRABALHO (LISTAGEM EM

PDF)
✓ POP DOS POPS E SEUS FORMULÁRIOS (VIGENTE);
✓ POP DE AUDITORIA INTERNA E/OU TERCEIROS E SEUS FORMULÁRIOS

(VIGENTE);

❑ GERENCIAMENTO DOS DESVIOS (tratamento de não conformidades, ações corretivas
e preventivas - CAPA)
✓ POP DE GERENCIAMENTO DE DESVIO E SEUS FORMULÁRIOS (VIGENTE)

❑ TREINAMENTO
✓ POP DE TREINAMENTOS E SEUS FORMULÁRIOS (VIGENTE)

Obs.:
(*) lista de documentos poderá sofrer alterações no checklist final;
(**) Atendimento às Boas Práticas de Fabricação (conforme RDC 658/2020) e de Manual da Qualidade (conforme
ICH Q10 ou ISO 9001);

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
(ETAPA 1)



24 de março de 2023: Reunião com os fornecedores para apresentar sobre a Plataforma e tirar
dúvidas sobre a Verificação Documental.
27 de março a 03 de abril de 2023: Verificação Documental – Etapa 1 - Envio de documentação
no repositório online;

5.3 A ETAPA 1 seguirá os seguintes procedimentos:
Necessário avaliar todos os itens de (a) a (j).

f) Caso os documentos permaneçam fora das suas respectivas pastas ao final do período, a empresa
sofrerá a seguinte penalização na pontuação: subtração de 0,15 pontos na avaliação de cada parte do
processo em que os documentos não se encontrarem nas respectivas pastas.

5.5.1 Ficará a critério da empresa de auditoria contratada celebrar Acordo de Confidencialidade (NDA - Non-
Disclosure Agreement) diretamente com os fornecedores e prestadores de serviços classificados nessa fase.

5.5.2 A celebração do Acordo de Confidencialidade é tratativa adicional entre a empresa de auditoria contratada e
os fornecedores e prestadores de serviços, cujo trâmite não está relacionado ao Prêmio.

5.6 A Comissão Julgadora e a empresa de auditoria contratada não reterão nenhum documento apresentado pelos
fornecedores.

5.7 A avaliação da Comissão Julgadora será com base no Sistema de Gestão da Qualidade, compatíveis com os
padrões exigidos pelo setor e pelas recomendações sanitárias nacionais e internacionais, assegurando no mínimo:
itens de (a) a (j).

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
(ETAPA 1)

MUDANÇA



17 de abril a 23 de maio de 2023: Verificação Documental - Etapa 2 - auditoria remota

via Microsoft Teams;

5.4 A ETAPA 2 seguirá os seguintes procedimentos:

a) Para cada item da verificação documental, é necessário ter pelo menos 1 (um)
representante da empresa por sala virtual, e que estes consigam se comunicar em
português, a fim de que a verificação ocorra concomitantemente. Não é recomendável a
presença de mais de 2 (duas) pessoas da empresa por sala virtual.

b) No momento da verificação online, não serão aceitos documentos demonstrados pela
câmera, ou seja, que não estejam digitalizados. Os arquivos que serão analisados na
verificação documental são os considerados no item 5.8, digitalizados com antecedência
pela empresa. Apresentações inseridas no sistema da empresa são consideradas válidas.

c) Para as empresas que estiverem concorrendo a mais de uma categoria serão
acrescidos 30 (trinta) minutos adicionais para cada categoria.

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
(ETAPA 2)



A auditoria online irá ocorrer em data e horário específico e será de
até 90 (noventa) minutos.

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

Haverá o acréscimo de 30 minutos para cada categoria que a
empresa esteja participando.

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
(ETAPA 2)



CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA 
VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL



7.1 A pontuação final do fornecedor será composta pela nota obtida na Verificação Documental e pela 
nota alcançada através da votação dada pelas indústrias, conforme o seguinte cálculo:
Nota final = (0,1 x I) + (0,9 x A) onde:
I = Pontuação Final da votação pela internet. A = Nota da auditoria (verificação documental)

Por exemplo, Empresa A, B e C estão na mesma categoria:
Empresa A: Pontuação Final da votação pela internet: 10,0 e Nota da auditoria: 7,0.
Nota final: (0,1 x 10,0) + (0,9 x 7,0) = 1,0 + 6,3 = 7,30
Empresa B: Pontuação Final da votação pela internet: 9,0 e Nota da auditoria: 8,5.
Nota final: (0,1 x 9,0) + (0,9 x 8,5) = 0,9 + 7,65 = 8,55
Empresa C: Pontuação Final da votação pela internet: 3,0 e Nota da auditoria: 10,0.
Nota final: (0,1 x 3,0) + (0,9 x 10,0) = 0,3 + 9,0 = 9,30

No exemplo acima, considerando que os três participantes sejam da mesma categoria, o 
vencedor seria a Empresa C.

Obs.: O peso do voto da internet mudou de 20% para 10% da pontuação final. 

PONTUAÇÃO FINAL
MUDANÇA



I. INSCRIÇÃO: Empresas fornecedoras pertencentes às indústrias farmacêuticas e/ou do mesmo grupo econômico devem antes de efetivar sua 
inscrição no site comunicar previamente à Comissão Organizadora – POR E-MAIL DO PRÊMIO;

II. INSCRIÇÃO: Após Inscrição e Moderação, necessidade do envio da listagem prévia de clientes (indústrias farmacêuticas) pela empresa que 
irá participar do prêmio. Lembrando que ocorre a inscrição no site, moderação pelo Sindusfarma, envio do e-mail por parte do Prêmio;

III.AJUSTE ANTES DA VOTAÇÃO: Período para contestar e/ou ajustar empresa participante: 
13 de fevereiro de 2023: Sindusfarma irá publicar a Listagem de empresas no site do Prêmio 
22 de fevereiro de 2023: Limitação do votos para 15 votos por CNPJ de Indústria Farmacêutica.

IV. Mudança de algumas categorias:
VIII. Fabricantes Nacionais de Matérias-primas (Insumo Farmacêutico Ativo - IFA, Excipientes e cápsulas duras);
IX. Importadores de Matérias-primas (Insumo Farmacêutico Ativo - IFA, Excipientes e cápsulas duras);
XV. Prestadores de Serviço em Despachos Aduaneiros e Logística Internacional
XVI. Armazenagem de Medicamentos em Recintos Alfandegados de Zona Primária e Secundária;
XX. Máquinas e Equipamentos de Produção (Fabricantes Nacionais e Importadores);
XXI. Softwares e soluções para equipamentos de Produção (Controle on-line, serialização, entre outros).

V. VOTAÇÃO: O voto poderá ser exercido por qualquer colaborador das indústrias farmacêuticas associadas ao Sindusfarma, limitado a 15
(quinze) votos por CNPJ Cadastrado como associado do Sindusfarma.

VI. ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE: Ficará a critério da empresa de auditoria contratada celebrar Acordo de Confidencialidade (NDA - Non-
Disclosure Agreement) diretamente com os fornecedores e prestadores de serviços classificados nessa fase. A celebração do Acordo de
Confidencialidade é tratativa adicional entre a empresa de auditoria contratada e os fornecedores e prestadores de serviços, cujo trâmite não
está relacionado ao Prêmio.

VII. PESO DO VOTO DA INTERNET: Peso do valor do voto da internet diminuiu de 20% para 10% do valor da nota final.

RESUMO DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS



DATA DA PREMIAÇÃO



12 DE JUNHO DE 2023
MONTE LÍBANO



PREMIAÇÃO

• 1º, 2º e 3º



27ª EDIÇÃO DO PRÊMIO SINDUSFARMA 
DE QUALIDADE

PREMIOQUALIDADE@SINDUSFARMA.ORG.BR

Realização & Organização

OBRIGADO!


