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A FARMOQUÍMICA S/A, uma indústria de fabricação e comercialização de Medicamentos,

Cosméticos, Produtos para Saúde e Alimentos, sediada no Município do Rio de Janeiro,

promove a melhoria contínua em todos os aspectos de seu negócio, visando superar seus

desafios e ser reconhecida como uma empresa ética, competitiva, com qualidade,

ambientalmente correta e socialmente responsável. Para tanto, a alta administração assume

os seguintes compromissos:

• Fornecer aos seus consumidores produtos que atendam aos mais elevados padrões de qualidade 

nacionais e internacionais, de forma a superar as expectativas e atender proativamente às 

necessidades de mercado;

• Garantir que seus produtos subsidiem um tratamento eficaz e seguro, promovendo um melhor bem-

estar e melhora da condição de saúde de seus consumidores, visando sua crescente satisfação, 

através do monitoramento e fornecimento de informações transparentes;

• Atender a todos os requisitos legais e outros requisitos subscritos aplicáveis a organização;

• Promover a melhoria contínua e aprimoramento de seus processos investindo em inovação e 

tecnologia e, assim, garantindo a eficiência deles;

• Realizar comunicação interna adequada para motivação e desenvolvimento dos colaboradores 

estabelecendo um relacionamento baseado na responsabilidade social, no respeito ao ser humano, 

no trabalho em equipe e no desenvolvimento sustentável;

• Estabelecer sólidas parcerias com fornecedores, garantindo que somente insumos com alto padrão de 

qualidade façam parte dos seus processos, através de um rigoroso sistema de Qualificação de 

Fornecedores;

• Melhorar continuamente o desempenho do Sistema de Gestão Integrado com objetivo de atingir a 

mais alta performance de qualidade, ambiental e segurança ocupacional assegurando que os riscos 

e oportunidades sejam identificados e devidamente tratados;

• Garantir a ética em todas as suas atividades, respeitando ao Meio Ambiente, à Saúde e à Segurança 

dos Colaboradores, não admitindo a utilização do trabalho infantil, trabalho forçado ou práticas 

indisciplinares, abusivas ou discriminatórias;

• Padronização e gerenciamento dos processos internos para utilizar os recursos naturais de forma 

ambientalmente correta, tendo como foco a redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada;

• Gerenciar os perigos de saúde e segurança no trabalho para avaliar e preservar o bem-estar do 

funcionário, evitando lesões e doenças, tendo como objetivo minimizar riscos à sua saúde e 

integridade. Proporcionando um ambiente de trabalho seguro e saudável que beneficie o 

desenvolvimento pessoal e profissional;

• Gerenciar os aspectos e impactos ambientais garantindo a proteção do meio ambiente, incluindo a 

prevenção da poluição e dos desperdícios em todos os processos da organização.
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