General Statement
Política da Qualidade
Colorcon, Indaiatuba
Colorcon do Brasil Ltda., fabrica uma gama de produtos de dispersão seca para suprir as indústrias
farmacêuticas e de suplementos nutricionais, e atua como distribuidor de produtos selecionados fabricados
pela Colorcon globalmente.
A Colorcon trabalha em conjunto com a DuPont através da Controlled Release Alliance para comercializar
produtos usados em aplicações farmacêuticas. Colorcon está comprometida em fornecer os produtos e
serviços de alta qualidade que atendam às necessidades de nossos clientes.
Colorcon tem o objetivo de garantir o contínuo crescimento e sucesso da empresa usando a melhor tecnologia
disponível, sujeita à viabilidade econômica e pela melhoria contínua em todas as áreas do nosso negócio.
Temos, portanto, um sistema de gestão de acordo com a ISO 9001:2015, regulamento da ANVISA de Boas
Práticas de Fabricação de Excipientes Farmacêuticos - RDC-34/2015 e os princípios do Guia vigente de Boas
Práticas de Fabricação do IPEC – PQG, que documenta os nossos processos e com os quais todos os
colaboradores devem estar comprometidos. Através da aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade, o nosso
objetivo é garantir a satisfação dos nossos clientes e apoiar a melhoria contínua da qualidade..

Todos os recursos necessários para a implementação da política da nossa empresa são fornecidos. Para os
nossos clientes, fornecemos os produtos Colorcon solicitados com qualidade acordada e prazo acordado, de
forma confiável. A fim de atingir este objetivo, nós determinamos as necessidades e expectativas de nossos
clientes com o propósito de aumentar a sua satisfação.
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