
Seja bem-vindo!





Somos a empresa líder em vendas 
e distribuição de produtos na área de 
cirurgias ortopédicas no Brasil. 
Atualmente, distribuímos apenas produtos importados, trabalhando em parceria com alguns 

dos melhores fabricantes do mercado mundial deste segmento e oferecendo aos nossos 

clientes soluções e produtos de altíssima qualidade. 

O rigor com que trabalhamos na Ortocir, desde a seleção dos produtos até a sua entrega, 

se reflete em nosso principal objetivo: melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos nossos 

usuários finais.



Produtos

ACREDITAMOS QUE PRODUTOS DE 
QUALIDADE SUPERIOR RESPALDAM NOSSA LIDERANÇA.

Focada sempre na busca de melhores soluções para os pacientes, a Ortocir oferece aos 

cirurgiões produtos seguros, eficientes e com alta qualidade, preços justos e com ótima relação 

custo/benefício, garantindo, desta forma, mais qualidade de vida aos usuários finais.

Além da qualidade dos produtos, a Ortocir valoriza muito a relação de confiança e parceria com 

os fornecedores, por isso trabalha sempre como distribuidora exclusiva no Brasil, 

se responsabilizando pelos processos de registro perante os órgãos regulatórios nacionais 

(Anvisa, etc.).



Quando um produto Ortocir entra no centro cirúrgico, é difícil imaginar o longo caminho que 

percorremos para que isso fosse possível. 

Escolher um bom produto, fazer seu registro perante a Anvisa, cuidar de todo o processo 

de importação, fazer o manuseio e estocagem adequados, projetar as caixas, escolher os 

instrumentais ideais, elaborar catálogos e técnica cirúrgica em português, fazer a divulgação  

e treinar nossa equipe de vendedores e instrumentadores não é tarefa fácil. Mas fazemos tudo 

isso com muito carinho envolvido em todas as etapas.

Acreditamos na qualidade de nossos produtos e, sobretudo, acreditamos na qualidade dos 

nossos serviços. E trabalhamos sempre na nossa melhoria contínua, procurando levar o 

melhor que temos para quem realmente importa: o paciente.

Cuidado e zelo, para garantir a
excelência em todos os processos.



Nosso diferencial

No Brasil, só a Ortocir oferece uma grande variedade de caixas completas de instrumentais 

para cada implante. As opções podem ser consultadas em detalhes e adquiridas em 

nossa loja virtual.



ESTRUTURA



Estrutura da empresa
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SETOR COMERCIAL



Estrutura da empresa

SETOR COMERCIAL

Venda Direta
O nosso departamento de Venda Direta (interna e externa) atende exclusivamente aos Hospitais, 

Convênios, Clínicas e Cirurgiões, aos quais, após a autorização prévia, o material (implantes, 

instrumental, motor, etc.) é enviado para a realização de procedimentos cirúrgicos. O atendimento de 

Venda Direta se limita à região da Grande São Paulo.

Nossa equipe de vendas é orientada sempre a:

• Atender ao cliente com agilidade;

• Fazer cotações no período determinado;

• Esclarecer dúvidas em relação aos produtos comercializados.

Revenda
A Ortocir possui uma rede de distribuição autorizada em todo o território nacional, e os produtos são 

comercializados por meio de empresas independentes, que atuam no ramo de OPME. 

A homologação dos revendedores é feita através do envio de uma lista de documentos que são 

avaliados pelo departamento de Qualidade da Ortocir.



ESTOQUE & EXPEDIÇÃO



Estrutura da empresa

ESTOQUE

• Recebimento e manuseio dos produtos;

• Conferência dos produtos comparando com NF de entrada, pedido de compra ou declaração  

de importação;

• Os produtos devem ser organizados em seu lugar assim que chegam na empresa e são 

retirados do estoque pelo sistema PEPS/PVPS;

• Atentar para a validade próxima;

• Montagem de novas caixas;

• Rotulagem (impressão/rotulagem/rastreabilidade/alimentação do sistema);

• Informar ao departamento de compras a necessidade de aquisição de novos produtos.



Estrutura da empresa

EXPEDIÇÃO

A expedição dos produtos é a última etapa no processo e é feita com muito cuidado para se evitar 

qualquer tipo de erro. Esse setor é responsável por:

• Embalar os produtos em caixas de formato e tamanhos adequados;

• Colocar etiquetas com os dados do destinatário de acordo com o pedido de venda e número 

de NF;

• Conferir o material antes de enviar ao cliente;

• Identificar as embalagens que requerem controle de temperatura;

• Organizar a rotina de entrega dos motoristas quando a distribuição é realizada por transporte 

próprio.

A distribuição de pedidos para outras empresas é realizada por transportadora homologada.



MOTORISTAS



Estrutura da empresa

MOTORISTAS

Os motoristas são os responsáveis por entregar e retirar os materiais nas instituições de saúde.

Aos motoristas cabem as seguintes funções:

• Entregar e retirar os materiais com antecedência ao horário das cirurgias;

• Conferir o material junto às instituições de saúde em sua entrega e retirada;

• Preencher o relatório de material extraviado, caso necessário.



INSTRUMENTAÇÃO
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INSTRUMENTAÇÃO
 
Nossa equipe de instrumentação cirúrgica atua em todas as cirurgias comercializadas pela Venda 

Direta. Nosso objetivo é ter sempre uma equipe bem treinada para garantir um bom andamento na 

cirurgia, auxiliando o cirurgião e facilitando os procedimentos, contribuindo, desta forma, para a 

saúde e recuperação do paciente.

Nossa equipe é treinada para:

• Chegar com antecedência na cirugia;

• Verificar todo o material enviado pela Ortocir;

• Auxiliar com destreza a cirurgia, procurando se adaptar ao estilo do cirurgião;

• Conferir o material após a cirurgia;

• Verificar sempre com o cirurgião se nosso instrumental está adequado ao tipo de cirurgia realizada.

Esse procedimento nos ajuda a manter a qualidade do nosso serviço e atendimento.



ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
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ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Esses departamentos concentram todas as operações logísticas da empresa, tais como:

• Faturamento e emissão de notas fiscais;

• Cobrança e pagamentos;

• Relatórios financeiros;

• Importação de produtos.



QUALIDADE & REGULATÓRIO



Estrutura da empresa

QUALIDADE

“QUALIDADE” pode definir-se como a capacidade para atingir os objetivos operacionais visados.

Um sistema de Gestão da Qualidade tem como objetivo fornecer uma estrutura de gestão que propicie 

todos os controles necessários para lidar com riscos, medir resultados e monitorar os processos da 

empresa, visando o melhor desempenho do negócio. Na Ortocir, a Qualidade rege todos os processos. 

Qualidade Externa e Interna

A Qualidade Externa corresponde à satisfação dos Clientes. Os beneficiários da Qualidade Externa 

são os clientes de uma empresa e seus parceiros externos.

A Qualidade Interna corresponde à melhoria do funcionamento interno da empresa.

O objetivo da Qualidade Interna é implementar meios que permitem descrever o melhor possível  

a organização, localizar e limitar os erros (não conformidades), além de cuidar da direção da empresa e 

de seus funcionários.



Estrutura da empresa

QUALIDADE 

RDC 16/2013 

O Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos (BPF – Anvisa)  

estabelece os requisitos aplicáveis à fabricação dos produtos médicos e determina os  

métodos e controles utilizados no projeto, compras, embalagem, rotulagem, armazenamento, 

distribuição e pós-vendas. Tais requisitos técnicos têm como objetivo assegurar que os produtos 

médicos fabricados sejam seguros e eficazes em sua aplicação.

Certificado de Boas Práticas
 
O Certificado de Boas Práticas é o documento emitido pela Anvisa atestando que determinado 

estabelecimento cumpre com as Boas Práticas de Fabricação ou de Armazenamento  

e Distribuição.



Estrutura da empresa

SETOR REGULATÓRIO

Regularizar os produtos comercializados pela Ortocir junto à Anvisa, através dos Registros e 

Cadastros.

As atribuições do setor regulatório, basicamente, são:

• Reunir documentos do fabricante para montar o dossiê do registro/cadastro;

• Garantir o atendimento a legislações, decretos, RDC, resoluções, instruções normativas  

e normas técnicas;

• Acompanhamento das petições, realizando adequações quando necessário;

• Representar a empresa junto à Anvisa.



MARKETING E RH
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MARKETING E RH

Marketing 

O setor de marketing é responsavel pelo planejamento estratégico da empresa, desenvolvendo 

metas e estratégias, tornando seus produtos atraentes para os consumidores e definindo o melhor 

posicionamento da empresa perante o mercado.

É responsável por uma série de atividades, como:

• Planejamento da comunicação da empresa;

• Planejar a participação em eventos de divulgação da empresa;

• Desenvolver material gráfico dos produtos comercializados;

• Trabalhar junto com o setor comercial no desenvolvimento de estratégias de vendas;

• Traçar objetivos e metas de comunicação;

• Gerenciar fornecedores como gráficas e agências de publicidade.



Estrutura da empresa

MARKETING E RH

RH/DP

As principais funções desse departamento são:

• Recrutamento, seleção, admissão e desligamento de funcionários;

• Registro trabalhista;

• Folha de pagamento/férias;

• Pesquisa de clima;

• Endomarketing.




