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ESTUDO DE VIABILIDADE DE UMA NOVA LINHA 
DE PRODUÇÃO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS 

 

1. RESUMO 
 
Em decorrência da grande variabilidade dos implantes ortopédicos e das atuais restrições 

apresentadas pela fábrica, a produção da empresa se torna complexa, sendo necessário avaliar quais 

são as demandas para cada produto a fim de gerar uma linha de produção eficiente para uma fábrica 

que está entrando no mercado. No cenário de instabilidade vivido atualmente, aumenta a necessidade 

de ações gerenciais e decisões que solucionem problemas e auxiliem a empresa a se posicionar 

estrategicamente no mercado. O desenvolvimento do projeto é feito com o uso da ferramenta da 

Theory of Constraints (TOC), Teoria das Restrições em português, de modo a solucionar nas decisões 

empresariais sobre quais produtos devem ser produzidos com base nas demandas individuais e nos 

recursos restritivos da fábrica, a fim de otimizar a capacidade produtiva maximizando o ganho da 

fábrica. 

Palavras chaves: Linha de produção, Teoria das Restrições, TOC, Implantes ortopédicos,  

 
 
 
2. INTRODUÇÃO 

 
A empresa OCX Implantes Especializados Ltda. atua no mercado de implantes ortopédicos, fundada 

em 2014, está localizada em São Paulo e é oriunda da Implanfix Materiais Cirúrgicos Ltda., uma 

empresa parceira que opera também na área da saúde porém voltada para instrumentais cirúrgicos. 

Por atuar no ramo médico, a empresa é regulamentada pela ANVISA, que possui uma série de normas 

sobre a planta da fábrica, os processos que serão executados e os produtos futuramente produzidos. 

Como consequência, a empresa começará a fabricar efetivamente seus produtos, em 2018. 

Implantes ortopédicos tem como finalidade: substituição articular, síntese óssea, ligamentoplastia e 

manutenção funcional da coluna vertebral (ANVISA), sendo estes, produtos que permanecerão 

temporária ou permanentemente no corpo do paciente. Devido às particularidades que cada pessoa 

apresenta como variação no tamanho do pé, no comprimento da perna, largura do quadril etc., os 

implantes possuem muitas variações em suas dimensões (diâmetro, comprimento, largura, rosca etc), 

mesmo dentro de um mesmo modelo, para conseguir atender qualquer paciente, o que torna sua 

produção bastante complexa. 

 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver a produção dos diferentes modelos de implantes 
ortopédicos da empresa OCX Implantes Especializados, considerando os tempos de fabricação, 
setup e programação da máquina, índices de refugo, custo de produção e demanda de cada tipo de 
produto. 
 
 
4. METODOLOGIA 
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Como base para o projeto a fonte de dados se dá pelo estudo de campo, que como qualquer outro 

tipo de pesquisa, se inicia no levantamento bibliográfico para auxiliar o entendimento da situação 

atual, posteriormente há necessidade de se aprofundar no conhecimento do produto e de sua 

produção, buscando os dados por meio de visitas à fábrica, onde foram colhidas informações 

diretamente da linha de produção e com o público alvo de médicos a revendedores a fim de verificar 

se os produtos atuais suprem todas as necessidades na aplicação cirúrgica. 

Segundo Gil(2002) a classificação das pesquisas se baseia em seus objetivos gerais, definindo-se 

então três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas; dessa forma o presente trabalho 

é classificado como pesquisa exploratória, pois se trata de um assunto novo, necessitando de 

levantamento bibliográfico para se entender do produto, sua utilização e fabricação; entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, como médicos, hospitais, 

revendedores e a própria empresa para entender as necessidades do mercado em relação ao produto 

e seu processo produtivo. 

A pesquisa se dá através de dados quantitativos, onde os meios de coleta de dados são estruturados, 

como os realizados no projeto: observação e questionários (on-line, de autopreenchimento), sempre 

com perguntas objetivas e claras. Utilizando ferramentas estatísticas para, através da amostra, definir-

se resultados sobre a população de interesse. São utilizados também dados qualitativos através das 

entrevistas pessoais, para se analisar o nível de aceitação do produto por médicos especialistas e a 

qualidade das respostas obtidas. Caracterizando assim pesquisa de natureza mista. 

Levando em conta o curto período de realização e coleta de dados do projeto, no quesito 

temporalidade se caracterizando como transversal. 

Em relação ao procedimento técnico se caracteriza como pesquisa experimental, pois estuda a melhor 

forma de produzir os diferentes modelos parafusos ortopédicos, analisando as diversas combinações 

possíveis dos produtos levando em conta as variáveis chave como preço de venda, tempos de 

fabricação da peça, de Setup, refugo e demanda de cada parafuso, que influenciam diretamente no 

resultado, definindo dessa forma o melhor mix de produção.  

 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
O procedimento de coleta de dados pode ser realizado através de uma pesquisa experimental, que de 

acordo com GIL (1996) determina um objeto de estudo, coleta as variáveis de influência, as formas 

de controle e observa os efeitos das variáveis no objeto, podendo ser realizada em laboratório ou em 

campo, desde que apresente as propriedades de manipulação, controle e distribuição aleatória. GIL 

(1996) definiu também o procedimento de coleta de dados conhecido como levantamento da seguinte 

maneira: não são pesquisados todos os integrantes do universo pesquisado, através de procedimentos 

estatísticos obtém-se uma grande amostragem do universo que é tomado como objeto de 

investigação. 

De início, por ser um mercado que envolve tanto setor público como privado, notou-se a importância 

de conhecer o potencial de venda de cada um dos produtos que a empresa deseja produzir, dentro de 

todas suas variações.  



CATEGORIA EM ANDAMENTO 

3 

 

 

Para a coleta de dados da presente pesquisa foram encontradas barreiras que dificultaram a obtenção 

dos mesmos. A abertura de hospitais (clientes finais) é limitada a conversas informais com médicos, 

das quais é possível levantar informações quanto a necessidade e uso adequado de cada tipo de 

parafuso em uma cirurgia, por exemplo. Já em contato com os distribuidores (clientes diretos), o 

sigilo de informações quanto ao volume de vendas dificultou uma maior noção de potencial de venda 

de cada tipo de parafuso.  

Frente as dificuldades encontradas, foi estabelecido um potencial de venda. Além disso, os dados 

técnicos foram coletados também pelos autores através de entrevistas e reuniões gerentes tanto da 

empresa em estudo como visitas técnicas à outras fábricas que atuam no mesmo segmento, obtendo-

se assim dados do processo produtivo e do campo financeiro.  

 
 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

A partit do potencial de venda estabelecido e nos recursos restritivos da fábrica (tempo de produção, 

capacidade produtiva da máquina, etc.), deseja-se definir os parâmetros    que apresentem o mix de 

produtos que tragam maior ganho a empresa.  
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