
Foi-se o tempo em que os apare-
lhos auditivos eram aquelas pe-
ças grandes e desconfortáveis.
Hoje, a evolução da tecnologia
permite que o uso desse tipo de
aparelho seja quase imperceptí-
vel, tanto para os pacientes co-
mo para quem vê. Essa mudança
é resultado de investimentos
constantes feitos pelas empresas
em inovação. Exemplo disso é a
Sonova, lídermundial nomerca-
dode aparelhos auditivos. A em-
presa investe cerca de 7% de seu
faturamento na área de pesquisa
e desenvolvimento.No ano fiscal
encerrado em março de 2012, as
vendas globais da companhia fo-
ramdeUS$ 1,7bilhãoeos investi-
mentosnapesquisa denovospro-
dutos foram de US$ 116 milhões.
A preocupação com os surgi-

mento de novos produtos é um
dos motivos que levou a Sonova
a investir em uma subsidiária
no Brasil. “Esse é um país muito
inovador, que com certeza po-
de contribuirmuito para as nos-
sas soluções”, afirmou, com ex-
clusividade ao BRASIL ECONÔMICO,
Lukas Braunschweiler, presi-
dente global da companhia. Por
aqui, a Sonova atua desde 2005
com sua marca mais importan-
te, a Phonak. Antes disso, a em-
presa já vendia seus produtos
no país desde a década de 1980.
Segundo a Sonova, 70%de to-

dos os produtos vendidos pela

empresa foram inventados nos
últimos dois anos. “Temos uma
preocupação muito grande de
investir em diversas áreas, para
que não coloquemos todo o nos-
so dinheiro em apenas um pro-
duto”, diz Braunschweiler.

Sob medida
Entre as últimas novidades lan-
çadas pela Sonova, estão apare-
lhos de audição cada vezmeno-
res e versões personalizadas

que ficam prontas cada vez
mais rápido. “Temos um siste-
ma digital para escanear osmol-
des que faz com que, indepen-
dentemente de onde esteja o pa-

ciente, o aparelho fique pronto
muito rapidamente e com uma
chance mínima de estar fora do
padrão”, afirma Pedro Stern,
presidente da Phonak do Brasil.

Além do incentivo à inova-
ção, o potencial domercado bra-
sileiro também é um fator que
coloca o Brasil em posição de
destaque entre as operações da
Sonova em todo o mundo. Se-
gundo a Organização Mundial
de Saúde, o número de brasilei-
ros com problemas auditivos es-
tá na casa dos 15milhões. Na po-
pulação acima dos 65 anos, esti-
ma-se que esse tipo de proble-
ma afete 70% das pessoas.

“Se você olhar para os indica-
dores, fica fácil ver que o país
ainda não atingiu o seu limite
de crescimento para nossos ne-
gócios”, afirma Braunschwei-
ler. Segundo a empresa, a Pho-
nak é a líder nacional nomerca-
do de aparelhos de audição.
Hoje, a Phonakdo Brasil é res-

ponsável por 5%do faturamen-
to mundial da Sonova. Isso re-
presenta que o país é responsá-
vel por mais de um terço das
vendas da companhia em todo
o continente americano, com
exceção dos Estados Unidos.
Por conta da importância que

omercado vem ganhando, a So-
nova busca registrar seus produ-
tos no país assim que eles são
lançados no exterior. “Nos pro-
dutosmais simples, o delay aca-
ba sendo de alguns meses. O
problema é nos aparelhos mais
complexos, como implantes.
Nesse caso, a autorização da An-
visa para vendermos o produto
pode demorar até cinco anos”,
afirmou Stern. ■

Ogoverno federal resolveu inter-
virnomercadodevinagres brasi-
leiroeproibiuaadição indiscrimi-
nada de caramelo para que o pro-
duto não passe mais a impressão
de ter como matéria-prima o vi-
nho tinto. Com isso, o vinagre de
álcool escuro, que responde por

55% de um mercado de R$ 240
milhões anuais, desaparecerá das
gôndolas dos supermercados já a
partirdomêsquevem.Deacordo
comuma instrução normativa do
Ministério daAgricultura que en-
tra em vigor no sábado, a partir
da semana que vem os fabrican-
tes não poderãomais colocar esse
tipo de produto nomercado.
Apesar de pouco conhecido

do público consumidor, hoje
cerca de 90% de todo o vinagre
produzido no Brasil — 200 mi-
lhões de litros por ano— são fei-

tos a partir do álcool da cana de
açúcar. O produto só ficava pa-
recido como vinagre feito de vi-
nho pela adição de caramelo.
Oquemudaagoraéaquantida-

demáximapermitida de carame-
lo. “Os padrões técnicos impos-
tos farão com que não seja mais
possível atingir a coloração escu-
ra.”, diz Marcelo Cereser, diretor
daCasteloAlimentoseumdosdi-
retores da Associação Nacional
das Indústrias de Vinagre.
Para conseguir adquirir vina-

gre escuro, o consumidor agora
terá que desembolsar mais e
comprar um produto que tenha
como origem o vinho tinto. En-
quanto o custo de produção de
um litro de vinagre a partir do

vinho sai por R$ 0,53 para a in-
dústria, o mesmo produto ten-
do como origem o álcool da ca-
na de açúcar custa R$ 0,07.
“É uma diferença brutal e essa

lógica se repete em todo o mun-
do”, diz Cereser. De acordo com
ele,empraticamente todosospaí-
ses onde aprodução devinhonão
é farta e barata os produtores de
vinagre utilizam álcool de outras
origens. “Nos Estados Unidos é o
milho, no Japão o arroz. Vinagre
devinhomesmoapreçospopula-
res, só na Europamesmo.” ■

Governo limita adição de caramelo ao vinagre

VENDAS

Boeingdobra entregasdo jato
787 no 3º tri ante período anterior

Divulgação

Murillo Constantino

Sonova investeeminovaçãopara
semanter lídernopaís enomundo

Decisão, que entra em vigor
a partir de sábado, afeta um
mercado de R$ 240 milhões

A Boeing dobrou o número de jatos 787 que entregou no terceiro
trimestre, ante o segundo, disse ontem a fabricante norte-americana
de aviões. A companhia entregou 12 unidades do 787-8 no terceiro
trimestre, ante seis aviões no segundo e cinco no primeiro.
Ao todo, a companhia entregou 149 aeronaves no terceiro trimestre,
ante 150 no segundo e 137 nos três primeiros meses do ano. Reuters

GANHOS COM INOVAÇÃO

Os números da Sonova
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FATURAMENTO GLOBAL
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41% 36%
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US$ 1,7 bilhão
VENDAS DE PRODUTOS COM
MENOS DE 2 ANOS DE VIDA

70%

EMPRESAS

Para adquirir vinagre
escuro, o consumidor
agora terá que
desembolsar mais e
comprar um produto
com origem no vinho
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Brasil representa 5% das vendas da fabricante de aparelhos auditivos, que pretende aumentar esse número

Gabriel Ferreira
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Braunschweiler,daSonova:aimportânciadoBrasil tendeacrescer
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




