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Nossa História Em 2006, Alexandre e Guillaume, unidos por sua formação em 
eletrônica, processamento de sinais e mecânica, idealizaram e 
começaram a trabalhar na criação de uma empresa de engenharia de 
aparelhos auditivos brasileira. Iniciaram suas linhas de pesquisas em 
aparelhos auditivos, juntamente com a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 

Esta iniciativa resultou na existência hoje de dois departamentos 
distintos e reconhecidos, de pesquisa na UFSC, sendo (eletrônicos, o 
LPDS, e mecânicos, o LVA). Ambos laboratórios publicaram mais de 
30 trabalhos, com equipes formada por mestres e doutores em temas 
como o cancelamento de eco, redução de ruído, modelagem de mini 
microfone e alto-falante tradicional e piezo e bancadas de ensaios.

A empresa foi oficialmente aberta em 2012 como empresa de 
engenharia de aparelho auditivo, e ainda neste período, foi uma das 
empresas de tecnologia escolhidas para fazer parte do Centro 
Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (CELTA) em 
Florianópolis-SC.

Nesta fase, em que a WaveTech assumiu a gestão do 
desenvolvimento do primeiro CHIP digital de aparelho auditivo do 
Brasil, começou então a interagir com o Ministério da Saúde para 
algumas questões técnicas de saúde auditiva, colhendo informações 
e aumentando sua percepção de mercado.



Desde 2012, a WaveTech trabalha com a ABNT para a regulação 
dos aparelhos auditivos, é um dos membros ativos da ABNT CB-
26 que está atualmente definindo as normas nacionais sobre 
aparelhos auditivos, principalmente com base nas normas 
internacionais IEC, iniciado no final daquele ano.

A seguir, em 2013, a WaveTech desenvolveu e implementou os 
algoritmos para aparelhos auditivos usando CHIP Ezairo 7100 da 
ON Semiconductor, de plataforma aberta, e também 
desenvolveu um software de fonoaudiologia para configurar e 
interagir com o aparelho auditivo da WaveTech. Ainda em 2013:

n Durante o evento “Diagnóstico MAC CELTA”, recebeu prêmio 
da melhor empresa Incubadora no CELTA em fase de 
desenvolvimento.

n Foi uma das 14 empresas selecionadas para o programa 
SEBRAE / Nova Economia.
�
n Equipe ministra palestras na UFSC sobre aparelhos auditivos e 
implantes cocleares.

n Participa do EIPA-2013, Encontro Internacional Sobre Próteses 
Auditivas.

n Ainda em 2013, recebeu financiamento (R$ 600 mil) do 
governo do estado (FAPESC) para financiar a matriz das 
capsulas dos seus aparelhos auditivos e terminar seu software 
de fonoaudiologia. Desenvolveu então uma família de cápsulas 
para aparelhos auditivos a fim de otimizar a linha de produção e o 
processo de soldagem dos componentes (CHIP, microfones e os 
demais componentes mecânicos). 

Entre 2013 e 2014 a WaveTech lançou e disponibilizou 
gratuitamente uma App que reproduz o comportamento ao vivo 
de um aparelho auditivo, chamado “Woalá” e que recebeu boas 
críticas de revista internacional especializada. Seu objetivo é 
facilitar a aceitação da prótese pelos deficientes auditivos e 
consolidar espaço da empresa como desenvolvedora de 
tecnologia.

Em 2014, depois ter sido classificada na chamada da Finep 
sobre tecnologias assistivas, recebeu financiamento para 
pesquisa sobre parte de implante coclear, esta pesquisa está 
ainda em andamento. Depois recebeu convite da ABA, 
Associação Brasileira de Audiologia para ministrar palestras no 
EIA-2014, Encontro Internacional de Audiologia.

Em 2015 e 2016, concentrou seus esforços em atender aos 
requisitos da Portaria 2531/14 MS, buscando realizar a indústria 
brasileira de aparelhos auditivos digitais com tecnologia 
nacional, através do LAFERGS e em benefício do SUS.

Em 2017 a WaveTech recebeu prêmio CNI das 22 empresas mais 
inovadoras do Brasil, Atualmente desenvolve uma nova versão 
para seu software e algoritmos e concentra seus esforços para 
finalizar sua linha de produção para atender uma demanda 
acima de 10 mil aparelhos mês. Está adquirindo uma máquina 
injetora especifica para pequenas peças plásticas, dessa forma, 
a produção das capsulas poderá ser feita internamente 
reduzindo custos e oferecendo mais opções de combinação de 
cores aos seus clientes.



Alexandre André Ferreira 
CTO

Engenheiro Eletricista com ênfase em Eletrônica pela Universidade 
Católica de Pelotas (UCPEL);Mestrando em Engenharia Elétrica na área 
de processamento de sinal e imagens pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Foco em processamento de imagens de sonar com 
filtros recursivos.

De 1995 a 2003 atuou como programador e desenvolvedor de softwares e 
sistemas embarcados para diversas áreas. Em 2003 foio Responsável 
Técnico e Diretor de Tecnologia P&D da empresa Acústica Amplivox Ltda. 
No mesmo ano projetou um amplificador para telefone destinado a 
deficientes auditivos. Foi responsável em 2004 pela introdução da 
tecnologia de aparelhos auditivos digitais. Em 2005 desenvolveu um novo 
aparelho auditivo analógico de baixo custo. Ainda em 2006 coordenou a 
automação do processo produtivo da empresa. 

Em 2007 foi coordenador do projeto FINEP Algoritmos para 
Processamento Digital de Sinais.

Em 2010 desenvolveu em parceria com UFSC/FINEP o projeto 
Desenvolvimento de Transdutores Piezoelétricos Aplicados a Aparelhos 
Auditivos.Coordenou o desenvolvimento do software de ajuste auditivo 
para fonoaudiólogos e a programaçãodos algoritmos de cancelamento de 
ruído. Foi responsável pelo desenvolvimento e implementação de 
algoritmos de formação de feixe acústico, além de encarregado de grupo 
de pesquisa para aprimoramento de áudio ruidoso. Coordenou o 
desenvolvimento do primeiro circuito integrado nacional dedicado a 
aparelhos auditivos. 

Desde 2012 é sócio administrador e CTO da WaveTech
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Guillaume François Gilbert Barrault
CEO

n Engenheiro Eletricista com ênfase em sistemas mecânicos pelo Institut Superieur d'Eletronique du Nord (ISEN/França);
n Mestre em Engenharia Oceânica pela Florida Atlantic University (FAU/EUA), com ênfase em modelagem e 
desenvolvimento de um sonar de visão frontal e em processamento de sinais em tempo real para detecção de alvos 
subaquáticos;
n Doutor em Engenharia Mecânica pela (UFSC) e Adelaide University. Foco do PhD em controle ativo de vibração e 
radiação sonora, resultando em uma técnica inovadora de controle de estruturas complexas para dada faixa de frequência;
n Pós-doutorado pelo LVA/UFSC em processamento de sinais para sistemas de bioengenharia, como aparelhos auditivos e 
implantes cocleares;
n Pós-doutorado  no LOC/UFSC em supervisão e desenvolvimento de um sistema 3D sísmico para águas rasas.

Experiências profissionais anteriores:

1999/2001 – Assistente de pesquisa (SeaTech/FAU/US)
Análise e aprimoramento de um protótipo de sonar; processamento de imagens acústicas; modelagem do comportamento do sonar na 
água; Desenvolvimento e gerenciamento de experimentos marítimos para avaliar a performance do sonar;
2001/2000 – Engenheiro consultor em processamento de sinais e sistemas  (THALES AIR DEFENCE SEGIME/Bagneux/França); 
Encarregado de análise de performance (por modelagem numérica) através da adição de um sensor (radar milimétrico ou laser) a um 
sistema de defesa complexo chamado Crotale naval.
2002/2003 – Engenheiro de sistemas (EADS-GECI/LesMureaux/França)
Transferência e integração de sistemas de modelagem (Veículo de Transferência Automatizado e míssil balístico M51) de estação de 
trabalho para PCs. 
2003/2007 – Engenheiro consultor de pesquisa em processamento de sinais e vibração (Embraco/Florianópolis) 
Projeto e desenvolvimento de um compressor de refrigerador silencioso. Desenvolvimento de novo sistema de controle ativo de 
vibração, testado em protótipos.
2007/2011 – Gerente de portfólio e analista quantitativo (OxAM/Oxford/UK)
Projeto de modelos de previsão financeira usando estratégias lineares e não-lineares. Programação de robôs para executar operações 
financeiras automaticamente em diferentes bolsas de valores. Aprimoramento de medidas e previsões de correlação para antecipação 
de risco/exposição. 
Desde 2012 – Sócio administrador e CEO na WaveTech



Nossa 
Tecnologia

O Software:

O software de programação desenvolvido para ser utilizado por profissionais de fonoaudiologia durante as seções de ajustes, 
apresenta uma inovação bem particular: foi desenvolvido e apresenta se em língua portuguesa. Este quesito foi especialmente 
escolhido para promover a facilitação nos ajustes, a possibilidade de que o fonoaudiólogo se aproprie dele em todas as suas 
nuances e que assim desenvolvido, nenhuma sutileza de idioma estrangeiro, faça escapar situações da percepção do 
operador. Esta segurança vem em benefício da qualidade, do bem-estar do usuário, da integração profissional no ramo, bem 
como da promoção de melhor educação para novos profissionais.

A dificuldade identificada, e que se buscou resolver, está ligada, portanto, ao procedimento de programação dos aparelhos 
auditivos realizado por profissionais da área da saúde. Cada pessoa possui um perfil de sensibilidade auditiva especifico, 
sendo necessária a programação do aparelho individualmente e de acordo com a deficiência de cada usuário.

O Software em questão é compatível com a plataforma unificada NOAH, disponível para o SUS e pode ser modificado para 
requisitos particulares da língua portuguesa, promovendo adaptação imediata. A plataforma NOAH é o sistema unificado de 
assistência auditiva suportado por mais de 90 fabricantes internacionais. A incompatibilidade como NOAH tornava o ajuste do  
aparelho pelo fonoaudiólogo muito mais trabalhoso e de certa forma inseguro, desvalorizando o produto.

A intenção desse software é também de aumentar a participação nacional neste ciclo de fornecimento, reduzindo as 
importações, de forma que sejam importados exclusivamente os componentes reconhecidos que a indústria nacional não 
domina. Esta é uma iniciativa de substituição de importações, com algumas metas já alcançadas pela nova tecnologia da 
WaveTech.



Alguns dados sobre seu 
desenvolvimento:

O software é capaz de se comunicar com os 
dispositivos programadores HI-PRO e ON-
SEMIDSP “Programmer”. 

Apresenta um driver e tem implementados os 
protocolos de comunicação dos referidos 
programadores, tanto para gravar parâmetros 
quanto para ler o estado atual dos mesmos na 
prótese conectada. 

A interface gráfica foi desenvolvida de modo a 
possibilitar diferentes níveis de ação do 
fonoaudiólogo. Devido à quantidade 
relativamente grande de algoritmos e opções 
presentes no aparelho, cada um com diversos 
parâmetros, é conveniente a automatização de 
tarefas de maior complexidade, possibilitando, 
no entanto, sua manipulação manual caso seja 
considerado necessário. 

Assim, no software está inserido um modo de 
ajuste básico, para reduzir o período 
necessário para a alteração, e um modo de 
ajuste avançado, para os casos particulares. 

Algoritmos:

Os incessantes avanços tecnológicos na microeletrônica, a miniaturização 
possível pelo aumento da densidade de integração, reduz em custos e 
facilitam acesso a micro processadores e a processadores digitais de 
sinais dedicados.

O mercado, nacional e mundial de aparelhos auditivos, é dominado por 
seis grandes empresas estrangeiras. São elas: Phonak, da Suíça; 
Siemens, da Alemanha; Widex, Oticone GN e Resound, da Dinamarca e 
Starkey, dos Estados Unidos. Isso ocorre porque essas empresas detêm 
o conhecimento dos algoritmos de processamento de sinais para 
aparelhos auditivos.

O Brasil não dispõe de quaisquer algoritmos próprios de processamento 
digital de sinais, e o pagamento de direitos e a dependência tecnológica 
respondem por uma grande parcela dos custos elevados que tais 
aparelhos têm no Brasil.

Todo o desenvolvimento dessas empresas estrangeiras é voltado ao 
atendimento do mercado em países desenvolvidos, onde o poder 
aquisitivo da população e dos governos é maior. 

Isso faz com que o valor do aparelho vendido nos mercados de países em 
desenvolvimento seja influenciado pelo valor praticado nos países 
desenvolvidos, tornando os preços proibitivos para a maior parte da 
população do Brasil e dos demais países em desenvolvimento.



Funcionamento da tecnologia:

São os algoritmos de processamento que definem a maneira como 
o som captado pelo microfone é transformado, amplificado e 
condicionado para ser entregue ao alto-falante do aparelho 
conforme a necessidade do deficiente auditivo. O desempenho 
dos algoritmos empregados é um dos fatores que mais contribui 
para a definição do valor agregado ao produto.

Classicação dos aparelhos auditivos:

n Analógicos, permitem amplificação do sinal sonoro e oferecem 
reduzida possibilidade de compensação das perdas auditivas;

n Digitais, baseados em microprocessadores dedicados, 
permitem não apenas a amplificação, mas uma compensação da 
perda auditiva. Este desempenho superior deve-se à utilização de 
técnicas avançadas para o processamento dos sinais. Nossos 

Algoritmos



DIRMIC: Algoritmo responsável pela redução de ruído direcional. 
Faz uso da diferença de direção existente entre o sinal desejado 
e o sinal de ruído (Luo, 2002). O algoritmo atenua o som 
proveniente da fonte de ruído.

FB: O sinal de voz deve se adequar ao perfil de deficiência do 
paciente (audiograma), de forma que maior ênfase deve ser dada 
nas frequências onde há maior perda auditiva. Para isso, é 
necessário separar o sinal em bandas de frequência através de 
um banco de filtros. Além disso, pode-se aplicar os algoritmos de 
redução de ruído ao sinal separado em bandas, obtendo-se 
maior aprimoramento do sinal útil.

NCB: Algoritmo responsável pela redução de ruído por subtração 
espectral. Consiste na subtração entre uma estimativa do 
espectro do ruído e o espectro do sinal ruidoso. Sabe-se que o 
sinal de ruído não afeta o espectro do sinal de fala 
uniformemente, mas de maneira diferente para diversas 
frequências (Fang, 2004). A fala é então separada em bandas de 
freqüência e a subtração espectral é aplicada em cada uma 
independentemente. Através de ferramentas estatísticas, estima-
se o nível de sinal útil e de ruído presentes em cada banda. 
Assim, enfatizam-se as bandas com menor ruído, realçando a 
fala.

WDRC: O algoritmo de compressão de campo tem como objetivo 
compensar problemas relativos à sonoridade (amplitude) em 
pacientes com perda auditiva neurossensorial empregando uma 
estratégia de ganho não-linear (Schaub, 2008). Estes pacientes 
possuem perda de sensibilidade para sons com baixa 

intensidade. Porém, para sons com alta intensidade, sua percepção 
de volume é próxima da de uma pessoa sem perda (Davies-Venn, 
2009). Para condicionar o sinal útil entre o limiar de percepção e o 
nível de audição confortável, é necessário aplicar compressão a 
cada banda de acordo com a necessidade do paciente (Zeng, 
2008). Basicamente, o compressor realiza a amplificação de sons de 
baixa intensidade e a atenuação de sons de alta intensidade.

AGC: Eventos sonoros repentinos de alta amplitude podem causar 
desconforto ao usuário. Nesse tipo de situação, em um ouvido 
saudável, um par de músculos contrai-se para aumentar a rigidez do 
tímpano, prevenindo que o excesso de energia seja conduzido até 
as estruturas internas, nas quais causaria danos permanentes. No 
sistema de processamento digital, previne-se estas 
descontinuidades limitando-se dinamicamente a amplificação 
quando a amplitude do sinal ultrapassa um limiar.

FBC: Em um sistema de amplificação em tempo real, existe a 
possibilidade de haver um laço de realimentação externo. Devido à 
proximidade entre os componentes, as ondas sonoras que saem do 
alto-falante entram no microfone, somando-se às ondas do ambiente. 
Este processo pode provocar distorção e instabilidade, efeito 
conhecido como microfonia. Deve-se então reduzir os efeitos da 
realimentação acústica por meio de filtragem adaptativa para que a 
amplificação necessária seja alcançada.

Com o desenvolvimento desses algoritmos busca-
se desenvolver produtos especícos conforme as 
necessidades do seu mercado, alcançar a 
independência tecnológica em relação às 
empresas estrangeiras no desenvolvimento de 
novos produtos e proporcionar a fabricação 
nacional de aparelhos auditivos com qualidade 
igual ou superior à dos aparelhos importados.

Algoritmos WaveTech:



A equipe da WaveTech se dedicou ao desenvolvimento de 
novos aparelhos auditivos com diferencial competitivo 
imediato. Seu objetivo tecnológico não se limita a um design 
equilibrado e discreto, mas faz com que sua diferença 
processual promova imediatamente muitos benefícios em sua 
linha de produção.

O desenvolvimento da placa flexível teve como objetivo a 
compatibilidade total com os microfones MEMS e a integração 
de todos os componentes em um único bloco, sem a 
necessidade de fios, somente estes quesitos já fazem a total 
inovação do produto.
Na nova tecnologia proposta, a própria placa exerce o papel 
de sustentação mecânica dos componentes, bem como 
realiza a interconexão elétrica entre os mesmos. Facilita e 
otimiza o processo produtivo e a manutenção dos aparelhos 
auditivos.

A grande simplificação promovida desde a fabricação, reduz 
tarefas demoradas e que exigiriam muito da mão de obra 
técnica, qualificada para executar soldagens de 
microeletrônica.
As placas flexíveis também são levíssimas e os poucos 
componentes são aplicados de forma automatizada. O 
aparelho maior quando acabado, por este motivo, fica muito 
leve, pesando apenas 2 e 4 gramas para o aparelho menor e o 
aparelho maior, respectivamente.

A soldagem por fusão em forno elétrico programável, melhora 
em muito o tempo comumente exigido do soldador manual, 
reduzindo tempo de exposição dos componentes, o custo de 
fabricação e o fluxo da produção.

Um excelente recurso contra oxidação é alcançado com um 
intencional banho ouro nos contatos da placa, onde vão 
soldados os componentes. 

Esta aplicação retarda ao máximo o prejuízo da oxidação, 
comum nos aparelhos auditivos disponíveis no mercado, 
benefício este que reverte em favor da linha de produção, do 
usuário e da manutenção de assistência técnica.

A oxidação gera o maior índice de defeitos que os aparelhos 
auditivos têm apresentado, de modo geral. Evitá-la reduz 
custos pela manutenção e pelo menor número de atendimento 
ao usuário com reclamação de desconforto auditivo. 

Esta redução é um importante diferencial mercadológico que 
solidifica a marca no mercado.

Nossa 
Plataforma
Tecnologia
e Linha de
Produção.



Diagrama 
de Nossas 
Placas
Flexiveis.

Desenho técnico da Placa Flexível do Aparelho Retro Auricular Mauá.



Diagrama 
de Nossas 
Placas
Flexiveis.

Desenho explodido da Placa Flexível do Aparelho Retro Auricular Mauá.

Desenho técnico da Placa Flexível do Aparelho Retro Auricular Landell.



Os aparelhos aditivos retro auriculares da 
WaveTech receberam também moderna 
cápsula, moldada em plástico ABS, com 
mínima flexibilidade capaz de suportar 
impactos cotidianos eventuais, este material 
alcança os mais altos níveis de brilho e 
coloração, além de apresentar um certo 
padrão ecológico.

As cápsulas da WaveTech são adequadas 
para trabalhar com direcionalida de acústica 
adaptativa e possuem entrada diretade áudio 
(DAI), além de ser incompatíveis com os 
microfones com tecnologia MEMS, estando 
dessa forma em conformidade com as atuais 
portarias do Ministério da Saúde.

Imagem técnica da Cápsula do Aparelho Landell/Dumont.

Imagem técnica da Cápsula do Aparelho Mauá.

Outro detalhe:
Nossas Cápsulas



Um Grande Ativo da 
Nossa Plataforma
Tecnológica: Nosso 
Software de 
Adaptação WaveFit.
WaveFit é um software de programação desenvolvido para ser 
utilizado por profissionais de fonoaudiologia durante as seções 
de ajustes de aparelhos auditivos, foi desenvolvido e apresenta-
se em língua portuguesa. É compatível com a plataforma 
unificada NOAH, disponível para o SUS e pode ser modificado 
para requisitos particulares da língua portuguesa, promovendo 
adaptação imediata. 

A plataforma NOAH é o sistema unificado (banco de dados) de 
assistência auditiva suportado por todos os grandes fabricantes 
internacionais. O software é capaz de se comunicar com os 
dispositivos programadores HI-PRO (principal programador de 
aparelhos auditivos do mundo) e ON-SEMI DSP “Programmer”. 

Apresenta um driver e tem implementados os protocolos de 
comunicação dos referidos programadores, tanto para gravar 
parâmetros quanto para ler o estado atual dos mesmos na 
prótese conectada. 

A interface gráfica foi desenvolvida de modo a possibilitar 
diferentes níveis de ação do fonoaudiólogo. 

Devido à quantidade relativamente grande de algoritmos e 
opções presentes no aparelho, cada um com diversos 
parâmetros, é conveniente a automatização de tarefas de 
maior complexidade, possibilitando, no entanto, sua 
manipulação manual caso seja considerado necessário. 

Assim, no software está inserido um modo de ajuste 
básico, para reduzir o período necessário para a alteração, 
e um modo avançado, para os casos particulares. 



O software WaveFit contém importantes diferenciais. 

O primeiro é que o algoritmo acopla os parâmetros entre si, a partir de regras matemáticas e físicas, de modo que a alteração de 
determinada variável acarreta, automaticamente, mudanças nas variáveis complementares. Na prática, isso significa que o software 
se ajusta sozinho a cada ajuste feito pelo fonoaudiólogo – uma espécie de ajuste fino automatizado. Outra característica relevante 
diz respeito à técnica do antes e depois, semelhante ao sistema de trabalho utilizado pelos oftalmologistas. Em uma adaptação, o 
profissional muda um parâmetro e pergunta ao paciente se houve melhora ou piora. No aparelho da WaveTech, a cada alteração, o 
software registra a diferença e, por dicotomia, chega-se a um ponto ótimo. Em outros sistemas, os pontos de ajuste podem ser 
infinitos, o que torna a atividade mais complexa e difícil. Uma terceira particularidade é que o software da WaveTech tem o que se 
chama de caráter psicoacústico. Isso significa que ele interpreta as percepções de som do paciente e as transfere para o algoritmo.



Woalá: Nosso APP 
de Simulação de 
Prótese Auditiva.

O Woalá é um simulador cuja função é mostrar como 
funciona uma prótese auditiva e explorar os efeitos dos 
seus principais recursos e, finalmente, conscientizar a 
pessoa com perda auditiva que ainda não procurou 
tratamento. O nome do aplicativo – Woalá – lembra o 
país de origem do segundo sócio já que é a tradução 
fonética da palavra francesa voilà. (aqui está, em 
tradução livre).

O Woalá conta com um equalizador que permite que o 
usuário regule a amplificação em dez bandas, um filtro 
para restringir a faixa de atuação, um controle automático 
de ganho (AGC) que melhora o conforto do usuário e 
elimina os riscos de danos auditivos quando o som 
captado é muito intenso, e um redutor de ruído com 
quatro níveis de atuação (fraco, médio, forte e agressivo) 
para dimimuir a influência das faixas de frequências mais 
poluídas por sons competitivos.

O software encontra-se disponível para iPhone em três 
idiomas (português, inglês e francês) e pode ser baixado 
aqui. Na página voltada à ferramenta, a empresa adverte 
que ela não é e não substitui uma prótese auditiva.

O Woalá tem alguns concorrentes – como por exemplo o AID1 – mas o 
aplicativo brasileiro tem uma vantagem sobre as outras ferramentas 
similares: simples e interativo, ele mostra na tela e “ao vivo” o que 
fazem seus diferentes algoritmos. O aplicativo pode ser utilizado 
discretamente, com fones de ouvido enquanto o celular fica em cima 
de uma mesa.

O Woalá pode ser considerado como um auxílio potencial no caminho 
das próteses auditivas para o indivíduo que ainda não resolveu testá-las. 
Há muitas pessoas refratárias ao uso de aparelhos auditivos por várias 
razões como por exemplo aspectos estéticos; enquanto isso todo mundo 
usa fones de ouvido, portanto ao experimentar esse aplicativo, talvez a 
pessoa perceba mais facilmente o benefício da amplicação sonora e se 
interesse pelo prossional que poderá adequá-la às suas necessidades. 

Além de incentivar o indivíduo com perda a procurar tratamento, o 
software permite que o paciente tenha algum conhecimento das 
regulagens no momento da primeira adaptação, o que pode facilitar a 
aceitação da prótese. O paciente pode até sinalizar ao prossional que, 
por exemplo, o redutor de ruído lhe ajuda, assim ele começa a falar a 
mesma língua que o fonoaudiólogo, o que ajuda na interação entre eles.



Nossa
Família Completa
de Produtos



Algumas especicações bem competitivas:

Disponibilizamos quatro variações de tamanhos para o 
receptor, visando adequação com diferentes tamanhos de 
canais auditivos e preferências dos usuários. 

A inovação permite que as próteses atendam desde perdas 
leves até profundas, devido ao maior ganho proporcionado 
pela ausência de perdas no tubo condutor de some ao melhor 
acoplamento acústico como canal auditivo, possibilitado pela 
maior distância entre microfones e alto-falante. 

Este enfoque evita, ainda, a atenuação e os picos de 
freqüência naturais do tubo condutor de áudio dos modelos 
antigos. Com isso, é possível atingir maior amplificação e 
melhora pelo estético, devido à maior discrição (Alworth, 
2010).

Diferenciais competitivos do produto/tecnologia

n Fabricação de aparelhos auditivos digitais de baixo custo, em 
função do software, hardware e processos de linha de produção com 
tecnologia nacional.

n Diminuição da importação de tecnologia, com a decorrente 
redução da remessa de divisas ao exterior;

n Independência tecnológica no desenvolvimento de novos 
algoritmos para aparelhos auditivos nacionais;

n Desenvolvimento de aparelhos auditivos digitais compatíveis com 
tecnologias atualmente oferecidas pelo SUS aos seus usuários;
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Modelos Disponíveis:
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Modelos Disponíveis:
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Tabela Comparativa das Famílias de Aparelhos



As principais consequências ocasionadas pela perda auditiva estão relacionadas com a 
dificuldade de comunicação. Dentre os problemas associados à deficiência auditiva, 
pode ocorrer o isolamento do indivíduo na medida em que ele deixa de pedir para as 
pessoas repetirem ou falarem mais alto, devido à vergonha e para não se tornar motivo 
de zombaria ou de desprezo. A pessoa com perda auditiva evita usar o telefone, sente 
vergonha em não ouvir uma conversa e pode até evitar sair de casa e reunir-se com 
outras pessoas. A perda auditiva pode afetar, ainda, o rendimento no trabalho e na 
escola, levar ao isolamento, embaraço, ansiedade e frustração. A negação é uma das 
reações mais comuns, com alegações de que os outros não articulam bem as palavras, 
falam baixo ou rápido demais (Wallhagen, 2010). 

Além disso, quando ocorre gradualmente, a limitação não é percebida pelo próprio 
indivíduo. A perda auditiva, portanto, não se concentra apenas no âmbito da 
comunicação, mas constitui em uma perda social e emocional, afetando inclusive a 
economia nacional ao reduzir o rendimento do trabalhador ou aluno afetado (Most,2004).
 
O mercado nacional e mundial de aparelhos auditivos é hoje dominado por um reduzido 
grupo de empresas estrangeiras que possuem seus próprios chips (DSP), cápsulas, 
software além de deter o conhecimento e a propriedade intelectual dos algoritmos de 
processamento de sinais para aparelhos auditivos. O domínio de toda essa tecnologia 
faz com que o valor dos aparelhos auditivos seja elevado, principalmente no Brasil, nos 
demais países em desenvolvimento e nos países do chamado terceiro mundo, em 
função do pagamento de direito do uso dos algoritmos e pela dependência tecnológica 
do hardware. 

Os preços dos aparelhos auditivos são proibitivos para a população de baixa renda, o 
que gera uma demanda reprimida de milhões de aparelhos no Brasil e outras dezenas 
de milhões no mundo. Segundo a OMS a demanda de aparelhos auditivos nos países 
em desenvolvimento em 2000 era de 30 milhões por ano e somente 2,3% dessa 
demanda foi atendida. 

A WaveTech pretende com a utilização de software nacional e com componentes 
físicos do encapsulamento desenvolvidos por ela própria, aliados ao processo de 
fabricação simplicado tornar possível o fornecimento de aparelhos auditivos mais 
baratos, diminuindo a demanda reprimida e facilitando o acesso da população de 
baixa renda ao produto.
 

Principais realizações até agora

n Desenvolvimento de software 
proprietário; 

n Desenvolvimento de algoritmo 
proprietários; 

n Desenvolvimento capsula, placa 
flexível e componentes mecânicos;

n Otimização do processo produtivo;

n Conquista da PDP com 50% do 
mercado do SUS

O Impacto 
Social dos 
nossos 
Produtos.



WaveTech Soluções Tecnológicas
Parque Tecnológico Alfa - Edifício CELTA 
Rodovia João Carlos Daux - Km 01
CEP 88.030-000 - Florianópolis/SC
 
Fone: +55 (48) 3025.5858
E-mail: info@wavetech-st.com

Obrigado!
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