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IDEIA - NEGÓCIOIDEIA - NEGÓCIO

 Tema: Bola Eletrônica de Futebol para Deficientes Visuais

 Frase de Negócio: Bola eletrônica que emite sons para auxiliar jogadores com 
deficiência visual no futebol.

 Problema: Atualmente a bola utilizada no futebol para cegos é composta por p g p p
guizos, que conforme a bola se movimenta, emite sons para que os jogadores 
possam localizá-la. Porém, por se tratar de um mecanismo que depende de 
movimentos, uma vez que as esferas internas responsáveis por emitir sons 
sofrem grandes impactos de chutes, podem parar de desligar dentro do 
guizo, impossibilitando então a emissão de sons.

 Solução: Neste projeto, a bola eletrônica resolverá o problema de falhas ao 
emitir sons quando a bola é impactada, pois os sons serão emitidos por q p p p
componentes eletrônicos protegidos corretamente pelo impacto. Além desta 
solução, este equipamento poderá prever sensores dentro e/ou ao redor da 
quadra para que possa emitir sons de proximidade, facilitando a localização 
do objeto. Contamos com a ajuda do Sandro Rodrigues, deficiente visual, 
que compõe uma equipe de futebol para cegos atualmente.
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 Mercado: Com a inserção da modalidade de futebol para cegos em 2004 nos jogos 
Paraolímpicos, e principalmente com a organização e realização de torneios entre 
clubes pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), o 
crescimento da modalidade e seus participantes tem sido importante no Brasil.  
Apesar de ser pouco conhecida nacionalmente, a modalidade foi impulsionada pela 
conquista da medalha de prata nas Paraolimpíadas de 2012 em Londres.

C  A l     d i   b l   fi lid d   Concorrentes: Atualmente apenas uma empresa produziu uma bola com finalidades 
semelhantes. Trata-se da Football Solar, da empresa Greendix, Taiwan, que conta com 
uma bola composta por painéis solares capazes de emitir sons, de uma forma 
autossuficiente. Embora seja uma ideia interessante, pode ser considerada uma 
tecnologia cara e pouco acessível atualmente.

 Modelo de Receita: O projeto contará com parcerias com empresas de materiais 
esportivos e/ou patrocinadores do segmento pois se trata de um protótipo que será 
aprimorado ao longo de testes realizados, com data limite até as Paraolimpíadas de p g p
2016, no Rio de Janeiro. Este produto poderá ser comercializado em lojas esportivas 
em geral e/ou especializadas para deficientes, e acreditamos que parceiros e 
patrocinadores serão muito importantes na divulgação e afirmação deste produto no 
mercado nacional e internacional.

CANVASCANVAS
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ELEVATOR´S PITCHELEVATOR S PITCH

http://youtu.be/rrQbbRCwIe8


