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RESUMO 

Em tempos de ampla mudanças culturais e comportamentais na população 

relacionadas a animais domésticos, o número de animais de estimação em lares 

brasileiros está aumentando, atualmente superando o número de casas com crianças 

com até 12 anos. Neste trabalho apresentamos Blindog, uma startup com foco na 

melhoria da qualidade de vida de cachorros cegos através do uso de uma coleira 

inteligente que identifica os obstáculos a frente do cão e o avisa o momento de desviar 

atrás de alertas vibratórios, desta forma, tentando suprir uma demanda de mercado 

trazendo soluções tecnológicas inovadoras. 
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ABSTRACT 

In times of broad populational behavioral and cultural changes related to 

domestic animals, the number of so-called animals in Brazilian homes is increasing, 

currently outnumbering homes with children up to 12 years old. In this paper, we 

introduce Blindog, a startup with the focus on improving the quality of life of blind dogs 

through the use of a smart colar that identifies obstacles in front of the dog and warns 

him to dodge behind vibrating alerts, thus trying to supply the market demand bringing 

novel technological solutions.  

Keywords: Blindog, dogs, collar, Market, blind. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O mercado de animais de estimação, também chamados de pet, vem 

ganhando a economia do país, atraindo investidores e aumentando a concorrência 

pela atenção e fidelidade do consumidor. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o Brasil tem uma população de animais de estimação que já 

ultrapassa os 130 milhões, representando hoje o terceiro maior mercado PET do 

mundo em faturamento, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. 

Grande parte desses animais tem um lar e são tratados como membros da 

família, muitas vezes tendo direito à alimentação saudável, acompanhamento médico, 

além de intensa dedicação emocional de seus donos. Essa tendência a um tratamento 

humanizado, por sua vez, enseja inúmeras oportunidades de negócios que estão 

sendo cada vez mais exploradas. 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de produtos para Animais 

de Estimação (ABINPET, 2016), o setor teve receita de 18,9 bilhões de reais em 2016, 

com alta de 4,9 % em relação a 2015, onde a humanização dos animais de estimação 

exerceu papel fundamental para crescimento do mercado.  

A profunda mudança de status pela qual os bichos passaram nos últimos anos 

dentro dos lares brasileiros, vem trazendo tendências para o setor pet. Dentre elas, 

podemos identificar quatro principais tendências que vem norteando os consumos e 

lançamentos de mercado: segmentação, premiunização, humanização e saúde e bem 

estar (Quadro 1). 
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QUADRO 1 – TENDÊNCIAS DO MERCADO PET 

 

SEGMENTAÇÃO 

A segmentação de mercado de pet no Brasil pode ser apresentada 

de diversas formas - por estágio de vida (filhote, adulto, sênior), dietas 

específicas, por porte do animal (pequeno, médio, grande), raça, 

entre outros. 

 

PREMIUNIZAÇÃO 

A Premiunização compreende o fato de pessoas migrarem para 

produtos cada vez mais nobres e específicos. Apesar de uma parcela 

significativa do mercado estar concentrada nos mercados 

econômicos e standard, aos poucos os segmentos Premium e Super 

Premium vêm crescendo em participação de mercado. 

 

 

HUMANIZAÇÃO 

A humanização dos pets impacta diretamente no crescimento do 

mercado de pet. Produtos como alimentos húmidos, tratamentos de 

saúde bucal e prevenção do tártaro, são os mais expressivos. Além 

de serviços considerados como extremos da humanização, como o 

uso de bolos de aniversários, cervejas e sorvetes também tem 

conquistado adeptos e suportam o surgimento deste produtos no 

mercado nacional, mesmo que ainda timidamente. 

 

SAÚDE E BEM ESTAR 

Há diversas maneiras de transmitir a conotação de saúde e bem estar 

aos animais, seja pela qualidade das matérias-primas utilizadas, seja 

pela funcionalidade do produto em termos de cura e/ou prevenção de 

doenças específicas. 

Fonte: Tendências de Mercado & Perfil do Consumidor (2016) – adaptado pelo autor 

Baseado nessas tendências e na escassez de tecnologia para animais 

domésticos na área oftalmológica, vimos um segmento que precisa de uma solução 

eficaz e iniciamos um estudo para desenvolver o produto adequado que forneça uma 

melhor qualidade de vida aos usuários de forma não invasiva e não incômoda.  

Com base nisso, foi fundamental conhecer detalhadamente o mercado a ser 

imergido para então se pensar na melhor solução que essas pessoas gostariam de 

obter. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 

2.1. MERCADO PET E CEGUEIRA CANINA 

 

Em tempos de mudanças comportamentais e culturais nas famílias, 

encontramos no Brasil mais animais de estimação do que crianças fazendo parte dos 

lares (EL PAÍS, 2015). Segundo dados coletados pelo IBGE, temos 52 milhões de 

cães contra 45 milhões de crianças nas famílias brasileiras e a tendência é que o 

número de cães seja cada vez maior que o de crianças nos lares (IBGE, 2013). 

Segundo a Abinpet (2016), esse elevado número de animais de estimação fez 

o faturamento do mercado pet em 2016 fechar em 18,9 bilhões de reais. Como 

podemos ver na Figura 1, o mercado pet é subdivido em 4 setores que são: Pet Food 

(setor de alimentação), Pet Serv (serviços como banho e tosa), Pet Care (acessórios, 

produtos, equipamentos) e Pet Vet (medicamentos veterinários). 

 

FIGURA 1 – GRÁFICO DE FATURAMENTO DO MERCADO PET EM 2016 

 

Fonte: Faturamento do Mercado Pet (ABINPET, 2016) 
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Focando no setor de Pet Vet, temos uma movimentação de cerca de 1,26 

bilhões de reais ao ano. Esse segmento está impulsionado pelo avanço da tecnologia 

e maior cuidado dos donos com seus bichos, em virtude de considerarem eles como 

membros da família. Se tratando de cuidados com a saúde animal, a cegueira ataca 

animais de diversas idades, raças e portes de forma gradual ou súbita, podendo ser 

causada por consequências de doenças como glaucoma, catarata, descolamento de 

retina, diabetes, hipertensão, tumores, infecções de retina, herança genética ou até 

mesmo acidentes (BARRIE, 1979).  

De acordo com Gelatt (1983), a catarata canina talvez seja a mais importante 

afecção dos olhos do cão, por levar na maioria das vezes o animal a cegueira. Ela 

gera uma opacidade do cristalino, parte do olho que controla o foco da imagem, do 

cão. A evolução da catarata varia podendo levar semanas, meses ou anos, chegando 

a catarata madura, onde o cão já está cego. A catarata pode ser classificada pela 

idade de aparecimento, se dividindo em 3 tipos: congênita (ocorre após o nascimento), 

juvenil (até 6 anos), e senil (idosos). Segundo Barros (1989), podemos observar que 

os machos e as fêmeas apresentam praticamente os mesmos índices de incidência 

da doença, 49,5 % e 50,5 % respectivamente, e as raças Poodle, Cocker Spaniel 

Inglês e Pastor Alemão mostraram maior incidência de catarata juvenil, enquanto o 

Pequinês apresentou maior número de animais com catarata sênior. 

A universidade Prince Edward Island, no Canadá, publicou uma relação das 

raças mais propensas a adquirir catarata e em qual momento da vida do cão a doença 

aparece, como pode ser visto no Quadro 2. 
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QUADRO 2 – RAÇAS COM PREDISPOSIÇÃO A CEGUEIRA 

RAÇAS 
TIPO DE 

CATARATA 
RAÇAS 

TIPO DE 
CATARATA 

RAÇAS 
TIPO DE 

CATARATA 

Akita – geralmente 
associado a cães de 
olhos pequenos 

Todos 
Épagneul Anão 
Continental 

Juvenil Pastor Belga  Todos 

Antigo Cão de 
Pastor Inglês 
(Bobtail)  

Congênita, 
Juvenil, 
Adulto 

Épagneul do Tibete Juvenil 
Pastor das 
Shetland 

Congênita, Juvenil 

Australian Cattle dog 
– Blue Heeler 

Todos Épagneul Japonês 
Congênita, 
Juvenil, Adulta 

Pembroke Welsh 
Corgi 

Congênita, Juvenil 
e Adulta 

Afghan Hound Todos Fox terrier Juvenil, Adulto Pequinês Todos 

Baixote Basenji - 
Beagle 

Congênita 

Galgo Afegão – 
desenvolvimento de 
cataratas enquanto 
novo progredindo até 
à limitação da visão 
por volta dos 2/3 anos 
de idade 

Todos 
Pinscher 
Miniatura  

Todos 

Basset Hound Todos Galguinho Italiano  Todos Poodle Congênita, Juvenil 

Beagle Todos Golden retriever Todos Pug Todos 

Bearded Collie 
Juvenil, 
Adulta 

Gordon setter Juvenil Rottweiler Juvenil 

Bedlington Terrier Juvenil Griffon Bruxellois  Juvenil Samoiedo Todos 

Bichon Frisé Juvenil Havanês Todos São Bernardo  Todos 

Boieiro da Flandres 
Congênita, 
Juvenil e 
Adulta 

Irish Setter  Juvenil, Adulto Schnauzer médio  Juvenil, Adulto 

Border Collie  Adulta Irish wolfhound Adulta 
Schnauzer 
Miniatura 

Congênita, Juvenil, 
Adulto 

Boston Terrier – 
juvenil, provocando 
a cegueira por volta 
dos 2/3 anos; senil, 
mas raramente 
limitando a visão 

Juvenil Jack Russell terrier Todos Scottish Terrier  Juvenil 

Bulldogue Inglês Todos Labrador Retriever  Juvenil 
Collie (rough and 
smooth)  

Juvenil 

Bulldogue Francês Todos Lhasa apso  Juvenil, Adulto 
Curly-coated 
retriever  

Congênita 

Caniche  Juvenil Malamute do Alasca  Todos Dálmata Adulta 

Cão de Água 
Português 

Todos Maltês Adulto Dogue Alemão  Todos 

Cavalier King 
Charles Spaniel  

Juvenil Mastif Inglês Adulto Elkhound  Juvenil 

Chesapeake Bay 
retriever  

Adulta Norrbottenspets Juvenil 
English Springer 
Spaniel 

Congenital, Juvenil 
e Adulta 

Chow chow  Congênita 
Nova Scotia Duck 
Tolling Retriever 

Todos 
Pastor 
Australiano 

Todos 

Clumber spaniel 
Cocker Spaniel 
Americano  

Juvenil Pastor Alemão Todos Shih Tzu Todos 

Fonte: Catarata Canina - Quais são as raças mais suscetíveis? (2016) 
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Podemos observar que nesse estudo temos 69 raças de cães que são 

propensas a adquirir um dos métodos responsáveis pela cegueira. De acordo com 

Toyota (2016), a Federação Internacional de Cinologia (responsável pelo registro de 

raças caninas) considerou que há 350 raças em todo o mundo, chegando assim a um 

mínimo de 19,7 % das raças existentes propensas a cegueira. Outra informação 

importante que podemos tirar desse quadro é que ele contempla as raças mais 

populares do Brasil e do mundo. Segundo Mike Clark (2017), as 5 raças mais 

populares do mundo são Labrador Retriever, Buldogue Inglês, Pastor Alemão, Poodle 

e Beagle, já no Brasil, já de acordo com Tudo Sobre Cachorros (2017), uma pesquisa 

feita pelo Jornal Brasil Econômico em 2013 relata que as 5 raças mais populares são 

SRD (Sem Raça Definida) popularmente conhecidos como vira-lata (20,6 %), Poodle 

(12,1 %), Pincher (6,6 %), Labrador Retriever (5,7 %), Yorkshire Terrier (5,0 %). Em 

cima desse estudo podemos observar que as raças mais populares do Brasil e do 

mundo tem tendência a cegueira. 

Sabendo que temos 52 milhões de cães no Brasil e que as raças Poodle, 

Pincher, Labrador Retriever e Yorkshire Terrier juntos somam 29,4 % desses, 

concluímos que aproximadamente 15,3 milhões de animais no Brasil são propensos 

a cegueira por via de apenas um dos métodos. 

A partir dessas conclusões nos deparamos com um mercado grande e carente 

de soluções, visto que temos apenas 5 concorrentes em todo o mundo e todos eles 

com a mesma solução artesanal, que trata-se de um bambolê que é acoplado no corpo 

do cachorro de forma a colisão ser diretamente no acessório e não no pet (Figura 2).  

FIGURA 2: BAMBOLÊ DE PROTEÇÃO PARA CÃES CEGOS 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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Essa solução, apesar de auxiliar o pet com os obstáculos, é insatisfatória 

quanto ao conforto, peso e praticidade, de acordo com os usuários que adquiriram a 

solução. Por muitas vezes o pet não se adaptou ao acessório ou o mesmo se quebrou 

rapidamente. A partir daí foi analisado que pontos seriam essenciais para ter um 

produto que sanasse todo esses problemas. 
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2.2. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

 

Levando em consideração o conforto dos cães, e a carência de uma solução 

prática e tecnológica, foi desenvolvida a coleira Blindog. Para chegar em um Mínimo 

Produto Viável (MVP) foi realizado um estudo em cima de tecnologias existentes que 

poderiam auxiliar nas funcionalidades da coleira. O estudo começou em busca de 

sensores que pudessem captar obstáculos de forma inteligente e chegamos a duas 

opções iniciais: sensor infravermelho e sensor ultrassônico. 

Os sensores são dispositivos criados para auxiliar na automação de máquinas, 

equipamentos e processos e pode ser definido com um transdutor que altera sua 

característica física interna devido a um fenômeno físico externo (ROSÁRIO, 2005). 

Os sensores podem ser analógicos ou digitais, dependendo de sua saída que 

pode ser de qualquer valor [analógica] ou de apenas dois valores [digital]. Não existem 

naturalmente grandezas físicas que assumam os valores 0 ou 1, no caso de sensores 

digitais, então eles precisam ser convertidos pelo circuito eletrônico do transdutor para 

obter essas características (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2005). 

Leds e fotodiodos podem ser utilizados como emissores de luz e receptores de 

luz para formar um sistema de sensoriamento que envolve a emissão e detecção de 

um dado comprimento de onda da luz. Para que ele funcione corretamente é preciso 

que ele seja polarizado reversamente, isto é, se exposto à luz incidente o impacto de 

fótons sobre a junção causa a quebra de ligações covalentes, gerando pares elétron-

lacuna na camada de depleção. A corrente gerada pela atração dos elétrons livres é 

proporcional à intensidade da luz incidente, de modo a fazer esse tipo de diodo 

converter sinais luminosos em sinais elétricos. SEDRA (2004). 

O sensor infravermelho pode ser dividido em passivo e ativo, sendo o primeiro 

um detector de movimentações de ondas infravermelhas e o segundo um emissor e 

detector destas mesmas ondas de acordo com Tomba (2008). Com base nisso foi 

utilizado o infravermelho no modo de sistema por difusão que é quando o emissor e 

receptor estão juntos, no mesmo conjunto óptico, e os raios emitidos refletem na 

superfície de um objeto, retornando ao receptor, como pode ser observado na Figura 

3. 
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FIGURA 3: INFRAVERMELHO NO MODO DE SISTEMA POR DIFUSÃO 

 

Fonte: Tomba, 2008. 

Após uma série de testes realizados, foi observada a eficiência da detecção de 

obstáculos com sensor infravermelho em ambientes fechados, porém em ambientes 

externos a luz solar interferia diretamente no funcionamento do sensor, ocasionando 

no descarte dessa opção. 

O sensor ultrassônico se caracteriza por operar por um tipo de radiação não 

sujeita a interferência eletromagnética e totalmente limpa, podendo operar de maneira 

eficiente detectando objetos em distâncias que variam entre milímetros até vários 

metros (SEDRA, 2004). 

O princípio de operação desse sensor é a reflexão das vibrações ultrassônicas 

em pequenos objetos, que são captadas por um sensor colocado em posição 

apropriada, como pode ser visto na Figura 4. Um transdutor de ultrassom é 

basicamente um dispositivo que converte um sinal elétrico em onda acústica, graças 

ao efeito piezelétrico de certos materiais (INSTITUTO NEWTON C BRAGA, 2017). 
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FIGURA 4: REFLEXÃO DAS VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS EM OBJETOS 

 

Fonte: Instituto Newton C Braga, 2017. 

O sensor ultrassônico é composto de um emissor e um receptor, podendo estar 

juntos ou separados, dependendo do posicionamento desejado, como pode ser visto 

na Figura 5. 

 

FIGURA 5: EMISSOR E RECEPTOR ULTRASSÔNICO POSICIONADOS JUNTOS 

E SEPARADOS 

 

Fonte: Instituto Newton C Braga, 2017. 

Ele é um elemento piezo cerâmico, ou seja, um componente que apresenta 

grande flexibilidade de propriedades e formatos, sendo utilizadas em diversas 

aplicações como na construção de equipamentos industriais, automotivas, de 

automação, e se propaga ou recebe ultrassom no ar em uma faixa de frequência 

acima de 20kHz, não sendo perceptível pelo ouvido humano. Esses sensores são 

apropriados para uso onde a detecção máxima seja de 5 metros e para o cálculo da 

posição do objeto em relação ao obstáculo, é medido o tempo da emissão do sinal até 
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o mesmo ser refletido no objeto e retornar ao sensor (INSTITUTO NEWTON C 

BRAGA, 2017). 

Ele pode detectar desde superfícies planas, até objetos cilíndricos ou mesmo 

pós e grãos. O ultrassom de baixa intensidade transmite a energia através de um meio 

e com isso obtém informações do mesmo, como por exemplo diagnose médica, 

medida das propriedades elásticas dos materiais, sensores de proximidades, entre 

outras (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2005). 

Esse tipo de sensor é bastante utilizado em radares móveis e de avião, mas 

um uso bem comum que podemos ver no dia a dia é dele sendo aplicado como sensor 

de estacionamento em carros. Alertas sonoros são emitidos a partir da detecção de 

objetos próximos ao sensor do carro e quando o sensor não emite nenhum sinal é 

porque o objeto está longe o suficiente ou em uma posição que a frequência sonora 

não conseguiu refletir. Na Figura 6 podemos ver um sensor ultrassônico em um carro. 

 

FIGURA 6: SENSOR ULTRASSÔNICO UTILIZADO EM CARROS 

 

Fonte: Fonseca, 2017. 

Essa tecnologia está consolidada no mercado e mostra a eficiência desse 

sensor, além das características dele suprirem todas as necessidades da nossa 

tecnologia. Com isso decidimos que ele seria o sensor utilizado na coleira Blindog e 

foi iniciado o desenvolvemos do circuito inteiro com base nesse sensor, de forma a 

gastar o mínimo possível de bateria e ser efetivo ao detectar corretamente as 

distâncias e ativar a vibração.  
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3.  DESENVOLVIMENTO DA BLINDOG 

 

 A coleira Blindog consiste de um acessório que detecta os obstáculos que estão 

à sua frente e emite alertas vibratórios que se intensificam à medida que os obstáculos 

estiverem mais próximos. A Figura 7 mostra o esquema com a logística da coleira. 

 

FIGURA 7: LOGÍSTICA DE FUNCIONAMENTO DA COLEIRA 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para chegar ao MVP, foram realizados uma série de protótipos onde foi testado 

inicialmente qual sensor de obstáculos supria todas as necessidades da solução. 

Após uma série de testes, foi concluído que o sensor ultrassônico se adequa melhor 

a solução por conseguir identificar objetos no intervalo que é necessário, 

independente do cão estar dentro ou fora de casa. O sensor infravermelho apresentou 

muitas falhas em testes realizados em ambientes externos devido ao reflexo da luz 

solar acionar a vibração independente de ter ou não obstáculos a frente. Na Figura 8 

podemos observar a coleira Blindog feita com sensores infravermelho nas suas 

versões 1 e 2, e na Figura 9 temos a versão 3, já na Figura 10 temos a coleira com 

sensores ultrassônicos em suas versões 4, 5 e 6, respectivamente. 
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FIGURA 8: VERSÃO 1 (CINZA) E 2 (VERMELHA) DA COLEIRA BLINDOG COM 

SENSORES INFRAVERMELHO 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

FIGURA 9: VERSÃO 3 DA COLEIRA BLINDOG COM SENSORES 
INFRAVERMELHO 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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FIGURA 10: VERSÕES 4, 5 E 6 DA COLEIRA BLINDOG COM SENSOR DE 
ULTRASSOM 

   
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Foram feitas análises de todos os concorrentes com a Blindog de acordo com 

o índice de excelência quanto a proteção das batidas, conforto do acessório no cão, 

preço, durabilidade do acessório, peso, praticidade em colocar o acessório no cão e 

estética do acessório, e chegamos ao Quadro 3. 

 

QUADRO 3 - COMPARAÇÃO DA COLEIRA BLINDOG COM SEUS 
CONCORRENTES EM DIVERSOS ASPECTOS 

Competidor 

NOTAS (1 a 5) 

Proteção 

das Batidas Conforto Preço Durabilidade Peso Praticidade Estética 

Blindog 

Os cães 

aprendem o 

sentido da 

vibração e 

realizam os 

desvios, assim 

se protegendo 

das batidas 

Os cães não 

mudam seus 

hábitos de 

brincar ou 

dormir, nem 

tentam 

remover a 

coleira 

500 reais 

A coleira é feita 

com materiais 

resistentes a 

quedas e altas 

temperaturas, 

sendo assim 

de alta 

durabilidade. 

A 

coleira 

pesa 

aproxi

madam

ente 60 

gramas

. 

Não é 

necessário 

nenhum 

treinamento 

com o cão. O 

tutor só deve 

colocar a 

coleira para 

carregar a 

cada 3 dias 

durantes 30 

minutos. 

A coleira é 

pequena e 

de formato 

agradável. 

Muffins Halo, 

Halos For 

Paws, Roda 

Pet , bambolê 

para cães 

cegos 

O acessório é 

atingido pelo 

obstáculo, 

protegendo 

assim o cão. 

O animal 

perde a 

liberdade de 

se deitar de 

diferentes 

maneiras. 

400 reais 

O acessório 

fica amassado 

a medida que 

vai sofrendo 

batidas 

O 

acessó

rio 

pesa 

aproxi

madam

ente 

250 g 

O tutor deve 

colocar e 

remover a 

coleira sempre 

que o animal 

se sentir 

estressado. 

Possui 

modelos 

estampas 

diferentes. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Após chegar aos resultados desejados com o sensor, foi iniciado o segundo 

desafio: duração da bateria. Inicialmente foi utilizada uma bateria de 150mAh que 

durava apenas 1 hora em funcionamento contínuo, com isso ocorreu uma troca para 

baterias que tivessem capacidade maior e não fossem grandes suficiente para deixar 

a coleira pesada e desconfortável. Utilizamos uma bateria de LiPo de 850mAh e 

obtivemos uma melhora considerável de durabilidade, aguentando cerca de 12 horas, 

porém ainda não era o desejado, já que precisávamos de um sistema que tivesse 

duração mínima de 24 horas. A partir daí foi reestudado o circuito eletrônico da coleira 

e otimizado de forma a gastar o mínimo possível de bateria. Após as modificações 

necessárias, tivemos uma duração de 30 horas com funcionamento contínuo, sendo 

necessária uma carga de apenas 30 minutos, e futuramente serão realizados ajustes 

para que a bateria nunca descarregue. Podemos ver na Figura 11 a evolução da 

durabilidade da bateria de acordo com os protótipos feitos. 

 

FIGURA 11: GRÁFICO DE DURABILIDADE DA BATERIA PARA DIFERENTES 

PROTÓTIPOS 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Após obter resultados satisfatórios de desempenho da coleira e durabilidade 

da bateria, foram realizados testes relacionados ao peso e tamanho, se iria incomodar 

ou não o animal, e constatamos que os animais mantiveram suas rotinas normais, 

sem ficar tentando remover a coleira ou apresentando algum estresse relacionado a 

mesma. A coleira não é a prova de agua e deve ser mantida longa de chuvas, banhos 

e piscinas. 
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Foram realizados testes em aproximadamente 50 animais de diferentes portes 

(pequeno, médio e grande) e verificado uma rápida adaptação do animal ao estímulo 

vibratório. Inicialmente o animal se apresentava mais cuidadoso, tentando entender a 

ligação do estímulo ao restante do ambiente e depois voltava a agir normalmente, 

apresentando o desvio de percurso desde o primeiro momento em que a coleira 

vibrava. Nenhum dos animais apresentou incômodo ao utilizar a coleira, mantendo os 

hábitos de deitar e dormir inalterados. O planejamento de gestão da startup foi 

aprimorado de forma a empresa ter por objetivo ser um modelo no segmento de 

tecnologia para animais domésticos. A coleira e diversos outros acessórios Blindog 

que venham a surgir serão vendidos através de site próprio, clínicas veterinárias, 

petshops e representantes comerciais. Pretendemos fechar contrato com grandes 

parceiros da área pet e celebridades da televisão nacional, como Xuxa, que possuam 

cães para criar uma marca que seja desejada por todos os tutores de cães. O canvas 

da Blindog pode ser analisado na Figura 12, onde vemos que a Blindog foca em dar 

conforto e segurança para cães e seus tutores, através de um novo sentido dado a 

partir de alertas vibratórios. Nosso segmento de cliente é focado nos tutores de cães 

que prezam pelo bem-estar e melhor qualidade de vida do seu cachorro, e o nosso 

contato direto com eles é através do nosso site, redes sociais e telefonemas, e indireto 

através de petshops parceiros. A venda dos produtos Blindog é a nossa fonte de 

receita e atualmente nos realizamos desde a compra dos insumos até a fabricação, 

montagem e testes de cada item necessário para os nossos produtos, assim como 

embalagem, entregas e marketing. A venda da coleira é realizada através do nosso 

site e em petshops parceiros. Nós temos parceria com alguns veterinários, sendo 

alguns especialistas em oftalmologia canina, petshops e ONGs. 
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FIGURA 12: CANVAS BLINDOG 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A coleira está em fase de pré-venda, onde os usuários que obtiverem a coleira 

estarão sendo acompanhados de perto com feedback sobre os comportamentos do 

animal diante da mesma. Todo o feedback registrado será estudado para melhorias 

em versões posteriores e categorizada de acordo com a raça e porte dos animais. É 

essencial essa resposta dos usuários para lhes fornecer o melhor produto e os 

conhecer mais de perto. 

3.1. PÚBLICO-ALVO 

 

A Blindog atualmente possui uma lista de interessados em comprá-la de mais 

de 100 pessoas de diferentes regiões do Brasil. Os interessados além de se 

cadastrarem na pré venda da coleira, também respondem a um formulário, que 

possibilita a análise do público alvo, para um estudo mais direto sobre as estratégias 

adotadas. 

Conhecer adequadamente seu público-alvo é ponto fundamental para o 

desenvolvimento da solução, afinal, não se pode oferecer um mesmo produto para 

todos os públicos. É importante entender para quem se pretende vender, visando 

reconhecer suas diferenças e compreender suas necessidades e concepção de valor. 

Baseado nestas premissas e no posicionamento de uma marca é que a Blindog 

utilizará seus esforços para atender seu público-alvo. Nas Figuras 13, 14, 15, 16, 17 

e 18 temos as informações coletadas das pessoas que responderam o formulário que 

ajudaram a chegar no segmento de clientes correto. 

 

FIGURA 13 – GRÁFICO DE GÊNERO DO PÚBLICO-ALVO 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

masculino
26%
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74%

GÊNERO
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FIGURA 14 – GRÁFICO DE QUANTIDADE DE CÃES NA CASA 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

FIGURA 15 – GRÁFICO DE ESTADO CIVIL DO PÚBLICO-ALVO  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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FIGURA 16 – GRÁFICO DE IDADE DO CACHORRO 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

FIGURA 17 – GRÁFICO DE NÍVEL DE CEGUEIRA DO ANIMAL  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

FIGURA 18 – GRÁFICO DE CÃES QUE SOFREM COLISÕES NA PRÓPRIA 

MORADIA 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

0

5

10

15

20

25

0
 a

 1
 a

n
o

2
 a

n
o
s

3
 a

n
o
s

4
 a

n
o
s

5
 a

n
o
s

6
 a

n
o
s

7
 a

n
o
s

8
 a

n
o
s

9
 a

n
o
s

1
0
 a

n
o
s

1
1
 a

n
o
s

1
2
 a

n
o
s

1
3
 a

n
o
s

1
4
 a

n
o
s

1
5
 a

n
o
s

1
6
 a

n
o
s

1
7
 a

n
o
s

1
8
 a

n
o
s

IDADE DO CACHORRO

Normal
40%

Parcialment
e Cego

16%

Totalmente 
Cego
44%

NÍVEL DE CEGUEIRA

Sim
56%

Não
44%

O CACHORRO ESBARRA NA PRÓPRIA 
CASA?



33 

 

 
 

4. TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DE UM CINO (CHIEF INNOVATION 

OFFICER) 

 

O empreendedorismo surgiu como oportunidade no final da graduação em 

Engenharia da Computação, quando junto a colegas de trabalho do Laboratório de 

Robótica da UFRN, foi criada uma ideia para participar do primeiro edital de incubação 

da Inova Metrópole em 2013. Na ocasião, criamos um sistema de lâmpadas 

inteligentes que possuíam câmeras internas e eram colocadas nos postes de toda a 

cidade, de forma a dar mais segurança ao cidadão, além de ajudar no controle de 

tráfego da mesma. Infelizmente não passamos no edital, o que acabou gerando a 

desmotivação de 90 % do grupo para continuar no projeto, que foi descontinuado.  

Contudo, segui a linha empreendedora, e contei com o apoio e mentoria de 

alguns colegas e professores. Dentre eles, destaco Eugênio Pacelly Brandão de 

Araújo, colega de trabalho no Laboratório de Robótica e também colega desse 

mestrado em inovação, além de Francisco Irochima Pinheiro, médico e 

empreendedor, que possibilitou a entrada em seus projetos como o Teste do Olhinho, 

tornando possível conhecer a fundo toda a linha de gestão e desenvolvimento que 

uma boa startup deve ter. 

A experiência vivida no desenvolvimento de diversos projetos tecnológicos e 

inovadores foi fundamental para motivação em continuar no mundo empreendedor. A 

partir daí participei de inúmeras competições e eventos ligados ao 

empreendedorismo, com três ideias originais idealizadas e de desenvolvimento 

próprio, cuja licença autoral e patente de todos os produtos foram criadas.  

No Quadro 4 podemos ver os eventos participados e reconhecimentos obtidos, 

como o Startup Weekend que é um evento de empreendedorismo prático onde são 

fomentados ideias de inovação em apenas 3 dias, como o Prêmio Santander que tem 

por objetivo incentivar cada vez mais ideias e projetos empreendedores de todo o 

Brasil, como o Inovativa Brasil que é um programa gratuito de aceleração em larga 

escala para negócios inovadores de qualquer setor e lugar do Brasil, como o Ideation 

Natal cujo objetivo principal é de fazer com que potenciais empreendedores tirem as 

suas ideias do papel e desenvolvam-nas na prática, BeDream Brasil que é uma rede 

social que fala de sonhos, com o intuito de te ajudar a se aproximar do seu sonho 



34 

 

 
 

através de ferramentas, conteúdos e conexões, ou como o James MacGuire que é a 

competição de Planos de Negócios da rede Laureate. 

 

QUADRO 4 - EVENTOS DE EMPREENDEDORISMO PARTICIPADOS 

Eventos Situação 

Startup Weekend Natal 2015 2º Lugar 

Prêmio Santander Semifinalista 

Global Startup Battle 2015 8º melhor do mundo 

Inovativa Brasil Aprovado em todas as fases 

Bedream Brasil 1 dos 3 Projetos Selecionados 

Startup Weekend Natal 2016 2º Lugar 

Ideation Natal Campeã 

Prêmio James McGuire Finalista 

Startups e Makers SP Selecionado para Campus Party SP 

Inovação Sebrae/Senai Qualificado 

Startups e Makers Natal Selecionado para Campus Party 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Esses eventos foram fundamentais para ter certeza que esse era o caminho a 

seguir e aprender bastante com pessoas que estão no mercado há anos. Para 

aprimorar conhecimentos em gestão de negócios foram feitos alguns cursos e 

participações em congressos na área de gestão, propriedade intelectual, marcas e 

patentes, vendas. 

Atualmente atuo como sócia fundadora e gerente de projetos de duas startups, 

Proderm e Blindog, onde eu dedico integralmente o meu tempo apostando em seus 

sucessos.  As duas startups estão ligadas incubadoras, sendo Inova Metrópole na 

UFRN e Empreende na Universidade Potiguar (UnP). As incubadoras dão oficinas 

para melhorar a organização, estrutura e desenvolvimento de startups e me ajudam 
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através de mentorias e consultorias com grandes gestores a desenvolver o meu 

conhecimento empreendedor.  

A Blindog surgiu a partir de experiências próprias com animais de estimação. 

Tenho em casa 4 cachorros e em 2014 perdi dois Poodle que faleceram devido a 

problemas de idade, um possuía 17 anos e o outro possuía 18 anos, e ambos já 

estavam completamente cegos devido a evolução da catarata. Podemos ver um deles 

na Figura 19. 

 

FIGURA 19: PRINCESA, POODLE CEGA 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os animais colidiam muito nas paredes e nos móveis, por mais que fossem 

seguidas as indicações veterinárias de não mudar nenhum móvel de lugar. Com o 

passar do tempo, as batidas na cabeça começaram a afetar a saúde deles, 

ocasionando problemas neurológicos decorrentes de tantas batidas. Essa situação 

deixava a família extremamente desconfortável, visto que não haviam soluções 

viáveis para eles utilizarem, já que eram bem idosos e tinham dificuldade de andar, 

tornando impossível colocar qualquer dispositivo pesado neles. 

A partir de então, comecei a idealizar uma coleira que cachorros de quaisquer 

porte e idade pudessem usar sem afetar sua qualidade de vida e hábitos. Foi 

apresentada a ideia para o Startup Weekend Natal e criado o primeiro protótipo em 
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24 horas de competição, sendo a partir daí a empresa incubada na InPACTA que é a 

incubadora de empresas da escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. Desde então, 

vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada a coleira de acordo com testes e opiniões 

dados pelos usuários. A entrada no programa de mestrado foi essencial para mudar 

diversos planejamentos estratégicos da empresa e do desenvolvimento do produto, 

com base em novas ferramentas que foram apresentadas no andamento do curso e 

aplicadas ao projeto, como por exemplo, a técnica de nove janelas que consiste em 

dividir um problema em 9 segmentos de forma a gerar macro sistema, sistema e sub 

sistema no passado, presente e futuro. Essa ferramenta foi essencial para tornar o 

problema mais claro e chegar a uma solução em termos de tempo e espaço. Foi 

também no mestrado que o produto foi aprimorado e testado diversas vezes até ficar 

efetivamente funcional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mercado de animais de estimação é grande e carente de soluções em seus 

setores. A mudança de costumes e cultura da população traz esses animais como 

integrantes da família e faz os gastos com cuidados deles aumentarem. 

A tecnologia é importante para melhorar a qualidade de vida desses cães e 

movimentar ainda mais esse mercado. Atrelando tecnologia a vida desses pets, 

chegamos a milhares de famílias e protegemos eles de possíveis problemas de saúde 

causados por batidas em objetos ou obstáculos. 

A coleira foi criada e testada em aproximadamente 50 raças de diferentes 

portes, tendo sua eficiência comprovada a partir da adaptação do animal aos 

estímulos da coleira em no máximo uma semana de uso. O mais significativo nos 

testes é o conforto e adaptação rápida do animal, se comportando sem stress e 

fazendo suas atividades rotineiras normalmente. 

A evolução dos protótipos e melhora nos resultados foi bastante significativa e 

aprovada pelos consumidores. As ferramentas aprendidas durante o programa de 

mestrado foram essenciais para que a startup chegasse ao ponto atual.   
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