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1 INTRODUÇÃO 

 
Com conforto e design inovador, o Smart Pillow é uma tecnologia de um travesseiro 

inteligente com algumas funções surpreendentes: Controle de sono, modo sons 

relaxantes, controle por voz, sensor de temperatura, modo luz noturna e relaxamento 

muscular. 

 

 

1.1 Objetivo do Projeto 

 

Devido a essa quarentena, a humanidade tem passado por muitos problemas, 

distúrbios de sono são um deles. Uma noite mal dormida pode ter muitos danos à 

saúde mental e física. Pensando nisso resolvemos criar o Travesseiro Inteligente, a 

tecnologia que ajuda a reorganizar sua vida tornando seu período de sono mais 

relaxante e combatendo os distúrbios de sono. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

Resolvemos criar este projeto afim de ajudar pessoas com dificuldades em relação 

ao sono, que acabam atrapalhando sua rotina pessoal e profissional. 

 

 

1.3 Metodologia 

 

O protótipo será feito e programado com arduino, com alguns sensores para realizar 

as funções propostas:  

Os materiais para o design: Um travesseiro, Led`s, saídas de áudio, fonte de energia 

e display. 
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2 ANÁLISE DE MERCADO 

 

Muitas empresas investem grande parte em startups ligadas a tecnologia. 

Queremos deixar o projeto com layout mais simples possível para que o público 

possa se familiarizar com a tecnologia. 

O projeto assim como um celular também será utilizado na rotina. 

 

 

2.1 Quais são as principais ameaças ao seu negócio? 

 

Empresas mais desenvolvidas podem ter essa mesma ideia, cria-la e entrega-la 

mais rápido. 

As pessoas não acreditarem que o projeto realmente funcione, terem medo de 

mudarem um travesseiro normal para uma tecnologia inovadora. 
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3 LAYOUT E PROPÓTIPOS E PROJETO  

 

 

3.1 Figuras 

 

Figura 1 - Vista Frontal 

 

Figura 2 - Vista de cima 
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Figura 3 - Vista traseira 

 

3.2 Funcionalidades 

  O Smart Pillow acompanha diversas funções, criadas para ajudar no sono, 

relaxamento e melhorar o aproveitamento do usuário ao travesseiro. 

 

- Controle de sono:  É um alarme sonoro que faz barulho para acordar o 

indivíduo que está dormindo, na hora por ele determinada. 

- Modo Sons Relaxantes:  O usuário pode escolher entre sons de chuva, 

vento, ondas do mar, musicas calmas entre outras opções para o Smart 

Pillow reproduzir. 

- Controle por Voz: Como o próprio nome já diz, o controle por voz serve para 

poder controlar as outras funções usando a própria voz e também foi criada 

para a inclusão de pessoas com deficiências físicas poderem usufruir do 

travesseiro. 

- Sensor de Temperatura: O travesseiro muda de temperatura 

automáticamente dependendo da temperatura do ambiente. Tem 2 opções de 

temperatura: quente e fria. A função pode ser desligada pelo controle por voz 

fazendo-o ficar na temperatura ambiente. 
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- Modo Luz Noturna: Algumas pessoas preferem dormir com alguma luz fraca 

por perto para evitar a escuridão total, essa função foi criada justamente para 

essas pessoas. Essa função também indica o status da bateria, Quando o 

usuário perguntar acenderá a cor da luz conforme a porcetagem que o 

travesseiro está: Vermelho está com a bateria baixa, Laranja a beteria está na 

metade e Verde a bateria está cheia.  

- Relaxamento Muscular: Vibrações são emitidas pelo travesseiro em pontos 

estratégicos para servir como massageador ao indíviduo. Essa função pode 

ser usada junto com o controle de sono para ajudar no despertar da pessoa. 

 

4 PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

 

No começo usaremos as redes sociais para a divulgação do produto pois é a melhor 

forma levando em conta o custo. Vamos criar perfis em redes sociais no Facebook e 

Instagram  com o nome do produto para criar uma conexão com os  compradores ou 

investidores. 

 Após conseguirmos um pequeno numero de seguidores iremos á procura de 

influenciadores digitais que tenham um bom numero de seguidores (acima de 

100.000) e interesse para fazer a publicidade do nosso produto em suas contas, em 

troca ofereceremos 1 Smart Pillow gratuito como forma de retribuição. 

Fabricaremos nós mesmos os travesseiros. No começo venderemos apenas para 

compradores que moram no estado, porque vender para pessoas de outros estados 

ou países vai ter um valor bem mais caro na entrega que será feita pelo Sedex, mas 

se for perto nós mesmos entregaremos. O valor inicial do Smart Pillow será por 

R$500,00. Usaremos o chat dos perfis das redes sociais como forma de 

comunicação ao cliente.  
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4.1 Estratégia competitiva 

Como o Smart Pillow é um produto inovador com uma nova tecnologia, não terá 

tantos concorrentes no inicio, então até aparecer algum concorrente já teremos 

feitos algumas vendas. 

Com o dinheiro das vendas investiremos em publicidade nas propagandas na TV e 

redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. 

 

 

4.2 Público alvo 

Nosso público alvo são pessoas que sofrem de insônia, estresse ou outro transtorno 

mental. As pessoas que mais correm o risco de ter uma dessas doenças são: 

Pessoas do sexo feminino: mulheres são muito mais propensas a sofrer de 

insônia, principalmente por causa de mudanças hormonais durante o ciclo 

menstrual e na menopausa. 

Gravidas: a insônia também é comum com a gravidez. 

Idosos: pessoas acima dos 60 anos de idade, devido principalmente às 

alterações nos padrões de sono e a problemas de saúde. 

Pessoas com transtorno mental: como depressão, ansiedade, transtorno 

bipolar e o transtorno de estresse pós-traumático são mais propensas a 

apresentar insônia. 
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5. CONCLUSÃO 

Como já dito anteriormente esse projeto foi criado com o intuito de ajudar 

pessoas que possuem dificuldades pra dormir, mas o tavesseiro inteligente também 

pode ser usado por pessoas que conseguem dormir tranquilamente, sendo usado 

como uma forma de entretenimento. 

Nesse ano durante a quarentena o número de pessoas que procuraram 

medicamentos que ajudam contra a insônia (sem ter nenhuma prescrição médica) 

aumentou bastante. Isso é preocupante porque o mau uso desses medicamentos 

pode trazer sérias consequências á saúde: reações alérgias, atividade mental 

prejudicada ou levar ao vicio. O Smart Pillow é uma forma mais saudável e segura de 

alcançar o sono com êxito sem ter nenhum prejuízol á saúde, todas as funções foram 

escolhidas com cuidado e bastante pesquisa sobre as melhores maneiras de 

conseguir dormir e relaxar. 

As funções Controle do Sono e Controle por Voz são funções que foram criadas 

não com o foco de ajudar a dormir e sim facilitar o uso do travesseiro e servir como 

uma ajuda ao usar o Smart Pillow no dia a dia. A função luzes noturnas terá um aviso 

ao usa-la que é recomendado usar a luz da cor vermelha, pois algumas cores podem 

prejudicar e piorar a qualidade do sono. 

O Smart Pillow pode não ser tão útil pra algumas pessoas, ajudando em nada 

e dando continuidade aos problemas de sono. O conselho é procurar um profissional 

da área. Geralmente são os clínicos gerais que fazem o primeiro diagnóstico para que 

possa encaminhar o paciente para um especialista, onde esse especialista possa 

ajudar receitando medicamentos ou fazendo seções de psquiatria para localizar onde 

está o real problema. 
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5. PESQUISAS CIENTÍFICAS 

 

Todas as pesquisas que fizemos foram focadas em achar os melhores métodos que 

facilitam a chegada do sono, para serem transformadas nas funções que temos no 

Smart Pillow: 

 

Dicas para dormir mais rápido:  
Ajuste a temperatura 

A ciência diz que seu corpo adormece mais rápido quando está mais frio - 

por isso é tão bom tirar cochilos no inverno. Invista em um ar condicionado ou 

ventilador se você mora em uma região mais quente. Também vale prestar 

atenção ao excesso de cobertores. 

Ouça música relaxante 

A música pode te ajudar a dormir mais rápido. Pode até mesmo ser usada 
para melhorar distúrbios crônicos do sono, como a insônia. 

Um estudo com 24 adultos jovens demonstrou que a música relaxante 
promove um sono mais profundo. 

Outro estudo revelou que 25 participantes tiveram um sono mais tranquilo e 
profundo quando foram expostos a música suave por 45 minutos na hora de dormir, 
em comparação com aqueles que não ouviam música. 

 Fique confortável 

Um colchão e roupa de cama confortáveis têm um efeito notável na profundidade e 
qualidade do sono. 

Um colchão de tamanho médio e firme demonstrou afetar positivamente a qualidade 
do sono e prevenir distúrbios do sono e desconforto muscular. 
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Benefícios da Massagem 

Qualidade do sono: a massagem é muito relaxante, por isso, pode ajudar a dormir 

melhor. Estudos provam essa relação, já que a massagem promove efeitos positivos 

nas ondas delta do cérebro, que estão conectadas ao sono profundo e saudável. 
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