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A Sensorial Sports utiliza neurociências e tecnologia 

para o desenvolvimento de indivíduos e expansão da performance

Financiada pela:
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Incubada na:
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http://sensorialsports.com/sobre/
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Dr. Caio Moreira. Doutor em Comportamento e Cognição pela Universidade de Göttingen (Alemanha), onde estudou como decisões 
são realizadas no cérebro e como a performance é monitorada após as decisões. Ele é o Diretor Científico da Sensorial Sports.

Dr. Victor Cavallari. Psicólogo (Universidade de São Paulo - USP), Doutor em Psicobiologia (USP) e membro da Associação Brasileira de 
Psicologia do Esporte. Na Sensorial Sports, Victor coordena a forma como a empresa trabalha com aspectos psicológicos 
associados à performance cognitiva.

Dr. Milton Ávila. Doutor pelo programa de Neurociências e Comportamento (USP). Milton estudou a integração audiovisual para o 
aumento da performance perceptual no doutorado e na École Normale Supèrieure, França. Ele é o CEO da Sensorial Sports. 



Uma vez que o desempenho físico está cada vez mais equiparado entre os atletas,

que definem quem sairá vitorioso de uma competição
são as milhares de decisões que eles realizam
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falta de concentração e decisões erradas

limitam a performance
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monitorados e treinados
atletas

ficam mais precisos e velozes
e erram menos

ação
decisão
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sens   rialsports Conheça o perfil dos atletas e monitore a evolução
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sens   rialsports Mais uma opção de monitoramento cognitivo

linha de base rotina

...
performance

regular
do atleta

ao receber um ou mais dos 

4 alertas
A

L

atenção

lentidão

i

E

impulsividade

eficiência

o atleta pode receber instruções da comissão ou 
realizar atividades pré-estabelecidas 

para retomar sua performance

Duração: 5 minutos

Informações sobre a prontidão cognitiva
antes ou depois de treinamentos e jogos

Checagem de Prontidão Cognitiva: sistema 
utilizado para o monitoramento frequente e 
ágil do estado cognitivo dos atletas

T   day
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Treinamento cognitivo
em Realidade Virtual:

Concentração
Velocidade de reação

Tomada de decisão
Percepção de movimentação

Controle de Impulsividade
Memória operacional

Mudança de ações

NEUR SPORTS ARENA
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Associa cada estímulo a uma ação2

O treinador monta a sequência de estímulos pelo celular
dentro de 4 categorias:

1

reação/decisão
controle de impulsividade
decisão/mudança de ações
atenção

3 Treina capacidades cognitivas, físicas e técnicas
de forma integrada
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Treinamento Cognitivo
em tela de toque

tarefas dinâmicas que treinam e
ativam o cérebro para a competição

tempo de reação, tomada de decisão,
controle de impulsividade e timing

Ocorrem os
TREINAMENTOS
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projeto de pesquisa 2016/08321-9

Resultados de estudos científicos

Após 5 semanas

Cognição
Geral

7%
Atenção
14%

Ações
Ofensivas20%

futebol sub-17 de um time da grande São Paulo

grupo sensorial sports em relação aos grupos controle

Futebol
Após 5 semanas

Cognição
Geral

8%
Atenção
10%

Melhora
Quadra1% melhora

reação3ms
voleibol sub-15 a 19 de um time de Barueri

Voleibol

Reação
13%

para cada

os ganhos
Por fim, monitora-se

6
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Mais de 900 avaliações realizadas
22 modalidades esportivas atendidas



neurociências aplicadas ao esporte

www.sensorialsports.com

@sensorialsports

Dr. Caio Moreira

+55 (16) 99766-8098

caiommoreira@gmail.com

Nós da                                          trabalharemos para que você inove aplicando neurociências e tecnologiasens   rialsports
na melhora da performance esportiva dos seus atletas
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sens   rialsports O que o técnico e outros profissionais fazem após a avaliação?

1. Acesso ao material de apoio;

2. Acesso aos resultados do(s) seu(s) atleta(s)
para um primeiro contato;

3. Caso exista interesse, agendamento de uma 
conversa on-line com a Sensorial Sports;

4. Capacitação e desenvolvimento de conhecimentos
sobre neurociências aplicadas ao esporte
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. acesso fácil ao banco de dados
https://sensorialsports.shinyapps.io/SensorialStats/

. parceria em pesquisa

https://sensorialsports.shinyapps.io/SensorialAnalysis/

composição do tempo de reação

comparações entre modalidades

download de tabelas csv 

Pesquisa e desenvolvimento

etc...
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PIPE Fase I PIPE Fase II

Treinamentos Cognitivos em RV

enquanto isso

Treinamento de recuperação de
performance após erros consecutivos

Avaliação Cognitiva em até 12 atletas

Treinamento de Coesão de Grupo

Plataforma de acompanhamento para
treinadores

Avaliações Cognitivas em RV
Checagem de Prontidão Cognitiva

Treinamento em tela-de-toque

Treinamento integrado corpo e cérebro

Time Sensorial

Cursos e Workshop
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Mais de 900 avaliações realizadas
22 modalidades esportivas atendidas
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neurociências aplicadas ao esporte

www.sensorialsports.com

@sensorialsports

Dr. Caio Moreira
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Nós da                                          trabalharemos para que você inove aplicando neurociências e tecnologiasens   rialsports
na melhora da performance esportiva dos seus atletas
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