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BOLSA TÉRMICA SUSTENTÁVEL (BTS) 

1. RESUMO 

Este trabalho consiste na criação de uma bolsa térmica, que diferente das 

outras bolsas, coolers e afins, terá uma fonte de energia sustentável e será 

alimentada por meio de uma placa solar, fornecendo energia para a pastilha Peltier a 

fim de refrigerar o interior da bolsa. A BTS (Bolsa Térmica Sustentável) tem por 

objetivo facilitar a vida dos potenciais usuários conservando melhor os alimentos e 

bebidas, reduzindo o sobrepeso, eliminando a utilização de gelo resultando na 

redução de gastos e por se tratar da utilização de uma fonte renovável de energia 

limpa, não haverá agressão ao meio ambiente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Buscando uma vida prática e saudável, durante os momentos de lazer, cada 

vez mais pessoas procuram meios de transportar alimentos e bebidas de casa para 

consumo nos mais diversos locais. Parte desse comportamento pode ser atribuído à 

tentativa de fuga das comidas industrializadas ou dos altos preços praticados em 

lanchonetes e restaurantes. 

Visando uma melhor conservação dos alimento e bebidas, levando em 

consideração os impactos causados pelos tipos de geração de energia mais 

utilizados, o produto a ser desenvolvido neste trabalho, a Bolsa Térmica Sustentável 

– BTS, tem como diferencial a tecnologia sustentável em todo seu mecanismo, tanto 

na forma de refrigeração como na utilização de energia. 

 

3. OBJETIVOS 

A principal proposta da criação da BTS é oferecer um produto prático e uma 

tecnologia ainda não explorada nesse mercado. Dentre todas as qualidades e 

melhorias, a BTS apresenta a forte característica de sustentabilidade e procura 

facilitar a vida do consumidor satisfazendo suas necessidades e desejos através do 

entendimento do que é de maior importância e relevância na visão do potencial 

usuário. 
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4. METODOLOGIA 

A idealização do projeto se deu através de estudo do mercado atual. Após a 

concepção da ideia foi necessário o desenvolvimento do conceito do produto e do 

mercado utilizando ferramentas de marketing. Foi realizado o cálculo da amostra da 

população, com base na estimativa da proporção populacional, dada por Levine, 

2000, para ter uma melhor percepção e análise de qual mercado o produto irá atuar. 

Através da análise do resultado da pesquisa e estudo do mercado potencial foi 

possível discriminar as vantagens competitivas e elaborar planos estratégicos para 

introdução do produto no mercado. Para o desenvolvimento do produto utilizou-se 

das preferências dos potencias consumidores que participaram da pesquisa. A 

projeção da fábrica buscou-se no melhor custo benefício de localização para facilitar 

a logística de recebimento das matérias primas e a distribuição das bolsas prontas. 

Para verificar a viabilidade econômica do projeto será necessário o uso de 

ferramentas de engenharia econômica, contabilidade de custos, economia e 

administração. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do trabalho teve como fase inicial a pesquisa de mercado 

para definição do público alvo. De acordo com o assentimento do produto 

apresentado na pesquisa, foi criado o protótipo para realizar a divulgação do 

mesmo. Em seguida a elaboração da infraestrutura e projeção da fábrica, que estará 

localizada onde tem o maior índice de aceitação e fácil acesso. 

A BTS será alimentada por uma fonte de energia solar (placa fotovoltaica), que 

fornecerá energia para a pastilha de Peltier (livre de CFC), não agredindo o meio 

ambiente, e com uma ótima capacidade de refrigeração. Visando praticidade, as 

alças e a placa solar serão removíveis para facilitar a limpeza, e a bolsa será 

resistente, utilizando materiais flexíveis para que tenha maior durabilidade e 

facilidade no seu armazenamento. 

O estudo da viabilidade econômica será realizado para verificar, se é viável 

realizar o investimento ou não. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tendo em vista o cenário atual, o produto entrará no mercado com uma grande 

vantagem competitiva e oferecendo um ótimo custo benefício. Com os resultados da 

pesquisa e o estudo do mercado, o produto deverá seguir certas características para 

que o consumidor consiga identificar o valor agregado e optar pela BTS entre as 

bolsas e coolers já existentes. O objetivo definido para o projeto, é superar as 

expectativas do mercado e atingir nichos variados garantindo grande aceitação, 

promovendo algo diferenciado, acessível, inovador e de alta tecnologia sustentável. 

Nas figuras a seguir estão, respectivamente: Vista posterior, vista frontal e superior e vista interior da BTS. 

 

Fonte: Os autores, 2016 
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