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1. Briefing: - Tropical Banana  

 Objetivos do projeto: 

 
 

 

 
Foco: 

 

Etapas projetuais:
Etapa 1 (compreensão)

Etapa 2 (idealização)

Etapa 3 (configuração)

Etapa 4 (desenvolvimento)

Etapa 5 (implantação)

Resultados:

Alunos:
Professor:

nosso entendimento do projeto. Sendo assim, levando em conta o estilo de vida dos usuários, aliado com os aspectos da 

material utilizado e facilitando o transporte do alimento. Dessa forma, procuramos projetar uma embalagem modular, que possa 
ser utilizada para todos os tipos de combinações de pedidos.

Entendimento do Briefing:

da imagem que a Tropical Banana passa ao seu público. Visitas às lojas da empresa para conhecer o público alvo, entender seu 
funcionamento e poder observar quais características deviam ser preservadas e quais aspectos necessitavam ser repensados. 

Seguindo o mapa mental, a embalagem deveria ser simples e prática para que não se perdesse tempo montando o lanche. Sendo 

formato que suportasse todo o peso do lanche e que se adaptasse aos diferentes pedidos. Além disso, procuramos trazer com 
maior clareza o conceito da empresa, que se perdia no meio de tantos animais cartunescos. 

       Projeto MONTÁVEL, SIMPLES e PRÁTICO, de cores VIVAS que realçam o aspecto TROPICAL da empresa, que traz mais das 

dia corrido das pessoas.

     Desenvolver uma embalagem para sanduiche (triangular), porção de saladas (não existe ainda na Tropical banana) e um porta 
copos com duas unidades, para transportar separadas ou em forma de kit. Pode ser desenvolvido um kit infantil.
     As embalagens devem ser pensadas com o objetivo de consumir no local, mas com a possibilidade de levar para casa. A marca 

     O foco do projeto está em minimizar os aspectos negativos do Fast food, ressaltando os aspectos de saúde e sustentabilidade.

Cecília Torres, Laykor Gross, Maurício Salomon e Thaís Müller.
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