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Novos perfis de consumidores, tec-

adequá-lo ao uso de tecnologias emer-

tion e Design Project são os meios

nologias emergentes, novos modelos

gentes, aos novos modelos de relação

que muitas empresas utilizam para

de relação de trabalho, novas formas

de trabalho, ao time-to-market de

modelar seus produtos/serviços con-

de consumo etc. derrubam dogmas e

cada negócio e também a uma visão

siderando tecnologias emergentes

criam novos “espaços” no mercado,

orientada ao usuário. São análises

e as perspectivas do usuário – user

implantando uma nova cultura que

inevitáveis para qualquer iniciativa

centered ideas é o modo como elas

transforma toda uma sociedade. E

atual.

têm incorporado novidades, vali-

notoriamente geram uma nova dinâ-

dam usabilidade, testam viabilidade

mica de mercado.
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