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criatividade aplicada pode trazer.
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SOBRE A IDEIA.M
Gostamos de pensar em coisas que ainda não existem.
Essas coisas podem ser produtos, serviços e experiências que impactam a vida das pessoas de forma
positiva, que facilitam a vida e as deixam mais felizes. A nossa história, conhecimento e experiência
habilita-nos a perceber, identificar e prever de forma profunda os comportamentos, desejos, tensões
e necessidades das pessoas.

Aprendemos e partilhamos com os nossos clientes. Esta relação próxima que criamos, leva-nos
a ver o mundo com perspetivas diferentes, propor coisas simples e com estilo que atendam a
complexidade e proporcionem a mudança.

Acreditamos que a criatividade e o design aliados à engenharia possuam as capacidades ideais
para criar as melhores coisas de forma tangível, com potencial, significado e valor para as pessoas.
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