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O conteúdo desta proposta inclui ideias e material de propriedade de Meta 
Projetos e Consultoria LTDA (“Templo”), devendo ser usado exclusivamente para 
avaliar a capacitação técnica da empresa para a prestação de serviços ao cliente 
em questão, no âmbito do projeto descrito a seguir.
 
Este material é estritamente confidencial e não poderá ser acessado por pessoas 
- dentro ou fora do cliente - que não estejam diretamente ligadas ao processo de 
avaliação, ou ser utilizado para outros fins que não a própria avaliação.
Sob nenhuma hipótese outra empresa que não o cliente pode ter acesso a estes 
materiais sem a autorização explícita do Templo.

Esta proposta faz referência a nomes, logos e marcas que podem ser detidos por 
terceiros. O uso de tais nomes, logos e marcas comerciais aqui não é uma 
afirmação de propriedade de tais nomes, logos e marcas comerciais pelo Templo 
e não se destina a representar ou sugerir a existência de uma associação entre o 
Templo e os legítimos proprietários de tais nomes, logos e marcas comerciais.

Esta proposta refere-se ao entendimento do Templo sobre a solicitação de 
proposta definida na Reunião de Briefing.

Esta proposta está em processo de construção e aprovação por 
ambas as partes envolvidas, aqui denominadas “Templo” e 
“cliente”. Fica, portanto, ressalvado que:

I) Se, por qualquer razão, esta proposta não for aprovada 
internamente por participantes do Templo, ou for determinada 
alguma alteração, o cliente será prontamente notificado.

II) Em caso de determinação comum para que seja efetuada 
qualquer alteração, o Templo se reserva no direito de proceder 
aos ajustes necessários na proposta e a submeterá à nova 
apreciação do cliente.

III) Caso as alterações não sejam aceitáveis, tanto pelo Templo 
quanto pelo cliente, ou caso a proposta não seja aprovada por 
alguma das partes, a mesma perderá todos os seus efeitos sem 
que seja gerada qualquer obrigação às partes, nem mesmo seja 
devida qualquer indenização de uma parte à outra.



SOMOS UM
LABORATÓRIO CRIATIVO
Criamos startups, estratégias e 
projetos. Experimentamos novas 
formas de trabalhar, educar, 
produzir e consumir.

SOMOS UMA 
REDE DE INOVAÇÃO
Desenvolvemos e disseminamos 
ferramentas e conhecimento aberto 
para que pessoas e organizações se 
conectem, inovem, aprendam e 
construam. 

SOMOS UMA 
COMUNIDADE
Mobilizamos e articulamos 
ecossistemas criativos. Colaboramos 
para cocriar uma nova economia 
dirigida por valores e guiada por 
propósito.

SOMOS O TEMPLO.CC



NÃO SOMOS UMA 
EMPRESA DE 
TREINAMENTOS 
CORPORATIVOS, 
NEM UMA AGÊNCIA 
DE EVENTOS



ENGAJAMOS COLABORADORES COM 
MECÂNICAS GAMIFICADAS, A PARTIR 
DE UMA ABORDAGEM BASEADA EM 
DESAFIOS REAIS DA COMPANHIA

NOSSOS FACILITADORES SÃO 
EMPREENDEDORES, CONSULTORES 
E EXECUTIVOS INOVADORES 
DO MERCADO

NOSSA METODOLOGIA PROMOVE  
AUTONOMIA, MAESTRIA E SENSO 
DE PROPÓSITO NA ORGANIZAÇÃO  

DESENHAMOS 
JORNADAS DE 
APRENDIZAGEM 360º 
COM RESULTADOS 
MENSURÁVEIS E 
EXPERIÊNCIAS 
TRANSFORMADORAS 



ACREDITAMOS QUE EMPRESAS 
E TECNOLOGIAS SÃO FEITAS 
DE PESSOAS PARA PESSOAS

POR ISSO, A BASE DE 
QUALQUER ENTREGA 
É A CULTURA 
ORGANIZACIONAL



MAIS QUE TREINAMENTOS

Nossas vivências são desenhadas a partir 
do "challenge based learning", método de 
aprendizado pela maestria, onde 
colaboradores trabalham em desafios reais 
da companhia e de suas áreas específicas. 



VIVEMOS E APLICAMOS O 
QUE OFERECEMOS PARA 
NOSSOS CLIENTES: 
METODOLOGIAS, 
PROCESSOS E PRÁTICAS 
PARA UMA CULTURA 
ORGANIZACIONAL QUE TEM 
PESSOAS COMO CENTRO 
DO NEGÓCIO
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ALGUNS DOS CLIENTES MAIS RECENTES
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QUEM MAIS PASSOU POR AQUI 





75% das futuras 500 
maiores empresas 
ainda não existem.¹

¹ Capitalismo na Encruzilhada, Stuart Hart  |  ² Estudo de Michael A. Osborne e Carl Benedikt Frey -  Universidade de Oxford  |  ³ Article by Knowledge @ Wharton - University of Pennsylvania

A idade média das 500 maiores 
empresas do mundo caiu de 75 anos 
em 1937 para 15 anos em 2011.³

47% dos empregos 
vão desaparecer nos 
próximos 20 anos.²

CENÁRIO EM 



Tempos de crise exigem reações rápidas. Não prejudique a sua empresa porque não estava preparada para novos 
formatos de trabalho.

 Neste cenário de mudanças, não adianta entrar em negação e expor os colaboradores a risco nem prejudicar a 
performance mandando pessoas para casa sem regras claras.  

O home office (ou trabalho remoto) é uma das práticas do futuro do trabalho que o Templo pratica e promove há 
mais de 8 anos. Queremos compartilhar esses aprendizados com você e seus colaboradores.

¹ Capitalismo na Encruzilhada, Stuart Hart  |  ² Estudo de Michael A. Osborne e Carl Benedikt Frey -  Universidade de Oxford  |  ³ Article by Knowledge @ Wharton - University of Pennsylvania

ACELERAÇÃO



DIANTE DESTA CONJUNTURA, É 
NECESSÁRIO SE READAPTAR,

OLHAR PARA O CURTO PRAZO 
COM DIRETRIZES DE 
PERFORMANCE, 
COMPLIANCE 
E AGILIDADE NO TRABALHO 
REMOTO
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O PONTO NÃO É CHEGAR AO DIGITAL
É APRENDER A SE ADAPTAR MAIS RAPIDAMENTE
NUM MUNDO EM CONSTANTE MUTAÇÃO



BUSINESSTECHNOLOGY

PEOPLE

NÃO É SÓ SOBRE TECNOLOGIA…





DESCRIÇÃO DO CURSO

UMA JORNADA ONLINE DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E 
CUSTOMIZADA PARA A SUA EMPRESA SOBRE AS MELHORES 
PRÁTICAS DE TRABALHO REMOTO, COMPLIANCE EM HOME 
OFFICE, FLEXIBILIDADE COM PRODUTIVIDADE E 
PERFORMANCE, KPIs, CASES, FRAMEWORKS PROPRIETÁRIOS E 
FERRAMENTAS. INCLUINDO AULAS ONLINE, E-BOOK, 
ASSESSMENT DE MATURIDADE, MENTORIAS, REPOSITÓRIO DE 
FERRAMENTAS E CERTIFICAÇÃO ONLINE
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GERAL 
VISÃO

01 03
AULAS ONLINE LIVE
6 aulas online de 2h30min com 
facilitadores, especialistas Templo.CC, 
executivos de tecnologia 
internacionais

02
E-Book 
Conteúdos para nivelamento 
incluindo repositório de 
ferramentas, boas práticas, tática 
de setup e mais

Assessment de Maturidade e 
certificação digital
chatbot interativo que ajuda a 
determinar o estado de maturidade 
da companhia para a adoção de 
trabalho remoto em larga escala, 
customizando o conteúdo do curso 
para as suas necessidades



É PRA VOCÊ?

O PROGRAMA É FOCADO EM EMPRESAS COM  100+ 
COLABORADORES COM PERFIL CORPORATIVO QUE ESTÃO 
FAZENDO A TRANSIÇÃO ACELERADA PARA O MODELO DE 
TRABALHO REMOTO E TÊM A NECESSIDADE DE CAPACITAR 
EQUIPES E DEFINIR DIRETRIZES, TRANSICIONAR A CULTURA E 
GARANTIR A PERFORMANCE DOS TIMES.
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RESULTADOS DE CURTO PRAZO
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   Facilitar a 
transição para o 
trabalho remoto 
com a estrutura, 
diretrizes e 
velocidade 
necessárias

   Manter 
colaboradores 
motivados e 
engajados 
durante o período 
de alta incerteza

   Internalizar uma 
mudança de 
mindset e, 
consequentemente, 
de atitude frente ao 
trabalho remoto



OBJETIVOS DE MÉDIO PRAZO

AMPLIAR A CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E PERFORMANCE DA COMPANHIA 
IDENTIFICANDO OS MELHORES CAMINHOS PARA INICIAR O PROCESSO DE 
TRABALHO REMOTO GERAL DE MANEIRA ESTRATÉGICA.

O PROJETO DEVE TER FOCO NOS SEGUINTES OBJETIVOS:
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Promover a inovação como parte 
integrada do modus operandis e da 
cultura organizacional com foco em 
resultados mensuráveis alinhados 
aos objetivos e metas de curto e 
longo prazo da organização. 

Capacitar colaboradores para 
funcionar em times de alta 
performance a partir de 
estruturas ágeis e remotas.

Sensibilizar e capacitar 
lideranças com ferramentas e 
mindset do trabalho remoto e 
flexível para que estes 
possam disseminar a cultura 
e a mensagem. 
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Julia é CEO do braço de consultoria do Templo.cc . Consultora de 
inovação, estratégia e branding, com especializações em 
antropologia e mídias sociais e 15 anos de experiência. Sua 
trajetória inclui passagem por grandes consultorias como 
Accenture e Thoughtworks e o estúdio nova-iorquino Zago.llc, 
especializado em estratégia de marcas. Sua experiência conta 
com liderança de projetos nacionais e multinacionais, 
entregando mapeamento de tendências, estratégia 
go-to-market, definição de clientes-target, consumer-insights, 
treinamentos corporativos, roadmaps de inovação e 
desenvolvimento de produtos digitais para clientes como IMC, 
Kimberly-Clark, Natura, Samsung , Fanta, Tim, Brastemp e Rio 
2016, além de grandes varejistas, bancos e organizações 
financeiras.

Julia Bessler 

02 >> FACILITADOR/MODERADOR INDICADO
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Curador e diretor de negócios da MOX Digital, é formado 
em ciências políticas pela Sciences Po com especialização 
em telecomunicações e gestão de novas mídias pela 
Université Paris Dauphine. Especialista em negócios e 
novas tecnologias, foi head of business da Fashion TV, 
gestor do vertical de finanças do Google e gerente de 
vendas do Facebook França. Vivendo no Brasil desde 2016, 
atua como advisor, investidor e voluntário em diversas 
iniciativas da nova economia.

Xavier Leclerc 

02 >> FACILITADOR/MODERADOR INDICADO
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01 >> PALESTRANTE INDICADO

Estrategista, empreendedor em série e fundador do 
TEMPLO.cc, da MALHA.cc e do Journey.cc. Nos últimos sete 
anos dedicou-se a mentorias, pesquisa e consultorias de 
inovação em transformação digital, cultura, e o futuro do 
trabalho em centenas de startups e corporações. Entre 
2018-19 foi diretor do RioCriativo incluindo o programa de 
incubação de startups e a formação de mais de 10.000 
empreendedores criativos em 13 munincípios do Estado. 
 
Hoje, é Facilitador, Diretor Executivo do grupo Templo.cc 

Herman Bessler
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Há 20 anos trabalhando de forma remota e flexível, Felipe 
Benites Cabral é cientista de Dados senior, desenvolvedor, 
Product Owner, Agile Master e Mentor de Startups. 
Empreendedor em série desde 2008, cofundou e geriu 
iniciativas como o Estaleiro Liberdade (escola de 
empreendedorismo), Engage (fabrica de software 
distribuída), Casa Liberdade (espaço colaborativo pioneiro 
no Brasil), Data Science Brigade (AI as a service) e a 
operação serenata de amor (robô de combate a 
corrupção). Hoje é líder de projetos na DATOPIAN e hacker 
da democracia com foco em tecnologias cívicas baseadas 
em dados. 

Felipe Benites Cabral

02 >> FACILITADOR/MODERADOR INDICADO
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Strong evangelist of the remote work culture, I am passionate 
about the digital industry when it provides the best experience 
possible for its international users. I love to understand users 
needs across the globe. Employee #50 at Trello, I managed the 
translation of trello.com in 21 languages and took our Marketing 
efforts to 7 different countries ( Brazil, France, Japan, Sweden, 
Norway, Denmark, Finland).

I have experienced working for a fast-growing start-up all the way 
through a very successful acquisition.
Highly productive and dedicated, I am a go-getter. I make things 
happen and fast. I spoke for 2000+ audiences in French, 
Portuguese and English (RD Summit, BFM TV, Nordic.Design, etc ).

Alexia Ohannessian

02 >> FACILITADOR/MODERADOR INDICADO





VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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1_ Módulo Base: CURSO ONLINE + REPOSITÓRIO DE FERRAMENTAS + 
MENTORIAS + EBOOK + CERTIFICADO DIGITAL + ASSESSMENT (cada 100 
colaboradores) + MENSURAÇÃO DE PERFORMANCE + GRUPOS ONLINE DE 
APOIO

R$ 65.000,00G_ WORKSHOP 8H  + PLAYLIST ONLINE  + 1 CARTILHA + 6 
GRUPOS DE PRÁTICA + MENTORIA PARA LIDERANÇA

2_ Módulo Base + Curadoria e Setup customizado de ferramentas (cada 
100 colaboradores)

3_ Módulo Base + Setup Ferramentas + Ebook Customizado Regras, Compliance 
e Boas Práticas (cada 100 colaboradores)

R$ 24.550
à vista

R$ 49.600
à vista

R$ 68.250
à vista



PREMISSAS
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DURAÇÃO 
Checkpoints ao final de cada fase para confirmação das premissas de cada etapa. 

Se uma ou mais das premissas chave não forem confirmadas, aumentando ou 
modificando o escopo inicial desta proposta, o prosseguimento do contrato 
dependerá de uma nova negociação entre as partes quanto às condições operacionais 
e comerciais a serem praticadas.

SAÍDA
Saída motivada a qualquer momento conforme condições a serem 
definidas no contrato. 

Saída imotivada com aviso prévio e pagamento dos investimentos 
efetuados pela outra Parte, com valores a serem definidos em 
contrato.

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Os valores apresentados para os serviços descritos nesta Proposta, já 
considera a incidência dos devidos impostos, atualmente em vigor na 
cidade de(o) Rio de Janeiro/RJ.

As faturas serão emitidas: para pagamento à vista, em até 15 dias, a partir 
da data de aceite da proposta. 



PREMISSAS
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Uma vez aceita esta Proposta, as Partes acordarão a melhor data para 
início do Projeto, considerando o prazo de mobilização mínimo de 7 dias. 

Em caso de alteração nos impostos atualmente vigentes ou a criação e 
incidência de novos tributos sobre essa operação, tais alterações serão 
refletidas em nossas faturas subsequentes.

Todas as estimativas e recomendações produzidas pelo TEMPLO nesta 
proposta foram feitas com base nas informações e fatos conhecidos no 
momento da análise.

O Templo considera dedicação parcial do time para execução deste 
projeto.

O Cliente deve fornecer as informações solicitadas em até 3 (três) dias 
após solicitação do TEMPLO de modo a não impactar os objetivos 
definidos no cronograma do projeto. Todas as informações fornecidas pelo 
Cliente deverão estar corretas e completas. 

Caso durante o projeto surjam oportunidades de escopo que não estejam 
definidas nesta proposta, o TEMPLO irá compor nova proposta para 
aprovação do Cliente.  

Em relação ao comparativo de mercado, serão utilizadas pelo TEMPLO 
apenas informações públicas e não confidenciais. 

O Cliente é responsável pela implementação ou não de quaisquer 
recomendações feitas pelo TEMPLO, incluindo a utilização dada aos 
resultados dos serviços prestados e suas consequências. 

Os Entregáveis sob responsabilidade do TEMPLO podem depender de 
atividades a serem executadas pelo Cliente. Caso a entrega dos mesmos 
seja prejudicada por razões imputáveis ao CLIENTE, o TEMPLO poderá 
realizar as devidas alterações em seu cronograma e escopo de forma a 
compensar o impacto em suas estimativas de esforço.



HERMAN BESSLER
Fundador do Templo

herman@templo.cc
(21) 99962-0502

MAIKO PINHEIRO
Novos Negócios no TEMPLO
maiko@templo.cc
21 96999-0024

comercial@templo.cc
templo.cc

mailto:herman@templo.cc
mailto:maiko@templo.cc
mailto:comercial@templo.cc
https://www.templo.cc/

