


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



Estruturado em 2012 como 
coworking e escola 
pioneiros no país, o Templo.cc 
atuou ao longo da última 
década no acolhimento e 
apoio ao crescimento de 
quase 2 mil empresas, 

tendo sido responsável por 
projetos como a MALHA.CC, o 
JOURNEY e a gestão do 
RJ Criativo (programa de 
incentivo a inovação do Estado 
do Rio incluindo incubadora, 
escola e coworking), 

misturamos nossa vivência 
dentro do ecossistema de 
startups com conhecimentos 
sólidos em consultoria de 
negócios para trazer 
agilidade, transformação e 
inovação acionável para 
grandes empresas.



TESTAMOS 
CONSTANTEMENTE NOVAS 
FORMAS DE TRABALHO, 
PRODUÇÃO, CONSUMO E 
EDUCAÇÃO. NÃO SOMOS 
FUTURISTAS - CRIAMOS 
DIFERENTES VERSÕES DO 
PRESENTE, AGORA.

NOSSA ÁREA DE 
ATUAÇÃO É ABRANGENTE: 
DE ESPAÇOS DE 
COWORKING A CRIAÇÃO 
E INCUBAÇÃO DE 
STARTUPS, DE PROJETOS 
DE DESIGN 
ORGANIZACIONAL A 
CONSULTORIAS DE 
TRANSIÇÃO CULTURAL E 
INOVAÇÃO.



Vivemos e aplicamos o que oferecemos para nossos clientes: 
metodologias, processos e práticas  para uma cultura 
organizacional que tem pessoas como o centro do negócio.
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TEMPLO.CC_LIDERANÇA

Herman Bessler  é empreendedor em série e fundador do 
TEMPLO.cc, da MALHA.cc e do Journey.cc. Operou e 
gerenciou negócios nas áreas de educação, imobiliária e no 
terceiro setor. Nos últimos cinco anos dedicou-se a 
pesquisa, projetos, consultorias e mentorias ligados a 
inovação corporativa, ao futuro do trabalho e a economia 
criativa em centenas de startups e corporações. Hoje, é 
Facilitador, CEO do Templo.cc e coordenador geral das 
incubadoras Rio Criativo. 

Gustavo Joppert é advogado e empreendedor serial com  
ampla experiência na economia criativa. Criou e fundou 
projetos  e empresas como jornais online e offline, cursos 
online, e-commerces, importação, agências de publicidade, 
casas colaborativas, dentre outras. Há mais de 8 anos 
trabalha como consultor em gestão, marketing e facilitador de 
processos para médias e grandes empresas, tais como IRB, 
CNSeg, Fenasaúde, Rio2016, SEBRAE, SESC dentre outros. 
Atualmente fundou uma agência de publicidade e sócio do 
Templo, liderando projetos de cultura organizacional.

Michel Lent é empreendedor serial especializado em 
negócio, produto e marketing digital, formado em Design 
pela PUC-Rio e mestre em Telecomunicações interativas 
pela New York University. Participou da startup da 
Globo.com, foi diretor de criação da DM9, sócio da 
10’Minutos, Gerente Geral da Ogilvy Interactive, CEO da 
Pereira & O’Dell e sócio da Lent/AG. Professor, 
palestrante, foi premiado nos principais festivais de 
criatividade como Clio, One Show e Cannes onde também 
foi jurado. Eleito Profissional de Comunicação Digital pela 
ABP, 50 mais inovadores pela ProXXIma e um dos 10 
brasileiros mais influentes no LinkedIn onde tem 350 mil 
seguidores (mar/2019).

Julia Bessler é CEO do braço de consultoria. 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.

Clelio de Paula é sócio e CXO do Templo Studio. Designer de 
Experiências e Artista Visual, fundou há 6 anos a WeSense, 
estúdio que cria experiências conectando marcas e pessoas 
através de arte e código. Teve a oportunidade de trabalhar 
com grandes marcas, artistas e museus, tendo alguns de seus 
trabalhos apresentados no Tate Modern, SonarD e 
Museu do Amanhã.
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ALGUNS DOS CLIENTES MAIS RECENTES



CONFIDENCIAL • TODOS OS DIREITOS REGISTRADOS © TEMPLO

QUEM MAIS PASSOU POR AQUI 



CONSULTORIA STUDIO

INOVAÇÃO 
EM NEGÓCIOS

CULTURA 
DE INOVAÇÃO

BRAND 
SCIENCE

PRODUTOS
DIGITAIS

STARTUP LAB

CORPORATE 
VENTURE 
BUILDER

MENTORIAS EXECUTIVAS
TEAM BUILDING
BOOTCAMPS IMERSIVOS
WORKSHOPS 
FORMAÇÃO DE POWER USERS
COCRIAÇÃO EM ESCALA
CHALLENGED BASED LEARNING

EDUCAÇÃO
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TRANSFORMAÇÃO
CONSULTORIA

CADEIA DE INCENTIVO 
PIPELINE DE INOVAÇÃO 
SPRINT DE CULTURA 
ÁGIL ASSISTIDO

VISÃO DE FUTURO 
BUSINESS DESIGN 



STUDIO 
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DESIGN DE EXPERIÊNCIA

DESENVOLVIMENTO CRIATIVO DE AÇÕES 360º
PUBLICIDADE EM REALIDADE ESTENDIDA 
(TV / IMPRESSO / MOBILE)
EXPERIÊNCIAS EM VR
FLAGSHIPS / BRAND SPACES



EDUCAÇÃO
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DESENVOLVIMENTO E
PALESTRAS & WORKSHOPS

TEAM BUILDING
IMERSÃO DE LIDERANÇA 

MENTORIAS EXECUTIVAS
BOOTCAMPS DE INOVAÇÃO

FORMAÇÃO DE POWER USERS
CONTEÚDO BOTTOM-UP

 VR LEARNING
CHATBOT  

DESIGN SPRINTS 



VENTURES
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STARTUP LAB
EXECUTIVOS RENOMADOS
EMPREENDEDORES SERIAIS
ESPECIALISTAS NO SEGMENTO

INVESTIDORES EXPERIENTES
CONSULTORES DE PONTA
CRIATIVOS  NOTÁVEIS
21 MENTORES COMPLEMENTARES



HUB GÁVEA
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EVENTOS
LAB CRIATIVO
CRIADORES E EMPREENDEDORES
CURADORIA DE STARTUPS
EXPERIÊNCIAS DIGITAIS





Nos próximos slides você encontra uma seleção de alguns dos melhores cases da rede 
TEMPLO.CC na última década. Os cases estão divididos em sessões temáticas e incluem 
projetos liderados por nossos executivos além de projetos com grandes clientes e 
iniciativas autorais do grupo Templo.cc (TEMPLO + MALHA + JOURNEY + ESTALEIRO 
LIBERDADE + ACADEMIA DRAFT RIO + RIO CRIATIVO 18-19). Estamos disponíveis para 
apresentações específicas, aprofundamentos e dúvidas que possam surgir sobre os 
trabalhos aqui descritos.



INOVAÇÃO



C&A e INSTITUTO C&A
Projeto que propôs novas formas de organizar, 
produzir e consumir moda em busca de um 
futuro mais sustentável e colaborativo. A 
parceria atuou em diferentes frentes para 
incentivar transformações na forma de produzir 
e entender a Moda: C&A Aposta {projeto de 
incubação de novas marcas}, O Futuro da Moda 
{série de relatórios de tendência} e Jornada de 
Aprendizado {série de cursos sobre o futuro da 
moda}.

TECHNOS TOUCH
Projeto para promover a diversidade de 
diálogos dentro do universo trans 
{transgredir, transpirar, transformar} 
conceito desenvolvido para a nova linha de 
produtos Touch. O movimento gerou 
atividades abertas como ocupação urbana 
com intervenções, oficinas, bate-papos e 
experiências artísticas. 

AREZZO&CO
Projeto de Visão de Futuro e Transformação 
Digital, identificando áreas de oportunidade 
para otimização de processos e aquisição e 
fidelização de clientes. Foi desenhado um 
roadmap estratégico, bem como modelagem da 
área de transformação, desenhando times 
processos e ferramentas e acompanhando a 
implementação dos mesmos, com auxílio à 
contratação, gestão e formação de mindset ágil 
e digital.



MALHA
Malha é um movimento aberto por uma moda 
mais sustentável e colaborativa. Sua sede, um 
galpão no distrito da moda carioca, é ao mesmo 
tempo espaço de coworking, fábrica 
compartilhada, escola, laboratório criativo e 
comunidade. Conectamos players de todos os 
tamanhos e histórias para construir novos 
formatos para o consumo, a sustentabilidade e a 
expressão individual. Conheça mais em 
malha.cc

DYNAMO 
Fundo de investimentos com abordagem fundamentalista(foco em 
consumo/varejo). Desenvolvemos o Bootcamp de Inovação para líderes, 
apresentando novas tecnologias com impacto em negócios; mapeamos 
tendências para os próximos 15 anos em mercados investidos e 
provemos serviços de scouting, monitorando as estratégias e planos de 
expansão de competidores internacionais.



OLABI
Em 2014 cofundamos o Olabi, o primeiro 
makerspace comercial no Rio. O Olabi oferece 
serviços de consultoria em tecnologia e 
experiências educacionais em práticas diversas, 
de marcenaria a robótica e programação. Hoje o 
Olabi é uma iniciativa independente sem fins 
lucrativos. 

JOURNEY
Fazemos conexões globais entre 
empreendedores, criativos, inovadores e 
organizações através de experiências 
imersivas, educação disruptiva e ações 
locais ao redor do mundo. Criamos o Journey 
para diminuir as distâncias e juntar pessoas 
que estão construindo um futuro inspirador 
e colaborativo.

Conheça mais em yourjourney.cc 



MONGERAL AEGON
Nos juntamos à gigante dos seguros e 
finanças Mongeral Aegon para construir um 
laboratório de inovação e aceleração para 
startups insuretech. Os frameworks, 
metodologias e desenho do espaço do MAG 
LAB foram criados em um Design Sprint 
customizado de 3 dias no Templo e na Malha. 

RIO CRIATIVO
Programa de fomento de inovação e economia 
criativa no Estado do Rio de Janeiro. O 
programa une uma escola de negócios, a 
maior incubadora de economia criativa da 
América Latina e um laboratório em processo 
de desenvolvimento. 
O Templo é o atual operador do programa 
onde oferece apoio estratégico e capacitação 
a 10500 empreendedores e startups. 



PINHEIRO NETO ADVOGADOS
PROJETO: LEAN CYCLES

engajamos no processo de co-criação e 
inovação com o Comitê de Inovação e 
Tecnologia para gerar e testar possíveis 
novas linhas de negócios. Começamos a fase 
de imersão com um workshop de co-criação 
e adicionamos uma pesquisa de benchmarks 
que gerou iniciativas para testar a proposta 
de valor no mercado. Desenhamos e 
refinamos as iniciativas com a metodologias 
de lean avaliando potencial de receita 
enquanto os sprints que implementamos 
testou a proposta de valor pro cliente. 
Tivemos muitos aprendizados no projeto, o 
maior sendo quanto espaço o setor jurídico 
tem para evoluir no contexto do 4IR.

SOUZA CRUZ
PROJETO: XR RETAIL

Neste projeto nos juntamos a souza 
cruz para desenvolver sistemas digitais 
de pesquisa com alta precisão dentro 
dos pontos de venda com clientes reais. 
Entre as tecnologias emergentes 
aplicadas estiveram o reconhecimento 
de emoções por inteligência artificial, 
realidade mista, eye tracking, heat 
mapping e realidade virtual

SOUZA CRUZ
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PATROCÍNIOS

Design e desenvolvimento do projeto de 
testes para a  área de dados. Estruturação e 
enriquecimento de bases de dados e 
implementação de produtos Digitais. 
Utilizamos a metodologia Lean com 
aplicações de Machine Learning e Natural 
Language Processing para gerar análises 
preditivas e prescritas para as áreas de 
marketing, trading e TI.



TREINAMENTO 
& CULTURA



BRMALLS
PROJETO: TRANSFORMAÇÃO CULTURAL
Projeto de Culture Hacking focado na transformação cultural da companhia, identificando os desafios que 
atendem às demandas internas da companhia por uma mentalidade mais inovadora e intraempreendedora com 
impacto direto na produtividade e motivação dos colaboradores. Desenvolvemos o roadmap estratégico, kpi's e 
indicadores de recursos humanos, bem como a modelagem de iniciativas internas, promovemos oficinas, palestras 
e mentorias, produzimos eventos internos com foco em inovação, desenhamos times, processos e ferramentas . 
Atuamos também no acompanhamento e implementação dos mesmos - da metodologia ágil até novas diretrizes 
de avaliação e contratação de colaboradores.

DURAÇÃO: 11 meses
PARTICIPANTES: 600 colaboradores impactados
INTERFACE: C-LEVEL 
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BINDER
PROJETO: CULTURE HACKING
Criamos, desenvolvemos e estruturamos um time interdisciplinar e interhierárquico de 
multiplicadores da cultura de inovação dentro da Binder - responsável por desenvolver produtos 
digitais internos e para clientes. Semanalmente os multiplicadores receberam capacitações, 
missões e mentorias de acompanhamento para trabalhar na transformação da companhia.

DURAÇÃO: 6 meses
PARTICIPANTES: 48 colaboradores
INTERFACE: C-LEVEL 
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GLOBOSAT
PROJETO: GESTÃO DE PERFORMANCE E PEOPLE ANALYTICS
Projeto de criação de novo ciclo de Gestão de Desempenho para colaboradores da equipe Telecine, identificando as 
principais demandas e oportunidades do modelo interno da companhia para proporcionar maior impacto na 
produtividade, engajamento  e retenção de talentos. Desenvolvemos workshop de cocriação com keyplayers da 
companhia para geração de ideias, grupo de foco interno para validação de propostas e sessões de mentoria para 
análise de material interno, apresentação de cases e benchmarks e capacitação. O novo ciclo conta com calendário 
anual completo, recomendações de boas práticas e proposta de novo branding para comunicação interna do novo 
modelo de Gestão de Desempenho.

DURAÇÃO: 2 meses
PARTICIPANTES: 300 colaboradores impactados
INTERFACE: DIRETORIA DE GENTE 
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MERZ
PROJETO: IMERSÃO DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA
Orientação estratégica e facilitação do encontro latino americano anual de planejamento de 
marketing do time latam da Merz Aesthetics, incluindo apoio de conteúdo, facilitação 
gráfica, produção, mediação de debates, registro e visão de futuro além de flashtalks e 
palestras

DURAÇÃO: 4 dias
PARTICIPANTES: 40 colaboradores impactados
INTERFACE: DIRETORIA DE MARKETING 
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ESTALEIRO LIBERDADE
PROJETO: INCUBAÇÃO DE EMPREENDEDORES
Uma escola de empreendedorismo pirata através do autoconhecimento. Somos os anfitriões 
oficiais deste programa em ciclos de 4 meses no Rio, montando o time de facilitadores e 
alunos e expandindo a metodologia original. Os participantes desenvolvem projetos 
inesperados, de agroflorestas a agências de Business Design. 

DURAÇÃO: 3 ANOS
PARTICIPANTES: 300 empreendedores impactados
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TEMPLO ESCOLA + MALHA ESCOLA
PROJETO: PORTFÓLIO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES
Neste link estão o registro de 232 programas educacionais criados, administrados e 
ministrados pelo grupo TEMPLO.CC nas áreas de empreendedorismo, criatividade, tecnologia 
e inovação

DURAÇÃO: 8 ANOS
PARTICIPANTES: 12.340 alunos impactados
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fnwFnMCT9Oqe6ZrxWXp8kDxt48lX-yhNyNcHCom58Xw/edit?usp=sharing


BRANDING



Mudanças de logo sem consistência ao longo da 
trajetória, além de uma logo recente pouco pregnante 
dificultavam o reconhecimento imediato por parte do 
público.Linhas de produtos não eram facilmente 
identificáveis  , afetando a percepção de valor por parte 
de clientes e complexificando a logística de 
distribuição entre lojas próprias, franqueados, 
multimarcas e e-commerce.

Foi necessário gerar coesão para comunicação 
visual e verbal, para além da logo, de maneira a 
tornar a marca facilmente reconhecível.A solução 
passou por diferenciar linhas de roupas dentro da 
logística complexa por todos os canais de vendas 
e alinhar a percepção de marca entre todos 
stakeholders, estimulando um processo de 
ideação mais cooperativo e coeso.
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Buscou-se resgatar valores tradicionais da marca, 
reforçando o estilo de vida para além do mercado 
de moda. Assim, criamos peças e eventos 
oferecendo conteúdo associado a uma atitude 
criativa através de música, das artes plásticas e 
atividades inspiradoras como viagens, 
experiências gastronômicas…

Algumas das ações de reforço deste branding 
foram: O catálogo tradicional exibindo peças da 
coleção foi substituído por uma revista com 
conteúdo editorial elaborado para demonstrar o 
universo inspiracional de cada coleção, trazendo 
entrevistas com artistas, sugerindo lugares, etc; 
Adoção do tagline moda de viver bem, como 
promoção do novo posicionamento de marca. 
Dentro das campanhas, incorporou-se ações 
como Eu Amo Escrever, um concurso cultural em 
parceria com editoras independentes para a 
publicação de contos inspirados pelo tagline da 
marca e uma parceria com artista da Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, apresentando 
obras de artistas como estampas nas peças.
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A marca antiga ganhou uma aplicação dentro de 
um selo. As linhas dão espaço à contraforma 
preenchida, tornando-se mais dominantes.

A forma do selo permite o reconhecimento de 
longe, associando a marca a um símbolo, cuja 
combinação deu origem a todo um sistema de 
identidade visual e sinalização de peças
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A empresa teve origem no mercado de 
turismo, começando sob o nome de 
"Trilhas do Rio" e hoje trabalha o 
treinamento corporativo de uma 
maneira pouco usual: oferece 
atividades físicas em ambientes 
inspiradores promovendo a 
cooperação, inspiração e motivação de 
funcionários. A especificidade das 
atividades da empresa e seu ineditismo 
no mercado brasileiro deveriam 
considerar uma embalagem de ofertas 
estratégicas, de forma a comunicar de 
maneira clara e apelativa os serviços 
oferecidos.

As principais diretrizes desenvolvidas por este trabalho 
foram: 1) Reposicionar a empresa, reforçando uma 
comunicação que evidencie a passagem do mercado de 
turismo para o de bem-estar; 2) Evidenciar ofertas em um 
"Cardápio de Atividades", considerando: Descrição clara de 
cada treinamento oferecido e impacto mensurável dos 
treinamentos no negócio; 3) Criação de plataforma 
gameificada de engajamento com o cliente. As atividades 
passaram a ser vendidas em programas completos, com 
recorrência mensal ou semestral. O programa incluía, além 
dos treinamentos outdoor, um site que mapeava a 
participação dos funcionários, além de oferecer conteúdos 
sobre saúde, bem estar, carreira, espírito de equipe, entre 
outros. O portal foi construído como uma intranet, de forma a 
ser customizado e proprietário para cada cliente.
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A logo desenvolvida foi composta de 
ícone mais tipografia desenhada 
especificamente para a marca, 
podendo ser usada em duas versões.
O ícone desenvolvido foi baseado em 
referências que aludissem aos 
aspectos de movimento e ar-livre 
característicos dos serviços da marca.

A identidade visual empregava as 
formas presentes na logo, sempre de 
maneira a gerar a sensação de 
movimento na construção dos layouts.
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O trabalho envolveu a criação de nome,  logo, brandbook, repositório  de imagens e papelaria para a 
aceleradora de negócios sociais. Foi desenvolvido um lettering exclusivo para a logo, cujas 
ascendentes e descendentes brincavam com a idéia de movimento. O triângulo foi a forma base desta 
identidade que, além de variar em cor e direção na logo deu origem a um grid, aplicado em diversas 
peças gráficas, ora revelando imagens, ora preenchido como massa de cor.
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SOCIAL MEDIA



MÍDIAS SOCIAIS
O QUE FAZEMOS

- Planejamento editorial (conteúdo e 
pauta)

- Tom de voz da marca nas redes 
- Posicionamento da marca nas redes
- Conteúdo proprietário
- Guideline visual
- Impulsionamento de Posts/Mídia
- Planejamento do calendário de datas 

importantes
- Relatórios de monitoramento, via 

plataformas contratadas
- Community Management

Com uma imersão na marca e planejamento estratégico, 
elencamos pilares de conteúdo que são mais relevantes 
para a conversa consumidor x empresa, buscando sempre 
engajamento, lembrança de marca e aumento da conversão 
em vendas.

Conteúdo 365

COMO FAZEMOS



Storytelling + redes sociais Americanas.com
+ de 100 milhões de visualizações nos vídeos da 
campanha (YouTube, Facebook e Instagram)

Com a campanha de categorias digital da Americanas.com:
- Criação do conceito “O que você quer agora?” que tange 

toda a comunicação institucional da marca, visto ao 
storytelling de sucesso da campanha

- Uso de novos formatos de mídia digital
- Direcionamento estratégico para a equipe de Social Media, 

deixando a campanha uniforme em todas as redes, 
geralmente alto engajamento com a marca
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CLIQUE PAREA VIDEO

https://vimeo.com/250476166


Marca + Reconhecimento + redes sociais
Imovelweb
+ de 25 milhões de visualizações nos vídeos da 
campanha (YouTube, Facebook e Instagram)

Com o reposicionamento de marca de Imovelweb:
- 06 filmes com storytelling proprietário e exclusivo para 

internet (mais suas variações de formatos e plataformas)
- Bumper Ads 6” do Google para aumentar lembrança
- Estruturação da campanha digital com banners e novos 

formatos, baseado no plano de mídia desenvolvido e 
objetivos a alcançar do cliente
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CLIQUE PARA VIDEO

https://vimeo.com/250476222


CLIQUE PARA VIDEO

https://vimeo.com/268690091


DENGO
Projeto de estratégia digital da marca de chocolates e café Dengo. A marca 
que nasceu em 2017 conta com com uma rede de pequenos e médios 
produtores de cacau e café locais que vive do cultivo e do consumo 
consciente. Com propósito social bem definido, a Dengo quer trazer 
sustentabilidade social e ambiental para um mercado competitivo e com 
grande potencial de ecommerce.
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PRODUTOS 
DIGITAIS



PRODUTOS DIGITAIS
O QUE FAZEMOS

- Desenho de experiência 
considerando o formato da 
abordagem e usuários. 

- Experiências em Realidade Virtual
- Chatbots interativos 
- Disparos via Whatsapp
- Acompanhamento de métricas e 

engajamento

Para desenhar uma experiência surpreendente, utilizamos o 
MODELO 5E, que mapeia a jornada do participante na linha 
do tempo auxiliando na tangibilização das sucessivas etapas 
de engajamento.

COMO FAZEMOS



Criação, Design da Experiência e Desenvolvimento 
dos Filtros para Facebook
Stone.co

STONE CO é uma fintech brasileira que tem a 5 unidades de 
negócios: Stone Pagamentos, Pagar.me, mundipagg, Equals e 
Capta 

Desenvolvemos uma ativação durante o E-Commerce Brasil 2019 
em Realidade Aumentada no stand da empresa.

Ao apontar o celular para o logo da stone, uma camada interativa 
de informações sobre as empresas do grupo era apresentada na 
forma de um Portal AR.
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VÍDEO REEL ATIVAÇÃO

Quando o usuário abre a 
câmera frontal, é  ativado um  
filtro de rosto personalizado, 
com o logo minimalista da 
empresa.

https://docs.google.com/file/d/1s-4A16RGM07C6Fhi-lnJQSmEIW62rlxi/preview


Criação, Design da Experiência e Desenvolvimento 
dos Filtros para Instagram
Fazenda Futuro
+ de 450 mil impressões Instagram/Stories.

Fazenda Futuro, a primeira Foodtech Brasileira. O revolucionário 
Hambúrguer de Plantas com textura e gosto de Carne lançou sua 
versão 2.0 do Hamburguer do Futuro lançando filtros no 
Instagram.

A estratégia foi criar filtros divertidos que ajudem sua gama de 
fãs a se expressarem através dos efeitos. Foi criada uma série de 
10 filtros, que ajudam a dialogar com o público jovem e conectado 
com a marca. 

02



Teste aqui Teste aqui Teste aqui Teste aqui

https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=1010347839299180&ch=MzZkNjFkOWU2ODdlNDU4NjQ2MDZjMzZiZTkyYzczMjE=
https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=407246433266280
https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=974515086226606&ch=MmRmYzEyMzQzMzA2MmJlZmMwNzRlZDIwMzA4N2UyMjU=
https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=390642595219252&ch=ZTlkYTAzYmYyMmE4NGNmN2UyYWFlMmExM2EwODZiYTc=


Para a Souza Cruz, neste projeto desenhamos um ambiente de 
Chatbot utilizando como plataforma o Facebook Messenger, com o 
objetivo de entregar conteúdo altamente relevante para o target 
definido. 

Para isso conectamos a integração com o CRM existente com 
PUSH GEOLOCAL e uma mecânica de comunicação de alto 
engajamento baseada em inteligência artificial supervisionada.
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O canal GNT lançou em novembro a campanha “Receita do Dia”. A 
iniciativa levou as aguardadas receitas de fim de ano do canal 
diretamente à sua audiência onde ela  estivesse, por email, WhatsApp 
e blogs parceiros.  

Durante os 24 dias de campanha tivemos 1MM de disparos via 
WhatsApp e e-mail, possibilitando a consolidação e qualificação  da 
base com audiência verdadeiramente interessada. 
Fizemos as peças de comunicação, anúncios interativos, 
desenvolvemos o sistema de envio por WhatsApp com opt-in e 
opt-out. 
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Geração de tráfego para o site 38% 
maior que a média histórica.
48.631 cadastrados
349.211 pageviews Receita do Dia GNT - Dez 2014

Cliente: Canal GNT - Globosat
Agência: Flag.cx



No ano seguinte, fizemos a segunda edição da campanha. 
O canal recebia um pico de procura por receitas em seu site nos finais 
de ano e queria utilizar de alguma forma essa demanda para estreitar 
a relação com sua audiência. Outro objetivo do canal era, através de 
um projeto especial, potencializar o posicionamento do GNT como 
referência no território de gastronomia no Brasil.

Assim, fizemos o projeto Receita do Dia/Ceia Secreta, no qual os 
visitantes do site poderiam se cadastrar para receber por WhatsApp 
em seu smartphone receitas especiais de fim de ano no decorrer do 
mês de Dezembro até o Natal.
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10.145 Contatos Cadastrados no 
Social Connect da Globo.com
De 250 Mil Receitas Enviadas via WhatsApp
Taxa de Abertura 83% Receita do DIA GNT - Dez 2015 - Segunda Edição

Cliente: Canal GNT - Globosat
Agência: Flag.cx



Potencializar o engajamento via mobile do comercial de fim de ano do 
Itaú Digital, que já se encontrava na TV e na Web.

Foi desenvolvida uma aplicação que respondia automaticamente por 
WhatsApp com o vídeo de fim de ano, o usuário que interagisse com o 
canal enviando a palavra chave itaú.

Em parceria com a UOL, foram desenvolvidos banners inteligentes que 
enviavam automaticamente via WhatsApp o vídeo da campanha para 
cada usuário que inserisse seu número celular na peça publicitária.
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Mais de 20 mil interações com o canal ao 
longo dos 20 dias de campanha.
Banners, Tecnologia, Bot via Whatsapp em 
2015
Aumento significativo do alcance de vídeo, 
considerando os compartilhamentos via 
grupos de WhatsApp.

Itaú Milênio - Dez 2015
Cliente: Itaú
Agência: UOL



Planejamento de experiência de campanha de final de ano Itaú 
considerando que o tema da campanha envolvia conexão verdadeira, 
tecnologia e o impacto na sociedade. Assim, o desafio era o gap entre 
a forma de consumir o anúncio e onde as pessoas estavam. 

Por isso, desenvolvemos um dos primeiros bots do Brasil usando o 
WhatsApp. Ao entrar em contato com os números cadastrados na 
base, o bot respondia enviando mensagens sobre o vídeo da 
campanha, que foi narrado pela atriz Fernanda Montenegro.
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Itaú se posiciona como vanguarda fazendo 
com que o sua campanha chegasse ao 
celular das pessoas através do WhatsApp. 

Foram mais de 20 mil pessoas interagindo 
com o bot, criando uma base de contatos 
interessados.

Feliz 2016
Cliente: Itaú
Agência: Africa



Comemorando os 128 anos de existência, a Brahma lançou a 
campanha #assimquesefaz que incluía uma plataforma online onde as 
pessoas poderiam enviar vídeos mostrando o que mais sabiam fazer 
com paixão e criatividade.

Para expandir o engajamento, desenvolvemos um bot via WhatsApp 
que recebia vídeos para a Brahma e fazia o gerenciamento dos 
conteúdos de forma automática, com validação de dados e segurança, 
por exemplo, filtrando vídeos com conteúdo  ou imagens inadequadas
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Foram mais de 1000 interações e 
recebimentos durante  o período da 
campanha, totalizando mais de 2 milhões 
de visualizações dos conteúdos que foram 
curados no Youtube. #ASSIMQUESEFAZ Brahma 128 anos

Cliente: Brahma
Agência: Africa



SESC - DESENVOLVIMENTO ÁGIL E AUTOMAÇÃO

Projeto de automação em hotelaria: Criamos uma plataforma digital para os 53 hotéis da rede SESC 
Brasil. Em apenas 3 semanas, com um squad dedicado 24/7, desenvolvemos: infraestrutura tecnológica, 
design / UX, programação / desenvolvimento, conteúdo interativo e portfólio fotográfico.
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HACKATONS & 
EVENTOS



CONFIDENCIAL • TODOS OS DIREITOS REGISTRADOS © TEMPLO

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 60 (21 DELES 
COM PERFIS DE INOVAÇÃO)
LOCAL: TEMPLO.CC (GÁVEA)
CARGA HORÁRIA: 6H
OBJETIVO DO ENCONTRO: ANÁLISE 
COMPORTAMENTAL DOS PARTICIPANTES.



CONFIDENCIAL • TODOS OS DIREITOS REGISTRADOS © TEMPLO

HACKATHON 1746

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 300
LOCAL: PALÁCIO DA CIDADE - RIO DE JANEIRO
OBJETIVO DO ENCONTRO: CRIAÇÃO DE 
SOLUÇÕES PARA AS RECLAMAÇÕES MAIS 
RECORRENTES NO DISQUE RECLAME DA 
CIDADE(1746)
OBS.: ESTE FOI UM EVENTO REALIZADO EM 
PARCERIA COM PREFEITURA DO RIO, RIO 
NEGÓCIOS E 21212



CONFIDENCIAL • TODOS OS DIREITOS REGISTRADOS © TEMPLO

DESCONFERÊNCIA COLABORATIVA

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 2000
CARGA HORÁRIA: 4 DIAS
OBJETIVO DO ENCONTRO: CRIAÇÃO DE 
SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS DE INTERESSE 
PÚBLICO.
OBS.: PARCERIA ENTRE TEMPLO E CENTRO DE 
EMPREENDEDORISMO DA PUC - RJ

https://www.youtube.com/watch?v=q84fP_oOTJE


CONFIDENCIAL • TODOS OS DIREITOS REGISTRADOS © TEMPLO

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 60 
LOCAL: SEDE DA EMPRESA (CAMPO BOM - RS)
PÚBLICO: TIME DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
CARGA HORÁRIA: 12H
OBJETIVO DO ENCONTRO: CRIAÇÃO DE 
SOLUÇÕES PARA SISTEMA DE LOJA 
OMNICANAL. 

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 150
LOCAL: MALHA - RIO DE JANEIRO
CARGA HORÁRIA: 48H
OBJETIVO DO ENCONTRO: CRIAÇÃO DE 
SOLUÇÕES VOLTADAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PAÍSES 
PERIFÉRICOS.



TEMPLO + MALHA.CC
PROJETO: PORTFÓLIO DE EVENTOS
Neste link estão o registro de 200+ eventos criados, produzidos e capitaneados pelo grupo 
TEMPLO.CC nas áreas de empreendedorismo, criatividade, tecnologia e inovação

DURAÇÃO: 8 ANOS
PARTICIPANTES: 120.000+ participantes impactados

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fnwFnMCT9Oqe6ZrxWXp8kDxt48lX-yhNyNcHCom58Xw/edit?usp=sharing


HERMAN BESSLER
Fundador e CEO no TEMPLO
herman@templo.cc
21 99962-0502

CLELIO DE PAULA
Sócio e CXO TEMPLO Studio
clelio@templo.cc
21 99998 1612

comunidade@templo.cc
templo.cc
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