
CONSULTORIA



MUITO PRAZER, SOMOS O TEMPLO.CC

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.



DE STARTUPS A FORTUNE 500

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 Rio 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.



CONSULTORIA STUDIO

INOVAÇÃO 
EM NEGÓCIOS

CULTURA 
DE INOVAÇÃO

EXPERIENCE 
DESIGN

SHOPPING XP
EVENT XP
BRAND XP

VENTURES

CORPORATE 
VENTURE
BUILDER

STARTUPS 
BUILD2SUIT 

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

EDUCAÇÃO



NÃO SOMOS
SUA 
CONSULTORIA
DE SEMPRE,
NEM UMA 
AGÊNCIA 



MAIS QUE PRODUTOS E SERVIÇOS

Transformações digitais só se materializam 
aliadas a transformações culturais. Criamos 
uma visão organizacional que promove a 
inovação como parte integrada do seu modus 
operandi e de sua cultura
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AGNÓSTICOS EM METODOLOGIAS
Não aplicamos 
frameworks prontos no 
modelo "one fits all". 
Nossos processos passam 
pela compreensão 
profunda do  seu negócio 
e segmento de mercado, 

trazendo uma 
comunidade de 
especialistas e startups 
para seu ecossistema, 
com skills específicos e 
customizados às suas 
necessidades
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INOVAÇÃO EM

NEGÓCIOSTRANSFORMAÇÃO DIGITAL
LEAN CYCLES
MODELAGEM DE SERVIÇOS
PESQUISA / INSIGHTS
VISÃO DE FUTURO



CULTURA 
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CULTURE HACKING
Modelagem de áreas
Lab In_Company
Inovação Aberta

INOVAÇÃO EM 
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TEMPLO.CC_LIDERANÇA

Herman 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 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 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 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 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.



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES MAIS RECENTES
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QUEM MAIS PASSOU POR AQUI 



JULIA BESSLER
CEO TEMPLO Consultoria e 
CIO TEMPLO.CC
jubessler@templo.cc

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

comunidade@templo.cc
templo.cc
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