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TerceiroLUGAR



Estamos convidando 
organizações que desejam 
associar sua imagem corporativa 
a inovação para participarem da 
nova edição do TerceiroLUGAR.

Este evento apresenta um novo 
conceito de espaço no qual 
líderes e empreendedores se 
encontram para conhecer os 
impactos da Transformação 
Digital em seus negócios. É um 
lugar para ter contato com 
novidades, trocar ideias e fazer 
reflexões sobre assuntos como 
tecnologia, inovação, pessoas e 
novos modelos organizacionais.

Atenciosamente
Francis Berenger 
(21) 98807-9641
francis@polen.solutions



TerceiroLUGAR é um espaço de encontro para líderes, gestores, empreendedores e 
inovadores realizarem colisões de ideias. A partir do interesse do pensar sobre os 
impactos da transformação digital no mundo contemporâneo, abre-se a oportunidade 
de se conversar sobre tecnologia, inovação, pessoas e novos modelos organizacionais. 

Segundo o sociólogo Ray Oldenburg, o “Terceiro Lugar” é um espaço longe de casa ou 
do escritório onde podemos encontrar um Mercado de Ideias. Neste sentido, devemos 
visitar frequentemente este local para nos inspirar por intermédio de encontros com 
pessoas e novidades.



TerceiroLUGARO que foi o                         ?



Local
Espaço Cultural 
Olha da Rua
Rua Bambina, 6 
Botafogo - RJ

Data
8 de Agosto 
3a feira



Palestrantes

Conteúdo
Tivemos 5 palestrantes que 
levaram temas relevantes e de 
interesse do público presente.

É bom saber que o século 
XXI já começou. Como a 
revolução digital está 
mudando a sua 
organização?

Marcos Cavalcanti, Crie

Está na hora de escrever 
com as duas mãos. Por 
que as empresas devem 
ser ambidestras?
 
Francis Berenger, Pólen Solutions

Juntos somos mais 
fortes. Você já faz parte 
de uma rede colaborativa 
na sua empresa?

Felipe Salazar, Trama

O jogo está rolando e as 
regras mudaram. É a hora 
da cultura da inovação?

Claudia Wilson, OBr

O futuro é agora. O que 
você está fazendo?

Elisa Mansur, Draper University



O mural

Montamos o mural da inovação que foi um ponto de 
encontro dos participantes para registrar opiniões e 
experiências acerca da inovação corporativa.



Dados

Foram 75 inscritos no evento

25% TI

20% RH

10% Comercial

12% Marketing

18% Estratégia 
      e Finanças

15% Outros

61%

11%

15%

13%

Gestor / Líder Estudante

Empreendedor

Outros



Apoio

Participantes



O que estão falando
sobre o TerceiroLUGAR

“Disruptivo e total quebra do convencional!”

“O evento teve todo um enredo que envolveu 
muito bem o público. A sensação que tenho 
é de que acordei àquele dia, somente para 
aprender o que vocês tinham a me ensinar. 
Parabéns pela organização, escolha dos 
palestrantes e tema!”

“Local totalmente fora do convencional, disruptivo! 
Muito bom, embora choque inicialmente, depois 
conseguimos identificar o valor...”

“A dinâmica do evento foi inovadora e bem 
interessante e o tema é mega relevante!”



contato@polen.solutions
www.polen.solutions


