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Michelle Queiroz Coelho
Fundadora e Diretora Executiva da Rede Longevidade

Boa Leitura!

Introdução 

A revolução da longevidade traz 
oportunidades e desafios das 
mais diversas naturezas 
demandando de toda a sociedade 
um engajamento com a causa. 
Um dos destaques deste cenário 
é que nossa expectativa de vida 
vem crescendo muito, mas qual a 
qualidade dos anos a mais que 
estamos vivendo?

Neste contexto, a Rede 
Longevidade, uma organização da 
sociedade civil, sem fins 
lucrativos, reafirma sua missão 
de promover a educação em 
longevidade por meio da 
educação de indivíduos e 
organizações.

O objetivo dessa publicação é 
mostrar, anualmente, o caminho 
da educação em longevidade que 
estamos trilhando, como um 
exercício de transparência, 
prestação de contas e 
relacionamento com nossos 
diversos públicos.
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Nosso conceito parte da premissa de que Longevidade não é só sobre a 

quantidade dos anos a mais que ganhamos com o aumento da expectativa 

de vida, mas também sobre a qualidade que damos a eles. 

05

Saúde e bem-estar

Educação 
trabalho e
economia

Relações, 
cidadania, lazer 
e cultura

Temas
interdisciplinares 
(Ex: Projeto de Vida)

Conteúdos 

Assim, para cumprir nossa missão educacional organizamos nossos 
conteúdos a partir de 04 Núcleos:

Quem somos?

60+: Pessoas acima de 60 anos, nosso público principal;

Jovens e adultos que querem aprender mais sobre 60 – : 
longevidade;

Pessoas que atendem ao público 60+ em campos Profissionais: 
como educação, saúde e assistência;

Pessoas que convivem com 60+ em seu contexto Familiares: 
familiar.

Indivíduos
 

Organizações
Para ampliar o impacto em longevidade, articulamos redes 

intersetoriais envolvendo:

 organizações públicas;Primeiro setor:

organizações privadas;Segundo setor: 

: organizações da sociedade civil.Terceiro setor

Públicos

Para apresentar quem são os públicos que dão sentido à nossa 

causa, precisamos antes valorizar a importância de nos 

prepararmos ao longo da vida para viver mais e melhor. Para 

nós, Longevidade é a causa das causas em todas as idades. 

Assim, nossos públicos estão segmentados em:
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Todas as iniciativas da Rede são organizadas em uma “plataforma de 

educação para a longevidade”. Nossos projetos, produtos e serviços foram 

modelados em uma tecnologia social organizada em 04 eixos:

O que 

fazemos?

Gerando conteúdos 

em educação 

para a longevidade

PLATAFORMA DE 
EDUCAÇÃO PARA A 

ArticulaNDO um 

ecosssistema de impacto 

em longevidade

DisseminaNDO conteúdos 

gerados por meio de 

diferentes canais.

Potencializando 

a Longevidade como 

causa para a sociedade
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O objetivo deste eixo é gerar conteúdo com as 

pessoas e não para elas, reunindo representantes de 

nosso público principal, parceiros e profissionais.

Desde a fundação da Rede, em 2016, caminhamos em parceria com a 

organização social "Meninas de Sinhá". Promovemos encontros, oficinas e 

diversas atividades voltadas para pessoas acima de 60 anos, que nos 

inspiram no processo de geração de conhecimento.

Conheça mais sobre as Meninas de Sinhá acessando: 

ww.meninasdesinha.org.br

oficinas 

+ 60 anos 

30
mulheres

relevantes
dos temas

100% 40+ 

O  gera Centro de Referência em Educação para a Longevidade
conhecimento em educação para a longevidade, a partir do Inspira, da 

referência técnica do ILC - Internacional Longevity Centre – no Brasil, 

além da experiência de diversos parceiros e de nossos profissionais. 

Nossa equipe conta com diferentes especialidades no local, entre elas, 

médico geriatra, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, 

fisioterapeuta, odontólogo, administrador, profissional de educação física, 

fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, educador, entre outros.

conteúdos profissionais

gerados

representantes

setores

CRL

90+ 30+ 
3 

08 09



09

O objetivo deste eixo é gerar conteúdo com as 

pessoas e não para elas, reunindo representantes de 

nosso público principal, parceiros e profissionais.

Desde a fundação da Rede, em 2016, caminhamos em parceria com a 

organização social "Meninas de Sinhá". Promovemos encontros, oficinas e 

diversas atividades voltadas para pessoas acima de 60 anos, que nos 

inspiram no processo de geração de conhecimento.

Conheça mais sobre as Meninas de Sinhá acessando: 

ww.meninasdesinha.org.br

oficinas 

+ 60 anos 

30
mulheres

relevantes
dos temas

100% 40+ 

O  gera Centro de Referência em Educação para a Longevidade
conhecimento em educação para a longevidade, a partir do Inspira, da 

referência técnica do ILC - Internacional Longevity Centre – no Brasil, 

além da experiência de diversos parceiros e de nossos profissionais. 

Nossa equipe conta com diferentes especialidades no local, entre elas, 

médico geriatra, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, 

fisioterapeuta, odontólogo, administrador, profissional de educação física, 

fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, educador, entre outros.

conteúdos profissionais

gerados

representantes

setores

CRL

90+ 30+ 
3 

08 09



10

1.000 PESSOAs+ 10 EVENTOS+ 

O objetivo do eixo é disseminar todo o conteúdo 

gerado pela RLV através de diversos canais como 

publicações, formações e eventos.

    Neste ano lançamos 03 publicações, 
que chamamos Jornadas de Educação 
para a Longevidade, com conteúdos 
produzidos para 60+, profissionais e 
familiares, que estão disponíveis 
gratuitamente em nosso site. 

Além dos eventos realizados pela Rede Longevidade, fomos convidados para 
participar e palestrar em mais de 10 eventos com público de quase 500 pessoas 
somente em BH. Alguns parceiros locais foram SEBRAE, UFMG e PUC. 
Destaque também para palestras da Rede em São Paulo, em eventos como a 
ExpoLongevidade e a Virada da Maturidade.

60+, Família e Profissionais
3 publicações

300 downloads+ 
de conteúdos no site 

500 conteúdos+ 
impressos distribuídos

Reunimos mais de 200 participantes 
de nossos públicos centrais e 
palestrantes de referência nacional 
e internacional, em 02 dias de 
evento, celebrando as boas práticas 
em educação para a longevidade. 

EVENTOS

11

Na foto acima, destacamos o lançamento 
em 2019, no Museu Inimá de Paula, 
envolvendo quase 100 lideranças de 
vários setores. 

FormaçÕES

    Uma de nossas principais formações é 
realizada através do PPL - Programa de 
Preparação para a Longevidade. 

Um dos principais parceiros da Rede 
nesta iniciativa em 2019 foi o Colégio 
Santo Agostinho. Neste projeto, 
personalizamos conteúdos de nossos 
núcleos para colaboradores 60+ da 
instituição, em uma jornada de 12 meses. 

Festival Coletivo Longevidade

Eventos de Parceiros

     Rodas de Conversa: Mais de 200 pessoas em nossas rodas de conversa para 
dialogarmos sobre nossos conteúdos, considerados relevantes para nossos 
públicos de interesse.

Publicações
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Neste eixo nossas iniciativas de conexão visam 

articular parceiros em rede para ampliar nosso 

impacto em longevidade.

      Nesta iniciativa, que nasceu com a Rede, articulamos mais de 30 parcerias para 
fomentar um ecossistema de impacto envolvendo organizações públicas, privadas 
e da sociedade civil, instituições de ensino, voluntários e mídia. Agradecemos a 
todos os parceiros que contribuem para nossa trajetória, dentre os quais 
destacamos:

      Este projeto envolveu o mapeamento de quase 500 iniciativas voltadas para o 
público 60+ em Belo Horizonte. Após a etapa de cadastro, os dados foram 
compilados e as ações que atenderam aos critérios estão disponíveis para consulta 
em nosso site. 

Assim, quando a pessoa digita seu endereço o sistema de georreferenciamento 
apresenta as ações mais próximas de sua localidade, oferecendo um serviço de 
utilidade pública inovador e gratuito para a sociedade.

Saiba mais em: www.redelongevidade.org.br/conexao60

12 13

http://www.redelongevidade.org.br/conexao60
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Neste eixo nossas iniciativas de premiação e diálogo 

visam potencializar a Longevidade como causa para 

a sociedade.

O Prêmio Pró-Longevidade é a principal iniciativa deste eixo. Ele tem como 
objetivo reconhecer e potencializar as boas práticas no campo da longevidade 
para a sociedade. Em 2019 foram: 

Dentro da programação do Festival Coletivo Longevidade, o primeiro lugar de cada 
categoria recebeu, além do troféu, uma viagem para o Rio de Janeiro, ofertada pela 
Soluções em Viagens, para participação no Fórum Internacional da Longevidade / 
ILC – Brasil. 

18.000
votos 

populares 

Quase 6

por categoria 
(pessoa física 

e  jurídica)

em cada 
categoria

1
finalistas vencedor 

DIÁLOGO

Em 2019, profissionais de Comunicação e Marketing tiveram a missão de 
multiplicar o alcance da Rede, levando a melhor experiência para seus usuários, 
seja no relacionamento com a imprensa, site, redes sociais e outras plataformas 
e já podemos comemorar bons resultados. 

MÍDIA

A Rede também marcou presença nas 
TVs, rádios e sites, que ajudaram na 
divulgação do nosso conteúdo para a 
sociedade. 

SITE

Ÿ Centenas de novos usuários; 
Ÿ Ultrapassamos fronteiras. Nosso site foi acessado não apenas no Brasil, 

mas também em outros nove países, entre Europa e Ásia.

REDES SOCIAIS

+ 17.600
pessoas 

Alcance

+ 400
novos

Seguidores

+ 124.000
pessoas 

Alcance

+ 2.000
novos

Seguidores

14 15
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Como parte de nosso exercício de transparência e prestação de contas,
apresentamos uma síntese de nossos recursos no ano de 2019:

Destacamos que, do total de despesas da Rede Longevidade, 80% foi destinado 
para a atividade fim, diretamente ligada ao público-alvo atendido em nossas 
diversas iniciativas, conforme demonstrado a seguir:

Nossas principais fontes de recursos financeiros foram:

Ÿ Empresas, com destaque para Localiza e Itaú;

Ÿ Institutos e fundações, com destaque para o Instituto Votorantim; 
Ÿ Poder público, com destaque para a Prefeitura de Belo Horizonte e o Fundo 

Municipal do Idoso;
Ÿ Geração própria de recursos através de serviços, com destaque para o 

trabalho com o Colégio Santo Agostinho. 

Vale ressaltar ainda que os recursos não-financeiros também fazem parte de 
nossas fontes, tendo como exemplo as parcerias de espaço físico com a 
Fundação Dom Cabral e a Stokler 140. 

Durante o ano de 2019, foram quase R$1.000.000,00 em recursos financeiros, 
considerando em média 30% de receitas para o ano corrente e 70% considerando 
a mobilização de recursos para a ampliação de nosso impacto em 2020 e 2021.

Ampliação da Mobilização

TRANSPARÊNCIA

Foco na Atividade Fim

Despesas 
Totais 2019  

Destinado 
à atividade fim:

diretamente para 
o público-alvo

 80 %

 354.222 
R$

,63

Destinado à  
atividade meio:

administração
em geral

 20 %

1 milhão
recursos

financeiros

Quase 30%

para o ano corrente
receita

impacto em 2020
e 2021

70%
recursos

Fontes de Recursos 

16 17
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Transformações significativas no comportamentos de indivíduos, organizações e 
da sociedade em geral, em prol da longevidade, demandam tempo. Sabemos que a 
construção é múltipla e dados conclusivos serão construídos em médio e longo 
prazo, pela natureza do amadurecimento necessário para um report responsável. 

No entanto, achamos importante mostrar anualmente o caminho que estamos 
percorrendo para promover a educação em longevidade, sob o ponto de vista 
quantitativo e qualitativo.

18

Sob o ponto de vista qualitativo consideramos 03 referências principais:

Linha de chegada: Cada um dos conteúdos gerados para as jornadas 
apresentam em sua estrutura um espaço chamado “linha de chegada”, que 
traduz a nossa expectativa de mudança positiva com a prática do tema 
proposto. São mais de 90 conteúdos estimulando essa reflexão em nossos 
públicos.

Prêmio Pró-Longevidade: Temos categorias no prêmio que tornam 
possíveis a descoberta de cases de aplicação de nossa metodologia, fazendo 
uma alimentação anual das boas práticas que, entre outros fatores, nos ajudam 
a contar boas histórias de impactos positivos na vida das pessoas, alinhadas 
com a expectativa da “Linha de Chegada”.

Destacamos a seguir depoimentos de nosso público principal 60+, parceiros e 
colaboradores, pois acreditamos sempre que está com eles a verdadeira 
percepção do impacto de nosso trabalho:

quali

Quanti

Sob o ponto de vista quantitativo, o alcance de nossas iniciativas foi evidenciado 
pelos indicadores demonstrados ao longo desta publicação em cada um de nossos 
eixos de impacto e sintetizados a seguir: 

mobilizados 
1.000.000

+ de r$

parceiros
30+ de

pessoas 
1.000+ de10

projetos
+ de

19

depoimentos

impacto

Experiência enriquecedora e singular na aquisição e difusão de novos 
conhecimentos sobre o Envelhecimento Ativo.

Wagna Antunes – Participante 60+

Fazer parte dessa equipe faz de mim participante de uma causa que me 
envolve e sensibiliza: a construção de uma sociedade em que a longevidade 
é parte fundamental. Uma organização que me ensina, enobrece e conecta.

Cecília Xavier – Terapeuta Ocupacional da Rede Longevidade

O que me encanta na Rede Longevidade é a excelência em tudo que faz, 
valorizando a pessoa idosa como alguém que merece o melhor. Projetos 
pertinentes, execução brilhante. Um presente para as pessoas que 
envelhecem neste país.

Paula Chacon – Assistente Social no Centro de Saúde Padre Eustáquio

A experiência do Instituto Votorantim em apoiar projetos que lidam com o 
tema da longevidade não é muito vasta, pela própria dificuldade em 
encontrar bons projetos, alinhados com o propósito de uma atuação 
estruturante, mais que uma atuação assistencialista. Ser parceiro da Rede 
Longevidade para nós é um privilégio, pois está alinhado com este nosso 
propósito. E posso dizer que nos ensina muito sobre o que podemos e 
devemos fazer internamente, Instituto e Empresas Investidas Votorantim, 
com um público interno que hoje atinge mais de 30.000 pessoas.

Cloves Carvalho – Diretor do Instituto Votorantim



Transformações significativas no comportamentos de indivíduos, organizações e 
da sociedade em geral, em prol da longevidade, demandam tempo. Sabemos que a 
construção é múltipla e dados conclusivos serão construídos em médio e longo 
prazo, pela natureza do amadurecimento necessário para um report responsável. 

No entanto, achamos importante mostrar anualmente o caminho que estamos 
percorrendo para promover a educação em longevidade, sob o ponto de vista 
quantitativo e qualitativo.
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Sob o ponto de vista qualitativo consideramos 03 referências principais:

Linha de chegada: Cada um dos conteúdos gerados para as jornadas 
apresentam em sua estrutura um espaço chamado “linha de chegada”, que 
traduz a nossa expectativa de mudança positiva com a prática do tema 
proposto. São mais de 90 conteúdos estimulando essa reflexão em nossos 
públicos.

Prêmio Pró-Longevidade: Temos categorias no prêmio que tornam 
possíveis a descoberta de cases de aplicação de nossa metodologia, fazendo 
uma alimentação anual das boas práticas que, entre outros fatores, nos ajudam 
a contar boas histórias de impactos positivos na vida das pessoas, alinhadas 
com a expectativa da “Linha de Chegada”.

Destacamos a seguir depoimentos de nosso público principal 60+, parceiros e 
colaboradores, pois acreditamos sempre que está com eles a verdadeira 
percepção do impacto de nosso trabalho:

quali

Quanti

Sob o ponto de vista quantitativo, o alcance de nossas iniciativas foi evidenciado 
pelos indicadores demonstrados ao longo desta publicação em cada um de nossos 
eixos de impacto e sintetizados a seguir: 

mobilizados 
1.000.000

+ de r$

parceiros
30+ de

pessoas 
1.000+ de10

projetos
+ de
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depoimentos

impacto

Experiência enriquecedora e singular na aquisição e difusão de novos 
conhecimentos sobre o Envelhecimento Ativo.

Wagna Antunes – Participante 60+

Fazer parte dessa equipe faz de mim participante de uma causa que me 
envolve e sensibiliza: a construção de uma sociedade em que a longevidade 
é parte fundamental. Uma organização que me ensina, enobrece e conecta.

Cecília Xavier – Terapeuta Ocupacional da Rede Longevidade

O que me encanta na Rede Longevidade é a excelência em tudo que faz, 
valorizando a pessoa idosa como alguém que merece o melhor. Projetos 
pertinentes, execução brilhante. Um presente para as pessoas que 
envelhecem neste país.

Paula Chacon – Assistente Social no Centro de Saúde Padre Eustáquio

A experiência do Instituto Votorantim em apoiar projetos que lidam com o 
tema da longevidade não é muito vasta, pela própria dificuldade em 
encontrar bons projetos, alinhados com o propósito de uma atuação 
estruturante, mais que uma atuação assistencialista. Ser parceiro da Rede 
Longevidade para nós é um privilégio, pois está alinhado com este nosso 
propósito. E posso dizer que nos ensina muito sobre o que podemos e 
devemos fazer internamente, Instituto e Empresas Investidas Votorantim, 
com um público interno que hoje atinge mais de 30.000 pessoas.

Cloves Carvalho – Diretor do Instituto Votorantim
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Publicação Anual da Rede Longevidade

Coordenação Geral: Michelle Queiroz 
Textos: Michelle Queiroz e Caroline Almeida
Projeto Gráfico: Mantis Design
Imagens: André Cavalleiro, Lígia Nassif, 
Raquel Mendes, Léo Peixoto e Cacá Lanari

Expediente

Estes exemplos nos ajudam a expressar o que os testemunhos de nosso cotidiano 
nos transmitem: uma sensação indescritível de que o nosso propósito está sendo 
gradativamente cumprido, o que nos leva a crer que a jornada está nos guiando 
pelo caminho correto!

Por fim, encerramos este ciclo com a certeza, mais uma vez, de que aprendemos 
muito mais do que ensinamos. 

Convidamos a todos para viverem conosco, presencialmente, em nossos diversos 
projetos, a experiência da prática e do diálogo com as pessoas que dão sentido à 
nossa causa!
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contato@redelongevidade.org.br

(31) 99247-0057

redelongevidade

redelongevidade.org.br
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