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Introdução
A revolução da longevidade traz oportunidades e desaﬁos das mais diversas
naturezas: sociais, econômicos, políticos e culturais, demandando de toda a
sociedade um engajamento com a causa.
Dr. Alexandre Kalache, geriatra brasileiro de referência internacional e uma de
nossas maiores fontes de inspiração, aﬁrma que para lidar com esse cenário
precisamos de uma revolução na educação para a longevidade e é exatamente neste
contexto revolucionário que nascemos!
A Rede Longevidade é uma organização da sociedade civil, sem ﬁns lucrativos, com o
propósito de ser catalisador de um ecossistema de mudança para indivíduos e
organizações compreenderem e praticarem os valores da longevidade.
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.

Boa Leitura!
Michelle Queiroz Coelho

Diretora Executiva da Rede Longevidade
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Quem

Somos?

Missão

Visão

Contribuir para a promoção da

Ser referência em educação

longevidade através da educação

para a longevidade no país.

de indivíduos e organizações.

Públicos: Indivíduos e Organizações
Indivíduos
60+: Pessoas acima de 60 anos ativas e frágeis, com conteúdos diferenciados;
60 – : Adolescentes/jovens e adultos: preparando os futuros 60+, com conteúdos diferenciados;
Proﬁssionais: preparando melhor as especialidades que atendem aos públicos principais nos
campos da saúde, educação e assistência social.

Organizações
Fomentar redes intersetoriais para educação de impacto em longevidade:
Primeiro setor - organizações públicas;
Segundo setor - organizações privadas;
Terceiro setor - organizações da sociedade civil.
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Conceito
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. Assim, organizamos nossos conteúdos a partir de 04 núcleos:

Saúde e bem-estar

Temas
interdisciplinares
(Ex: Projeto de Vida)

Relações,
cidadania, lazer
e cultura

Educação
trabalho e
economia
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O que

fazemos?

Todas as iniciativas da Rede são organizadas no que
chamamos de “plataforma de educação para a longevidade”.
Nossos projetos, produtos e serviços foram modelados em
uma tecnologia social organizada em 04 eixos:
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PLATAFORMA DE
EDUCAÇÃO PARA A

Inspira

Rede ColaborAÇÃO

Centro de Referência em Educação
para a Longevidade

Conexão 6.0

Trilhas da Longevidade

Prêmio Pró-Longevidade

Festival Coletivo Longevidade

Movimento Pró-Longevidade

Programa Pessoas de Impacto

Ativismo Pró-Longevidade

Programa Preparação para a Longevidade
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Criando conhecimento em educação para a longevidade!

Inspira: Inspirar a Geração de Conhecimento

Lab Meninas de Sinhá
Este projeto caminha com a Rede desde o seu nascimento. Em 2016 iniciamos uma parceria com a organização
social “Meninas de Sinhá” para aprender com as pessoas acima de 60 anos em uma comunidade de alta
vulnerabilidade (Taquaril/Alto Vera Cruz em Belo Horizonte). Todas as semanas realizamos oﬁcinas, eventos e
diversas atividades que nos inspiram no processo de geração de conhecimento. Conheça mais sobre as Meninas
de Sinhá acessando: www.meninasdesinha.org.br

Nossa Trilha em 2018:

22

pessoas
+ 60 anos
envolvidas
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70

oficinas

100 %

dos temas
das oﬁcinas
considerados relevantes

Centro de Referência em
Educação para a Longevidade

Representação Social 60+
Somando à etapa anterior do Inspira, com a referência
Temos um grupo de trabalho composto por 02

internacional da OMS e do ILC, além da experiência de

articuladoras institucionais, acima de 60 anos,

diversos especialistas de nossa equipe, o centro de

colaboradoras remuneradas da Rede, que buscam

referência gera conhecimento em educação para a

realizar escutas com outras pessoas maduras,

longevidade.

trazendo para o Inspira uma fonte permanente de
desaﬁos e oportunidades para nossa atuação.

Nossa Trilha em 2018:

Neste caminho tornamos tangível nosso compromisso
de fazer com as pessoas e não para elas.

+ de 250

Nossa Trilha em 2018:

pessoas
envolvidas
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eventos

+ de 150
pessoas

envolvidas

25

reuniões

25

profissionais
envolvidos

horas
+ de 180
+ de 60 temas
de trabalho

(conteúdos gerados)
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Multiplicando conhecimento em longevidade!

Festival Coletivo longevidade
Trilhas da longevidade
O objetivo é disseminar todo o conteúdo gerado

Evento anual para potencializar a multiplicação de

pela RLV através de diversos canais multimídia,

conteúdos e articular o ecossistema de impacto, além

como: publicações impressas e eletrônicas, site,

de reconhecer as melhores práticas através do Prêmio

redes sociais: Facebook e Instagram, aplicativo.

Pró-Longevidade

Nossa Trilha em 2018:

Nossa Trilha em 2018:

04

02

multimídias planejados e
com recursos mobilizados para 2019

de eventos planejados
com recursos mobilizados para 2019

canais

10

dias

PPL – Programa de Preparação
para a longevidade:
Organizações

PPI - Programa Pessoas
de Impacto: Indivíduos

Iniciado a partir da experiência de formação de

O PPL trabalha com formatos para o poder público,

multiplicadores em parceria com a Ramacrisna,

iniciativa privada e sociedade civil, sendo

desenvolvemos dois programas de formação de

customizado para cada cliente ou parceiro.

Inﬂuenciadores e líderes em parceria com a FDC.

Nossa Trilha em 2018:
Nossa Trilha em 2018:

15

pessoas

780

pessoas
PE

na turma

E
ED
AD
CI

N

EG
ÓC
I

OS

SO

Modelagem da expansão com recursos
mobilizados para formação
de mais de 500 pessoas em 2019.

S
OA
SS

Formação
da primeira
turma em
parceria com a
Ramacrisna

Modelagem do programa privado:
Tripé sociedade, pessoas e negócios

Potencial
de impacto:

02
Mobilização de parceiros para 02 turmas em
2019 com a FDC e o Instituto Votorantim.
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Conectando parceiros para um ecossistema de
impacto em longevidade!
Projeto Rede ColaborAÇÃO

Nesta iniciativa, que
nasceu com a Rede,
articulamos parcerias
para fomentar um
ecossistema de impacto
envolvendo os 03 setores,
instituições de ensino,
voluntários e mídia.
Veja alguns de nossos
principais parceiros:

Nossa Trilha em 2018:

+ de 30

parceiros
12

articulados em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Projeto Conexão 6.0

No conexão, além de encontros periódicos para fomentar o desenvolvimento de redes locais, criamos um sistema
de georreferenciamento, utilizando os princípios da logística social para facilitar as conexões por território.

Nossa Trilha em 2018:

Realização
de 01 piloto na
regional
noroeste, com

05

parceiros
locais

Modelagem e recursos
mobilizados para expansão
para as 09

regionais de BH
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Potencializando a causa da longevidade!

Movimento Pró-longevidade
Prêmio Pró-longevidade

Criamos um símbolo para potencializar a causa da
longevidade e o planejamento de uma linha de

Além de valorizar e reconhecer boas práticas no

produtos para fomentar a mobilização compartilhada

campo da longevidade, o prêmio também tem o

de recursos.

objetivo de potencializar a cultura da longevidade na
sociedade.

Nossa Trilha em 2018:

Nossa Trilha em 2018:

Criação de 01 símbolo para o movimento.
Criação da camisa como primeiro produto.

Modelagem do prêmio em 05 categorias:
poder público, iniciativa privada, sociedade civil,
voluntariado, além das homenagens especiais.

Mobilização de parceiros e recursos para a
premiação que será realizada no Festival Coletivo
Longevidade.
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Ativismo Pró-Longevidade

Embaixadores
Pró-Longevidade

Conexões com
outros movimentos

mecanismos para inﬂuenciar

Articulação com imprensa,

Estamos conectados à outras

políticas públicas, tendo a

personalidades e artistas para

organizações engajadas na causa,

Prefeitura de Belo Horizonte como

potencializar a visibilidade da causa.

como por exemplo, o ILC e o

Advocacy
O foco é o desenvolvimento de

referência.

LAB60+.

Nossa Trilha em 2018:

Articulação de um modelo de
educação para longevidade
integrado com 03 secretarias
em BH:

Nossa Trilha em 2018:
Saiba mais acessando:
01 personagem mobilizada:
Roberta Zampetti

ILC: www.ilcbrazil.org/portugues
LAB60+: www.lab60.me

Nossa Trilha em 2018:

05

03

eventos

matérias
Assistência
Social

Educação

Saúde
02
matérias na
Rede Globo

01
matéria na
Rede Minas

01 Evento
ILC
RJ

04 Eventos
LAB 60+
SP e BH
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recursos

Como parte de nosso exercício de transparência e prestação de
contas apresentamos uma síntese de nossas receitas e despesas

financeiros

no ano de 2018:

12 %
Valor
recebido em 2018

R$
Recursos
mobilizados em 2018

R$

161.201

,00

325.633

,00

Destinado à atividade ﬁm:
diretamente para o público-alvo

A maior parte dos recursos em 2018 foi
proveniente de incentivos ﬁscais, portanto
destacamos algumas informações importantes:

*Retenção
FUMID - 2018
R$

64.000 ,00

**Repasse
FUMID - 2019
R$

82

%

Destinado à atividade meio:
administração em geral

100.432 ,00

*A retenção para o FUMID (Fundo Municipal do
Idoso) é obrigatória de acordo com a
Legislação. ** Parte do valor mobilizado no
FUMID para 2018 será repassado em 2019, de
acordo com cronograma aprovado pelo CMI
(Conselho Municipal do Idoso).
Para saber mais sobre o mecanismo de
incentivo ﬁscal, acesse o artigo do nosso
consultor contábil Nailton Cazumbá:
www.nossacausa.com/captacao-de-recursosatraves-de-leis-de-incentivo-direitos-do-idoso/

Evolução da Mobilização de recursos
No ﬁnal de 2018 mobilizamos parcerias que articularam mais de R$500.000,00 para a execução de projetos em
2019, representando um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior. Nossas fontes de recursos,
antes focadas em indivíduos, empresas e poder público, foram ampliadas para abranger também prêmios,
eventos, produtos e serviços, compondo um mix mais diversiﬁcado em 2019.
Destaque aos parceiros ﬁnanceiros:
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recursos

não financeiros

Valorizamos muito parceiros que também nos apoiam com recursos de outras naturezas, como por exemplo
voluntários e espaços físicos. Destaque para a parceria com a Fundação Dom Cabral que nos cede espaços físicos
em BH e Nova Lima para diversas atividades.
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REFLEXÃO
finaL

A construção de nossa busca por Impacto é um exercício de longo prazo, mas achamos importante mostrar
anualmente o caminho que estamos percorrendo para promover a educação em longevidade. Assim, nesta
reﬂexão ﬁnal, destacamos nossa metodologia de avaliação reﬁnada em 2018.
Com referências às teorias da mudança e modelagens de impacto social, trazemos nossa síntese anual em
“camadas” de performance sintetizadas em 03 níveis:

outputs
Projetos, produtos e serviços desenvolvidos como resultado de nossas atividades na “plataforma de educação
para a longevidade”, apresentada anteriormente em seus 04 eixos.

outcomes
São as mudanças especíﬁcas que mostram o resultado de curto prazo das ações realizadas em prol da
longevidade. Neste aspecto desenvolvemos vários perﬁs de avaliação, com destaque para o compilado que ﬁzemos
com os públicos principais de nossa atuação em 2018 acerca das mudanças percebidas por eles. A seguir
destacamos alguns exemplos:
ampliar o protagonismo na busca pela saúde física e emocional;
criar novas conexões sociais;
gerar mais empoderamento;
aumentar o número de ações integradas em rede.
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impacto
Transformações signiﬁcativas dos comportamentos de indivíduos, organizações e da sociedade em geral, em
prol da longevidade, em médio e longo prazo. Neste caso a construção é múltipla e serão necessários alguns
anos para obtermos dados conclusivos pela natureza do amadurecimento necessário ao longo do tempo para
um report responsável. No entanto destacamos duas estratégias centrais que sinalizam nosso compromisso
nesta direção:

Cada um dos conteúdos gerados no conceito de cápsulas de conhecimento, apresentam dentro de sua
estrutura um espaço chamado “linha de chegada” que traduz a nossa expectativa de mudança positiva com a
prática do tema proposto. Esse esforço iniciado em 2018 está sendo implementado em mais de 60 conteúdos
gerados nos 04 núcleos. Temos uma especialista em avaliação na equipe que está conectando cada um destes
aspectos ao modelo de avaliação de impacto para medição no decorrer do tempo;
Prêmio Pró-Longevidade: Temos categorias no prêmio que tornarão 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.

Por ﬁm, encerramos este ciclo com a certeza de que aprendemos muito mais do que ensinamos e
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.
O papel ainda não consegue 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 trilha está nos levando pelo caminho correto!

19

Teremos prazer em receber as suas
percepções, críticas, dúvidas ou
sugestões em um de nossos canais
de contato:

contato@redelongevidade.org.br
(31) 99247-0057
redelongevidade
redelongevidade.org.br
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