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Introdução
A Rede é uma organização da sociedade civil, sem ﬁns lucrativos, que tem
o propósito de atuar como agente de transformação da sociedade para
educar e inspirar pessoas para a cultura pró-longevidade, incentivando
mudanças comportamentais para melhoria da qualidade de vida.
Consideramos a longevidade como um processo em construção no curso
da vida e por isso apostamos em uma abordagem intergeracional. Assim,
temos como foco principal os 60+, mas contemplamos também os 60-,
além de proﬁssionais e familiares que fazem parte da rede de apoio e
cuidados da pessoa idosa. Essa diversidade representa nossa crença de
que longevidade deve ser a causa das causas!
O objetivo desta publicação é compartilhar o caminho que estamos
trilhando com nossos diversos públicos para promover a educação em
longevidade. É nosso compromisso de transparência, prestação de contas
e um dos canais de comunicação que nos permite dividir, anualmente,
nossa trajetória.

Boa Leitura!

Michelle Queiroz Coelho
Fundadora e Diretora Executiva da Rede Longevidade
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A REDE

EM 2020
Compartilhamos as principais iniciativas realizadas em 2020 em
cada um de nossos eixos de atuação:

Criando conhecimento.

Educando indivíduos e organizações.

Ampliando a causa da longevidade.
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Criamos conteúdos e metodologias educacionais por meio de um hub
composto por uma equipe multidisciplinar, que articula conhecimento de
forma inovadora, prática e colaborativa, fazendo com as pessoas e não
para elas.

Conﬁra alguns de nossos principais indicadores em 2020:
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+40

profissionais
e parceiros

pessoas maduras

envolvidos na geração
de conteúdo

envolvidas no processo de criação
por meio de nossos projetos Inspira
e Inﬂuenciadores
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+200

novas

conteúdos

gerados para o
aplicativo e o blog

metodologias digitais desenvolvidas
(aplicativo, workshop on-line e
festival digital)

Chancela Técnica do International
Longevity Center
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Educamos pessoas e organizações por meio da plataforma EVI (Educação
para a Vida), que disponibiliza nossas soluções educacionais para
longevidade em diversos formatos. Os destaques em 2020 foram:
Aplicativo, Blog, Formações e Eventos.

Aplicativo EVI - Educação para a Vida
A Rede lançou em 2020 um aplicativo para promover
a educação em longevidade com muito conteúdo e
interação. A proposta é que ele seja fonte de
inspiração, informação e transformação para
promover a longevidade no curso da vida.
Principais Indicadores:

+ 300

usuários

cadastrados no lançamento

4

jornadas

diferenciadas: 60+, 60-,
proﬁssionais e familiares

Blog Rede 60+
O Blog Rede 60+ ofereceu conteúdos produzidos pela Rede
Longevidade e uma curadoria criteriosa sobre assuntos
disponíveis na internet em um ambiente completo,
organizado e conﬁável. Principais indicadores:

+ 4.000
acessos
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4 núcleos
de conteúdo
organizados e acessíveis: Vida Saudável,
Vida Social, Vida Inova e Vida Inteira

Formações: Workshops
Já pensou que você está modelando seu futuro a cada instante do presente?
Essa e outras reﬂexões ﬁzeram parte de nossos workshops em 2020, uma
sensível experiência digital para promover conexão, aprendizagem e
criatividade no que serefere à longevidade. Principais indicadores:

5 workshops
para nossos diversos
públicos, incluindo
lideranças e ativistas

+ 250
participantes

Festival Coletivo Longevidade
Realizado em sua segunda edição em 2020, o festival reuniu representantes de
todos os nossos públicos, além da equipe e parceiros da Rede, para celebrar as
boas práticas de educação em longevidade. Trouxemos vozes de diferentes
locais do Brasil para compartilhar conteúdos, cases, vivências, arte e outras
formas de expressão de nossa causa.
Principais indicadores:

3 dias

17

de evento

palestrantes

+ 2.000
pessoas alcançadas
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Ampliamos a causa da longevidade articulando parceiros e fazendo pontes
com nossos públicos por meio do Conexão. Além disso, nosso prêmio
identiﬁca e valoriza as boas práticas em longevidade, fortalecendo e
engajando a sociedade. Conheça os destaques dessas iniciativas em 2020:

Conexão Parceiros
Rede está em nosso nome, pois acreditamos que a causa da longevidade
precisa ser potencializada na sociedade através de parcerias. Assim, nesta
iniciativa fomentamos um ecossistema de impacto envolvendo voluntários,
coletivos, organizações públicas, privadas e da sociedade civil.
Principais indicadores:

+ 40
parceiros articulados
Conexão 6.0 – A rede de interação dos 60+
Oferecer um ecossistema interativo para quem tem mais de 60 anos. Essa é a
proposta inclusiva do Conexão 6.0, uma oportunidade para quem está em Belo
Horizonte ou em qualquer lugar do país conhecer e interagir com iniciativas
on-line e presenciais voltadas para as pessoas idosas.
Principais indicadores:

+ 430
iniciativas locais em
Belo Horizonte atualizadas

+ 100
iniciativas cadastradas a partir do
novo mapeamento on-line nacional
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1

O Prêmio Pró-Longevidade tem como objetivo reconhecer e
potencializar as boas práticas no campo da longevidade para a
sociedade. Conheça os vencedores:

Categoria Pessoa Jurídica

Rosangela Marcondes

Judy

Inﬂuenciadora de Impacto

Categoria Pessoa Física

Principais indicadores:

+ 60
inscrições

3
vencedores

8.000
votos populares

Merece destaque a obra de arte
criada pelo designer Sérgio
Stark como troféu para os
vencedores. Ousada e criativa,
representou o símbolo do
inﬁnito, ícone de nossa marca.
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resposta

covid-19
Diante dos inúmeros desaﬁos gerados pela pandemia em 2020, a Rede
ampliou e adaptou sua atuação de diversas formas. Desde a produção
de conteúdos adaptados às demandas do momento, até a criação de
soluções digitais que pudessem criar pontes e conexões no cenário de
isolamento social, unindo hight-tech e hight-touch.
Além do que está na essência de nossa atuação educacional, nos
mobilizamos também para atender as demandas emergenciais que
surgiram desde o início do ano: ﬁzemos campanhas para doação de
celulares para nossos 60+, live para doação de alimentos, doação de
centenas de máscaras, além da distribuição de mais de 1.000 kits de
higiene para idosos em situação de vulnerabilidade.
Além de receberem parte das doações mencionadas, nossas
participantes 60+ do projeto Inspira, viveram a experiência de troca dos
encontros presenciais por outro tipo de conexão. Foram dezenas de
atividades como contatos telefônicos individualizados, vídeochamadas
em grupos menores, encontros virtuais periódicos entre a turma e
nossos proﬁssionais, entre outros.

Enﬁm, sentimos imensamente cada uma de nossas perdas, mas procuramos
responder da melhor forma que conseguimos não apenas no contexto das
demandas materiais ou educacionais, mas também no diálogo semanal com
nosso público maduro, para, juntos, manter nossa presença mesmo à distância.
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comunicação
A comunicação é um instrumento de impacto para nossa causa, assim os
resultados de nosso alcance compõem aspecto fundamental na evolução
desse ano tão desaﬁador.
Nossa equipe e parceiros não mediram esforços para levar o conteúdo sobre
educação em longevidade para as pessoas em múltiplas plataformas, seja no
site, redes sociais, Youtube, entre outros já citados nesta revista. Veja alguns
destaques:

+ 16.000
acessos no novo site, incluindo
usuários de outros países

+ 3.500
visualizações de vídeos
no ano de estreia de nosso
canal no Youtube

+ 160.000
pessoas. Este foi o nosso alcance
no Instagram e Facebook
A Rede Longevidade também esteve presente na mídia, através de diversas
participações em lives, programas de rádio e publicações em jornais de grande
circulação.

Finalmente, uma das grandes inovações de 2020 foi a criação de nosso
Manifesto, lançado no dia 01.10, Dia Internacional da Pessoa Idosa. O vídeo nos
provoca a reﬂetir sobre a relação que estabelecemos com a passagem do
tempo, traduzindo nossa causa de forma sensível e poética. Entre outubro e
dezembro, foi visto por centenas de pessoas e
compartilhado em eventos nacionais
e internacionais.
Conﬁra a versão full HD que está
no Youtube ou site da Rede.
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TRANSPARÊNCIA
Como parte fundamental de nosso exercício de transparência e prestação
de contas, apresentamos uma síntese de nossos números em 2020:

Foco na atividade ﬁm

Despesas
Financeiras (R$)

Recursos
Financeiros (R$)

581.882 ,79
*Saldo em conta
e receitas.

471.655 ,21

Resultado
(R$)

110.227,58

O resultado positivo será investido na continuidade dos projetos em 2021.
Além disso, destacamos o aumento, pelo terceiro ano consecutivo, no
volume de recursos mobilizados. Foram mais de R$1,5 milhões, que
serão aplicados em diversas iniciativas nos próximos dois anos.
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Vale mais uma vez nossa gratidão a todos os parceiros que caminharam ao
nosso lado, dentre os quais destacamos:

Para 2021 já temos conﬁrmadas novas parcerias com as empresas
Vallourec, XP Inc, Elo e Bayer.
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caminho de

impacto
Reforçamos nossa crença de que transformações signiﬁcativas no
comportamento de indivíduos, organizações e da sociedade em geral, em prol
da longevidade, demandam tempo. Sabemos que a trajetória de impacto
envolve uma construção múltipla, vários atores e inclusive gerações.
Reconhecer esse desaﬁo não signiﬁca deixar de compartilhar o caminho que
estamos percorrendo para promover a educação em longevidade. Assim,
sintetizamos aqui um pouco um pouco de nosso olhar sob o ponto de vista
quantitativo e qualitativo.

Quanti
Sob o ponto de vista quantitativo, os indicadores foram sendo detalhados ao longo
da publicação, mas destacamos alguns dos números que consideramos centrais:

+ 160.000

+ 500

+

pessoas alcançadas

iniciativas

milhões
mobilizados

R$1,5

Quali
Em especial nesse ano tão desaﬁador, queremos destacar depoimentos de nossos
públicos principais, parceiros e colaboradores, pois acreditamos mais uma vez que
está com eles a verdadeira percepção do impacto de nosso trabalho:

Eu gostaria muito de agradecer a Rede Longevidade por estar sempre trazendo
diálogo, inovação e principalmente dando voz ao tema e a pessoa idosa. Agradeço
sua equipe por todos os trabalhos que são extremamente importantes. Em nome
do Conselho Municipal do Idoso me sinto honrada de participar na construção e do
patrocínio desses projetos.
Fernanda Matos – Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte
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A Fundação Dom Cabral tem renovado sua parceria com a Rede Longevidade
anualmente, percebendo os avanços que a Educação em Longevidade pode
trazer para a sociedade. Um movimento que cresce e articula um ecossistema
cada vez mais potente para a causa.
Rodrigo Campello – Diretor de Parcerias da Fundação Dom Cabral

Eu me apaixonei pela Rede Longevidade, em especial pelo aplicativo
EVI. Fiquei encantada, me identiﬁquei com a personagem, achei lindo,
chique, moderno, elegante! Os conteúdos juntaram os quatro pilares
mais fantásticos dessa vida que a gente vivencia todo dia. Além disso
falar com todas essas pessoas...o novo que vai ﬁcar velho, falar com o
sessenta mais, com os familiares... O aplicativo EVI é uma super
ferramenta, uso, recomendo e compartilho!
Rosangela Marcondes: 60 + Inﬂuenciadora Digital

Vocês não têm ideia de como a Rede foi um divisor de águas na minha
vida e do tanto que melhorei depois de conhecer vocês! Eu era uma
pessoa que não pensava em viver muitos anos, hoje tenho 44 e muito
mais sede de vida do que há 10 anos atrás. Agradeço muito.
Alia Nasim Chaudhry: 60- Intergeracional

A Rede cumpre seu papel ao levar conhecimento sobre como as pessoas podem
viver sua longevidade, com seu máximo potencial e à sua própria maneira. É um
prazer e motivo de grande orgulho para mim, ajudar a construir a nossa Rede
Longevidade!
Dra. Juliana Elias Duarte – Proﬁssional Geriatra,
Presidente da SBGG-MG e colaborada de nossa
equipe técnica
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Nesse ano em especial, com certeza o mais desaﬁador de nossa história,
acreditamos que nosso propósito continuou a ser cumprido, ampliando
signiﬁcativamente o alcance de nossa causa em vários lugares de nosso
país. Encerramos esse ciclo com a certeza, mais uma vez, de que
aprendemos muito mais do que ensinamos! Gratidão nos deﬁne!
Enﬁm, deixamos um trecho de nosso Manifesto como um convite especial
para que nossa reﬂexão sobre o TEMPO continue caminhando com você:

Lembre-se que sua vida é ﬁnita, mas que você se torna inﬁnito pelo legado
que deixa, e, sou eu, o Tempo, que irei carregá-lo! E antes de continuar
meu caminho, um conselho que eu deixo para você. Se planeje, se cuide.
Você não quer apenas viver mais, quer viver melhor. Essa é a verdadeira
essência da longevidade. Pense nisso: cultive suas redes no presente, elas
te levarão mais longe.
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Conecte-se com a Rede Longevidade:

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