
Tecnologia no apoio de uma vida ativa, 
participativa, saudável e multigeracional



Instituição mundial presente em mais de 25 

países

MISSÃO:

• Apoiar negócios inovadores com soluções 
tecnológicas para os desafios do 
envelhecimento.

COMUNIDADE:

• Internacional, intergeracional e interdisciplinar.

• +170 membros 

• +3000 startups monitoradas

• 150.000+ colaboradores espalhados pelo 
mundo

• @ 100 Chapters internacionais

Primeira e única aceleradora de startups no Brasil 
focada exclusivamente em negócios para o público 

60+.

Objetivo: fomentar iniciativas e criar soluções que 
possibilitem o envelhecimento ativo e saudável.

Parcerias: Aging 2.0SP / Unibes Cultural / USP / 
SeniorLab /Vitamina Pesquisas 

Equipe: profissionais de mercado com formações em 
finanças, engenharia, TI, marketing, medicina e 
relações internacionais e experiência no segmento 

60+, preparada para oferecer

- Mentorias – Pesquisas – Consultoria- Eventos

QUEM SOMOS



Os 8 pilares do 
Aging 2.0 que se 
conectam e se 
complementam 
através de 
tecnologia.



EVENTOS 2019



o Identificar as 10 melhores startups
com foco na longevidade dentre as 
125 inscritas

o Premiar as 3 vencedoras, segundo 
critérios definidos pelo Aging2.0 e 
pelo Chapter SP. A apresentação 
acontecerá ao meio dia de 29/09, 
na Arena da Longevidade Expo-
Fórum

o Criar o Catálogo Seniortech de 
Negócios para a Longevidade

Metas do Evento



CATÁLOGO SENIORTECH
Ø O QUE É? 
• Listagem explicativa dos empreendimentos de 

tecnologia digital a serviço dos 60+ e criados no 
Brasil

• Mapeamento por região, descrição do negócio 
(conforme os 8 pilares do Aging2.0) e dados 
complementares.

• Fonte de informações para empresas, investidores e 
instituições públicas e privadas, a nível mundial, 
através do alcance global do Aging2.0 (25 países)

• INFORMAÇÕES: www.ativen.com.br a partir de 29/09/2019

http://www.ativen.com.br/


Segmento 60+
• Faixa etária que mais cresce no mundo

• Estudo da McKinsey Global Institute: 60+ 
são motores de crescimento em uma
economia global estagnada

• Gastos anuais: US$ 4 trilhões; crescendo…

• No Brasil:
üSustentam 22% dos lares
üR$1 trilhão de renda anual
ü23% do consumo de bens e serviços



FINALISTAS
2019



PROMISSORAS
2019

PROXIM
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TECNOLOGIA DIGITAL E OS 60+: ponte de 
acesso para uma vida mais ativa e saudável



TECNOLOGIA NÃO É UMA NOVIDADE! 

• Desde a Revolução Industrial que a tecnologia 
permeia a nossa vida. Ela nos permite a 
escalabilidade de soluções, que reduzem custo e 
oferecem maior possibilidade de inclusão social

• A diferença hoje é a tecnologia digital, a 
velocidade das mudanças, e a obsolescência dos 
equipamentos, softwares (até mesmo Apps) e a 
virtualidade social – e isso tudo dá insegurança e 
medo do “novo”

• Para manter-se atualizado é fundamental 
informar-se e selecionar as tecnologias que vão 
efetivamente acrescentar um benefício nas nossas 
vidas. 



TECNOLOGIA DIGITAL transformou a forma 
como as pessoas se comunicam, obtêm 
notícias,  aprendem, fazem compras e se 
relacionam amorosa e sexualmente

• Para os 60+ o difícil é o primeiro passo:

• Preconceito: ageísmo (subjetivo e objetivo)

• Medo de errar

• Falta de auto-confiança

• Dificuldades físicas



Para cada dificuldade
uma solução

Inscreva-se:



A tecnologia digital será 
cada vez mais assimilada 
pelos 60+ atuais (baby 
boomers)... e seguramente 
pelos das próximas 
décadas (millenials)

• 68% já usam
SmartPhones
• 27% usam WhatsApp e 

têm grupos
• 32% possuem tablet
• 17% fazem compra pela

internet
• 24% têm computador



Uma vez online, 
o engajamento
é supreendente



E a tecnologia digital será cada vez
mais utilizada pelos 60+ para 
inusitadas finalidades…



TECNOLOGIA PODE SER UMA GRANDE ALIADA 
EM DIVERSOS SETORES

• SAÚDE / CUIDADO / PREVENÇÃO

• COGNIÇÃO

• TRABALHO / OCUPAÇÃO

• VIDA SOCIAL

• LAZER / VIDA SEXUAL

• FINANÇAS PESSOAIS



A Casa Conectada: Prevenção & Saúde

• Tomei meus remédios para pressão 

alta?

• Quando devo comprar mais?

• Que horas tenho minha aula de yoga e 

alongamento

• Qual a data de inscrição para o curso 

de tech60+

• Socorro, preciso de ajuda

Olá não se esqueça do almoço com amigos hoje

Você deve ligar para sua filha

Lembre-se que amanhã é dia com os netos. Quer 

sugestões de atividades?

Ajuda a caminho, fique calma(o): rede contatada



RE-IMAGINE
THEN NOWANTES AGORA

QUEM ADIVINHARIA 
ISSO HÁ 10 ANOS?...



DANIEL KRAFT, MD
...OU ISSO?



DANIEL KRAFT, MD

O senhor não pode responder que o celular é seu principal médico...



Tecnologia Digital -1 

• PROPÓSITO / TRABALHO / 
SOCIALIZAÇÃO



A REVOLUÇÃO DA LONGEVIDADE JÁ COMEÇOU



TECNOLOGIA: 
TRABALHO /  PROPÓSITO / 
SOCIALIZAÇÃO

O QUE OS MATURIS QUEREM?

Cia/OcupaçãoEmprego Empreender Orientação



COM EMPRESAS QUE ENXERGAM VALOR EM TER 
NO SEU TIME PESSOAS MADURAS, MAIS EXPERIENTES 

E EXTREMAMENTE COMPROMETIDAS.

Muitas empresas já perceberam que a experiência 
dos 50+ traz vantagens sobre os profissionais mais 
jovens

• Demonstram maior equilíbrio emocional
• São melhores para realizar diagnósticos
• Têm mais capacidade de resolver 

problemas
• São mais organizados
• Possuem mais conhecimento útil para a 

empresa

• São mais confiáveis

FONTE: PESQUISA "O ENVELHECIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO NO BRASIL" - PWC





Tecnologia Digital -2

• MOBILIDADE



WWW.EUVO.COM.BR
APP: EUVO

http://www.euvo.com.br/


PLATAFORMA DIGITAL de 
transporte acessível, seguro e 
com opção de 
acompanhamento para 
pessoas 60+ e com 
mobi l idade reduzida , 
proporcionando maior 
l iberdade, autonomia e  
segurança no seu dia a dia.

Baixe o App: EUVO

O QUE É A EUVÔ?



SERVIÇOS
Oferecemos uma exper iênc ia de por ta a por ta e
todos os nossos serv iços contemplam:

Acompanhamento
durante todo o  

trajeto;

Opção de agendamento; Confiança e 
segurança

34% das consultas para 60+  
nos US não acontecem por
falta de transporte



Tecnologia Digital -3 

•CUIDADO
• SAÚDE





O QUE A PLUG AND CARE PODE OFERECER?

PLUG AND CARE APP PODE SER UM RECURSO NA GESTÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS

AUMENTAR PONTUAÇÃO DO IDQS DA PREVENT

• 55% DOS IDOSOS SÃO HIPERTENSOS

FUNCIONALIDADES DO APP PLUG AND CARE

Ø CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL

PERFIL DA POPULAÇÃO IDOSA

• 30% DOS IDOSOS CAEM OU TEM 

INCAPACIDADE FUNCIONAL Ø AVALIAÇÃO DE RISCO DE QUEDAS + 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE FÍSICA

Ø CONTEÚDO INFORMATIVO – vídeos, e-

books, matérias (orientações de 

promoção e prevenção em saúde)

O QUE PODEMOS FAZER?

• 24% DOS IDOSOS SÃO DIÁBETICOS Ø CONTROLE DE GLICEMIA

• 50% DOS IDOSOS TÊM 

PROBLEMAS DO SONO

Ø DIÁRIO DO SONO

• 36% DOS IDOSOS FAZEM USO DE 

CINCO MEDICAMENTOS OU 

MAIS’; 15% TÊM REAÇÕES 

ADVERSAS; 58% TÊM RISCO DE 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA 

Ø CONTROLE: ADESÃO AO TRATAMENTO

MEDICAMENTOSO; REAÇÃO ADVERSA;

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

• 30% DOS IDOSOS TÊM 

DESIDRATAÇÃO

Ø CONTROLE DE INGESTÀO LÍQUIDA

INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO

Ø DATA ANALYTICS

INFRA-ESTRUTURA DE APOIO CLÍNICO 



Tecnologia Digital - 4

• COGNIÇÃO



Para manter o Cérebro Ativo

Estímulo do raciocínio lógico, criatividade e memória,
promovendo a qualidade de vida, concentração, 

integração social e intergeracional

www.isgame.com.br



• Aproximadamente 7% dos idosos do Brasil sofrem da Doença de 
Alzheimer 
(mais de 1,2 milhão)

• Gasto mensal com Cuidador é de aproximadamente R$ 5.000,00

• Em 2030 os gastos das empresas privadas de saúde vão quase 
triplicar, passando de R$ 106 bilhões por ano para R$ 283 bilhões.

Fonte:
IBGE
Abraz (Associação Brasileira de Alzheimer)
IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar)

Problemas

“Desenvolvimento de games previne declínio 
cognitivo em Idosos.

– Science Magazine –



üEnsina as técnicas básicas para o desenvolvimento completo de um game 2D

üA metodologia e o curso auxiliam: 
• O desenvolvimento do raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe, 

planejamento e concentração.

• A função cognitiva, além da sociabilização através das dinâmicas das aulas 
presenciais e a Integração Intergeracional.

• Prevenção de doenças cognitivas (ex: Ahlzheimer)

üAtua em parceria com: Escolas Particulares e Públicas - ILPIs, Centros de 
Convivência - Centros Dia, etc.



Tecnologia x Mercado Segurador
• Insurtechs já estão mudando o setor pois oferecem:
• Menos burocracia: contato eficaz e eficiente
• Potencial redução de preço (o que possibilita aumentar o 

mercado)
• Contratação Online e com Apps
• Seleção e Precificação através de algoritmos que analisam 

comportamentos e ajudam na rápida e precisa definição do perfil 
do segurado
• Personalização dos produtos
• Seguros
• Saúde; Funeral; Viagem; Vida; Crédito, etc.



Tecnologia x Mercado Segurador x 60+
• O mercado segurador está a par das mudanças no Segmento 60+?
• Terceira Idade... Seria o melhor termo? 
• Estratégias de venda e a Comunicação e são as adequadas?
• Ações de marketing e mídia estão chegando aos ouvidos certos e de 

forma adequada?

1. Dentre os 19 hobbies mais citados pelos 60+, “Cuidar e Brincar com os 
Netos” foi o 15º colocado dentre os vovôs e 18º dentre as vovós. 

2. No Brasil, 22% dos 60+ sustentam as famílias

(1 +2)= Novos produtos para as famílias a partir dos 60+?



Envelhecer pode ser uma ótima experiência



O perigo 
mora ao 
lado....

É aí que entra e 
conta a nossa 
inteligência 
emocional: para 
nos deixar 
USUFRUIR sem 
nos escravizar

DANIEL KRAFT, MD

NUNCA ESQUECER:
HIGH TECH COM HIGH 
TOUCH! 





Quer saber mais?

Sergio W. Duque Estrada

sergio@ativen.com.br

OBRIGADOwww.ativen.com.br

mailto:sergio@ativen.com.br

