


Você sabia que 25% da população Brasileira em 2020 
tinha mais de 50 anos? Que em 2025, o Brasil será o 

sexto país com o maior número de idosos no mundo? E 
que em 2050, 43% da população terá 50 anos ou mais?

Ou seja, somamos mais de 53 milhões de brasileiros que 
movimentam  em média  R$ 1,8 trilhões por ano. 

Estamos vivendo uma revolução silenciosa. 
Perceber isso e se comunicar com esse público é 

estratégico para qualquer empresa.

Fonte: IBGE



Diversidade e preconceito

A diversidade etária é transversal a todas as diversidades.

"Trata-se do preconceito supremo, da última discriminação, da mais cruel rejeição e do 
terceiro maior "-ismo", após o racismo e o sexismo" (Palmore, 2004). 

Com sorte, todos nós vamos envelhecer.

Você está velho para que mesmo?



Os 50+ querem ocupar um espaço social, serem 
reconhecidos e valorizados, sem tabus ou 
preconceito com a idade.

Um grupo que não é homogêneo

Apresenta diferentes hábitos, atitudes e 
necessidades.

Se distingue pela região onde mora. 
Envelhecer no Brasil tem CEP.



E temos uma nova geração que chegou 
aos 60 anos:

os famosos baby boomers.

E que “mudarão o  mundo, como 
fizeram inúmeras vezes em vários 

momentos de suas vidas.”
The Economist – dezembro 2019



O propósito do Canal é reconhecer e promover a visão que a vida após os 50 anos 
pode ser muita ativa e plena de realizações.

Para quem já chegou lá ou para quem acredita, que podemos viver cada fase de vida da melhor maneira possível, 
não importa a idade. Conteúdos relevantes, que provocam e incentivam uma mudança de posicionamento diante da longevidade,

buscando a atualização e a  intergeracionalidade. Que inspiram para novas oportunidades, 
sonhos  e conquistas, rompendo e desafiando os estereótipos relacionados à idade.

O Canal Manual do Tempo é um lugar de pertencimento.



https://www.youtube.com/channel/UCHwVmYseR0vgfCmgj_FQSbA



O Manual do Tempo trabalha a importância 
e o significado de envelhecer bem, 

criando um ambiente positivo como 
ponto de encontro das marcas

com uma comunidade que vai viver mais 
de forma muito ativa.

BETH MOTTA – modelo aos 65 anos



NOSSOS VALORES

● Autenticidade
● Diversidade
● Representatividade
● Respeito

Sem preconceitos de qualquer natureza!







Em 6 meses:
● +70 vídeos originais
● +818 horas assistidas
● +19,9 mil visualizações

● Audiência:

85,4% com mais de 45 anos

70% feminino

● 1.539 inscritos de forma orgânica

Tony Goes – colunista da Folha e do canal



● Audiência:
878 seguidores

48% com mais de 45 anos   

77% feminino

Incentivar a formação de uma comunidade de 
simpatizantes e que se transformem em um
ambiente  de trocas, conversas, interação e 

pertencimento.

Em 6 meses:



Quem faz?

Flávio rocha
Desenvolvimento de  projetos de conteúdo integrando as perspectivas artísticas e 
comerciais. Mais de 20 anos na Globo , 2 anos na FOX Latin América / 3 anos na Globosat

Monica lucia
Planejamento e gestão de negócios, produção audiovisual e estruturação de projetos 
com visão sistêmica. 23 anos na  Globo e 13 anos na Accenture   

Marcia ladeira
Desenvolvimento do merchandising na globo, integração de projetos comerciais no 
entretenimento e negociação com o mercado anunciante  - mais de 30 anos na  Globo



Uma produtora que desenvolve e viabiliza projetos de conteúdo com propósito de alcance 
social, conectando talentos, produtores, diretores e roteiristas, objetivando os melhores 
resultados para as marcas.

Quem Somos?

Representante do Aging2.0 no Brasil, é uma aceleradora para empresas e startups no mercado 
da longevidade. Busca estimular a criação de soluções sustentáveis que propiciem inserção 
social, autonomia e qualidade de vida na longevidade, rompendo as barreiras do IDADISMO.
https://www.ativen.com.br

https://www.ativen.com.br


Quem Somos?

Organização Internacional, sem fins comerciais, fundada no Vale do Silício, que busca e 
fomenta soluções tecnológicas e inovadoras que ajudem a enfrentar os desafios do 
envelhecimento no mundo. Presente em mais de 31 países, tem promovido fóruns de estudos 
sobre o segmento maduro da população mundial.
https://www.aging2.com/
https://www.aging2.com/sao-paulo/

Quem Somos?

https://www.aging2.com/
https://www.aging2.com/sao-paulo/

