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APRESENTAÇÃO
Em 2016, tivemos a ideia de reunir líderes da nova geração e de diversos setores da sociedade e
formar um movimento cívico, focado em construir uma nova visão e agenda de políticas
públicas para atualizar o Brasil. Um grupo que fosse aberto às novas ideias, ao conhecimento
de ponta, e que acima de tudo priorizasse o respeito ao diálogo e a diferentes visões.
Dialogamos muito em nossas reuniões, fizemos pesquisas de opinião, nos espalhamos em dezenas
de cidades por meio dos nossos parceiros e, principalmente, ouvimos a população sobre os melhores
caminhos para construirmos um Brasil mais humano, simples e sustentável.
Em 2018, dois anos após a criação, o Movimento Agora apresentou mais de 130 propostas para
oito áreas prioritárias no Brasil. E fizemos isso muito próximo às eleições, o que nos deu a
oportunidade de apresentá-las aos candidatos à Presidência da República, aos governos estaduais
e a cargos legislativos que se interessaram, e de propagá-las por meio dos nossos integrantes que
participaram da corrida eleitoral. E é sobre a nossa trajetória até aqui que contaremos neste
primeiro relatório de atividades.
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MENSAGEM
Fazer parte da mudança que desejamos
O Agora surgiu da nossa inquietação diante da falta de lideranças políticas, empresariais e cívicas brasileiras no cenário
nacional. Sentíamos que, nos espaços de decisão e construção coletiva, o Brasil não estava sendo representado à altura
de nossos desafios e do nosso potencial de nação. Foi então que convidamos amigos e pares, profissionais renomados
em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país, para juntos construirmos uma nova agenda para o Brasil.
A partir das nossas prioridades iniciais, fomos às ruas para dialogar com a população e aperfeiçoar a nossa agenda de
propostas.
O Agora nasceu assim, do nosso descontentamento com a nossa classe política e com a maneira atual de se fazer
políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, um desejo profundo de engajar cada cidadão na construção de um novo Brasil.
Hoje, o que nos move é a certeza do quanto o país precisa que todos os cidadãos participem da política, se
engajem de onde estiverem e ajudem a construir um outro caminho. É hora de reconhecer que a reconstrução desse
sistema é responsabilidade de todos nós. Precisamos fazer parte da mudança, pra resolver agora!

Ilona Szabó, Leandro Machado, Melina Risso e Patricia Ellen
Cofundadores e coordenadores do Movimento Agora
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
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VISÃO

Um Brasil
mais simples,
humano e
sustentável

GOVERNANÇA ATUAL
Estrutura operacional e de participação
A atuação do movimento, em todas instâncias, é discutida
e definida na assembleia, que é composta exclusivamente
por membros.
Além disso, os membros atuam nos núcleos regionais,
coordenando as ações de mobilização com os parceiros
do Agora, e nos núcleos temáticos, construindo e
aprofundando as propostas da nossa agenda de políticas
públicas.

ASSEMBLEIA DE
MEMBROS

QUEM SOMOS
Movimento da sociedade civil, plural e suprapartidário,
hoje formado por mais de 90 pessoas - Terceiro Setor,
assessores técnicos com experiência de governo, acadêmicos,
líderes comunitários, empresários, empreendedores - que são
referências em suas áreas de atuação, mas que compreenderam
que era fundamental dedicar parte de seu tempo e
conhecimento aos principais desafios do país. Por isso, todo
membro do Agora tem o compromisso de atuar no serviço
público por pelo menos dois anos, em posições técnicas ou
cargos eletivos.
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DIRETORIA
COLEGIADA

CONSELHO
FISCAL

PARCEIROS

NÚCLEOS
REGIONAIS

NÚCLEOS
TEMÁTICOS
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O QUE É?
MOVIMENTO FUNDADO POR NOVAS LIDERANÇAS
COM EXPERIÊNCIA E RECONHECIMENTO EM SUAS
ÁREAS DE ATUAÇÃO
PERFIL TÉCNICO E POLÍTICO
QUE ACREDITAM NO DIÁLOGO, NA CRIAÇÃO DE
CONSENSOS E NO IMPACTO COLETIVO
QUE PLANEJAM E ENTREGAM

MAIS DE 90
MEMBROS COMPÕEM
A ASSEMBLEIA

QUE DIALOGAM, PRESTAM CONTAS E ESCUTAM

PRINCÍPIOS

Compromisso com
o serviço público
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Respeito ao
diálogo

Busca por soluções
concretas para os
desafios do país

Compromisso
inegociável com
a ética
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ESCUTA E PENSA
Construir uma agenda de políticas públicas ouvindo a população
Para pensar e construir uma nova agenda de país, nada mais importante do que ter como ponto de partida ouvir a
população. Por isso, o Agora realizou três amplas pesquisas nacionais de opinião, diversas rodas de conversa
e outros eventos para entender melhor como os cidadãos veem o cenário político e seus representantes, os principais
problemas que enfrentam com o serviço público e os desafios a serem superados em suas regiões.
Formamos grupos de trabalho que produziram oito agendas temáticas: Combate às Desigualdades, Sustentabilidade,
Segurança Pública, Reforma do Estado, Educação, Saúde, Tecnologia de Governo e Economia.

Para escolher as diretrizes que guiaram a agenda, organizamos em mais de 40 cidades e 20 estados o Agora!
Escuta – evento presencial para debater nossas prioridades com os brasileiros. Como outra forma de escuta, fizemos
transmissões ao vivo temáticas com os membros – o Agora! ao Vivo, o Agora! na Faculdade e o Agora! Convida
e neles falamos com diferentes públicos assuntos da atualidade que compõem as nossas áreas prioritárias. Encorajamos
os parceiros do Agora a produzir escutas nas suas regiões e levar a importância de políticas públicas baseadas em
evidências a cada vez mais pessoas.
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MAIS DE 130 PROPOSTAS EM
8 TEMAS PRIORITÁRIOS
RODAS DE CONVERSA EM 45 CIDADES,
21 ESTADOS + AGORA! NA FACULDADE E
AGORA! CONVIDA
16 MIL BRASILEIROS FORAM OUVIDOS
EM 3 PESQUISAS DE OPINIÃO DO INSTITUTO
IDEIA BIG DATA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
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ENGAJA
Fazer parte da nossa rede
Além de seus membros - especialistas em suas áreas de atuação - o Agora é formado por uma rede de parceiros. São pessoas de
estados das cinco regiões do Brasil que nos procuraram e se comprometeram a tornar suas cidades, bairros ou associações mais simples,
humanas e sustentáveis, de acordo com os princípios do Agora. Nossos parceiros também organizam e/ou participam de eventos do
nosso movimento em suas cidades; seguem e compartilham nossas postagens nas redes sociais; e contribuem para a discussão
e divulgação das nossas propostas e princípios.
Em 2018, o Movimento Agora chegou a:

54 MIL

15 MIL

4 MIL

7.423 MIL

+ DE 1,5 MILHÃO

CURTIDAS NA PÁGINA
DO FACEBOOK

SEGUIDORES NO
INSTAGRAM

SEGUIDORES NO
TWITTER

PARCEIROS CADASTRADOS
EM NOSSO SITE

ALCANCE (PESSOAS)

/agoramovimento

@agoramovimento

@agora_movimento

www.agoramovimento.com

Em 2018, o Agora enviou 50 boletins de notícias para os mais de 7 mil parceiros e parceiras do movimento.
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FALA
Agora na imprensa nacional e internacional
O Agora tem participado ativamente do debate público, buscando propagar sua visão e princípios. O movimento conta com
uma equipe de comunicação e assessoria de imprensa e tem seus membros como principais porta-vozes. Em 2018, as atividades do
Agora foram intensas, com mais de 300 menções na imprensa nacional e internacional e participação de nossos membros em
importantes eventos e debates, como: GovTech Brasil, Virada Sustentável, Dia Pela Democracia, Virada Política, entre outros.
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ATUA
Eleições 2018 e parcerias com outras organizações
Em 2018, o Agora atuou com dois grandes propósitos. O primeiro, impactar a agenda pública a partir da construção de um novo
projeto de país. Nas eleições, nos propusemos a influenciar os atores políticos. Encaminhamos a todos os partidos a nossa agenda de
políticas públicas e nos encontramos com quatro chapas presidenciáveis para discuti-las.
O segundo propósito era transformar a ação política a partir do compromisso de nossos membros de servir à sociedade com ética.
Nesse ano, 18 integrantes do Agora enfrentaram o desafio de concorrer às eleições - e receberam mais de 250 mil votos. Três
deles foram eleitos para o legislativo, representando a renovação e uma nova forma de fazer política.
2018 também foi um ano de grandes parcerias e articulações com organizações da sociedade civil. O Agora atuou em
conjunto com: #TemMeuVoto, Pacto Pela Democracia, Movimento Acredito, Pacto Global, Transparência Partidária, entre outros.
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INDICADORES FINANCEIROS
Balanço anual de receitas e despesas do movimento
O Agora é um movimento da sociedade civil que acredita em uma política de gestão baseada na transparência
e no compromisso inegociável com a ética. As atividades do Agora são financiadas com doações únicas ou
recorrentes de seus próprios membros, de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos, que acreditam em nossa
visão de país. O balanço de contribuições, aprovado pelo nosso Conselho Fiscal, é divulgado anualmente em nosso site.
Para mais informações, acesse agoramovimento.com/transparencia.

EM 2018

ATÉ O FINAL DE 2018

3,76mi

1,69mi

R$

R$

TOTAL RECEBIDO EM DOAÇÕES

TOTAL DE DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6%

5%

4%

3%
7%

IMPOSTOS 3%
SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS 4%
ESTRUTURA FÍSICA 5%
TRANSPORTE E DESLOCAMENTO
MOBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DE PARCEIROS
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AGENDAS
RECURSOS HUMANOS
REDES SOCIAIS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO
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6%
7%
19%
28%
28%

19%

28%

28%
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“

Queremos ser o mais importante grupo
de lideranças engajadas na formulação,
melhores práticas e implementação de
políticas públicas no Brasil.

”

Leandro Machado

PERSPECTIVAS PARA 2019
Em 2019, vamos aprofundar a nossa agenda de país baseada em uma visão
eficiente, conectada e afetiva para a construção de um Brasil mais
simples, humano e sustentável. Vamos buscar as melhores práticas para
implementá-la. Nossas propostas chegarão a mais brasileiros por meio dos
membros eleitos e por diversos outros que assumirão cargos técnicos em
governos de diferentes estados da federação.
Continuaremos também influenciando a melhoria das políticas públicas de
fora dos governos, por meio da atuação de nossos membros em eventos e na
imprensa tradicional e novas mídias, da participação em dezenas de conselhos de
políticas públicas alinhados com as agendas temáticas do movimento, e
do diálogo com membros de diferentes poderes do Estado.
Desenvolveremos uma estratégia mais robusta de comunicação e
reformularemos a nossa governança, de modo a atrair cada vez mais pessoas
que compartilhem a nossa visão e estejam dispostas a construir o movimento.
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Aprofundar propostas
Abordar novos temas:

Emprego e Empreendedorismo
Cultura
Política Externa
Cidades

Apoio programático a
membros eleitos e em cargos
técnicos
Governança melhorada
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LIDERANÇAS DO AGORA EM CARGOS TÉCNICOS EM 2018:

Hussein Kalout

Thiago Camargo

Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República

Secretário Nacional de Políticas Digitais
do Governo Federal

LIDERANÇAS DO AGORA CONVIDADAS A ASSUMIR CARGOS TÉCNICOS EM 2019:
Ademar Bueno

Claudio Gastal

Juliana Cardoso

Coordenador de Empreendedorismo,
Renda e Trabalho da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado
de São Paulo

Secretário Estadual de Governança
e Gestão Estratégica do Rio Grande
do Sul

Coordenadora de Assistência Técnica
Integral da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo

Natalie Unterstell

Patricia Ellen

Rafael Parente

Superintendente de Inovação da Casa
Civil do Governo do Estado do Paraná

Secretária de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo

Secretário Municipal de Educação do
Distrito Federal

LIDERANÇAS DO AGORA ELEITAS NAS ELEIÇÕES DE 2018:
Joênia Wapichana

Leandro Grass

Marcelo Calero

Deputada Federal por Roraima

Deputado Distrital pelo Distrito Federal

Deputado Federal pelo Rio de Janeiro

CONCORRERAM ÀS ELEIÇÕES 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

18

250 mil

MEMBROS

VOTOS NO TOTAL
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agoramovimento

agora_movimento
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