Organização sem fins lucrativos garante a implementação
de serviços públicos de qualidade pelo Brasil
Em 10 anos de atividade, a Agenda Pública se especializou em coordenar e
implementar políticas públicas estratégicas em estados e municípios. A instituição
articula governos, empresas e organizações da sociedade civil para fortalecer equipes e
colocar em prática serviços públicos mais relevantes, inteligentes e sustentáveis. “É um
desafio que requer cooperação, coordenação e comunicação para fazer as coisas
acontecerem, o que inclui modelos de trabalho mais integrados entre as diversas áreas
do governo e delas com os diferentes grupos de interesse envolvidos”, explica Sergio
Andrade, fundador e diretor-executivo da Agenda Pública.
A abordagem da organização é tecnopolítica. Reconhece a importância de uma
gestão pública responsiva aos cidadãos e considera que lideranças de diferentes setores
têm um papel-chave nas mudanças sociais necessárias para a superação dos grandes
desafios brasileiros. Ao mesmo tempo, a metodologia da Agenda Pública incorpora e
desenvolve referências técnicas bem sucedidas nacional e internacionalmente.
As soluções adotadas pela organização chegam aos rincões das cinco regiões do
país e não se restringem aos territórios em que atua. Os aprendizados conquistados
localmente geram um repertório de ferramentas e processos testados e aprimorados, que
podem influenciar políticas públicas Brasil adentro e mundo afora.
A Agenda Pública já recebeu prêmios da Folha de S. Paulo e da Fundação
Schwab, ligada ao Fórum Econômico Mundial. Atualmente, integra o Conselho de
Transparência Pública e Combate à Corrupção, vinculado à Controladoria Geral da
União e a Câmara Temática sobre Parcerias e Meios de Implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Secretaria de Governo da Presidência da
República. Também faz parte de um estrito grupo de organizações financiadas pela
União Europeia para trabalhar pela implementação dos ODS no Brasil.
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