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PLANO PLURIANUAL 2020-2023
PROGRAMA 1041 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais.

OBJETIVO
1227 - Fortalecer a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios do uso da 

Biodiversidade e dos Recursos Naturais, de forma a combater e reverter as suas perdas e a redução 
dos serviços ecossistêmicos, por meio de políticas públicas integradoras. 

META 
052D - Ferramentas e instrumentos de gestão desenvolvidos para conservação, monitoramento, 

recuperação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade.

Resultado Intermediário Indicador
Meta
2021

Resultado 
Parcial

Taxa de 
eficiência

Gerar e disseminar dados, informações e 
conhecimentos técnicos e científicos sobre a 

biodiversidade da flora em Unidades de 
Conservação

Número de Unidades de Conservação 
com lista de flora disponibilizada

16 13 81,25%

Espécies da flora com o estado de conservação 
avaliado ou reavaliado

Número de espécies da flora avaliadas e 
reavaliadas quanto ao risco de 

extinção.
9418 9018 95,75%



Indicadores Estratégicos do JBRJ

Objetivo Estratégico Indicador
Meta

Resultado 
Parcial

Taxa de 

Eficiência
2021 2021

Promover a conservação e o 

manejo de espécies com base 

em iniciativas que prezem os 

diversos usos sustentáveis da 

biodiversidade nacional

Número de espécies da flora avaliadas e 

reavaliadas quanto ao risco de extinção. (valor 

acumulado).

9418 9018 95,75%

Número de espécies da flora nativa avaliadas com 

ocorrência em Unidades de Conservação (valor 

acumulado).

2500 3.301 132,04%

Percentual de espécies da flora oficialmente 

ameaçadas de extinção com Planos de Ação 

Nacional (PAN) para recuperação e conservação 

(valor acumulado).

18% 18% 100%

Número de Unidades de Conservação com lista de 

flora disponibilizada
16 13 81,25%

Número de espécies da flora brasileira ameaçadas 

de extinção plantadas nas Coleções Vivas do JBRJ 

(valor acumulado)

290 290 100%



Indicadores Estratégicos do JBRJ

Objetivo Estratégico Indicador
Meta Resultado Parcial

Taxa de Eficiência
2021 2021

Implementar processos de 

formação e capacitação em 

temáticas ambientais e 

induzir práticas de 

responsabilidade ambiental 

em consonância com o 

desenvolvimento 

socioeconômico

Número anual de alunos formados nos programas 

de pós-graduação da ENBT
26 17 65,38%

Número de cursos oferecidos pelo JBRJ em 

temáticas de biodiversidade e meio ambiente
6 2 33,33%

Número de cursos e/ou disciplinas com conteúdo 

disponível em forma remota
6 7 116,67%

Número de pessoas atendidas em cursos de 

extensão, pós-graduação e projetos socioambientais 

no JBRJ

350 312 89%

Número de professores e licenciandos da rede 

pública e privada capacitados para visita autônoma 

no arboreto e para utilizar o conteúdo adquirido em 

sala de aula.

150 129 86%

Número de estudantes atendidos nas atividades 

promovidas pelo Serviço de Educação Ambiental
1500 633 42,2%



Indicadores Estratégicos do JBRJ

Objetivo Estratégico Indicador
Meta Resultado Parcial

Taxa de Eficiência
2021 2021

Gerar e disseminar 

dados, informações e 

conhecimentos técnicos e 

científicos acerca do meio 

ambiente

Média per capta de artigos científicos, 

capítulos de livros e livros científicos 

publicados anualmente

3 1,3 43,33%

Acréscimo anual de imagens de amostras 

botânicas ao acervo do Herbário Virtual 

Reflora para serem disponibilizadas ao 

público.

30.000 19.000 63,33%

Percentual de espécies brasileiras 

conhecidas da flora com descrição 

taxonômica nas bases de dados de 

biodiversidade (acumulado)

80% 80% 100%

Número de produtos em tecnologia 

ambiental e divulgação científica no JBRJ
30 17 57%



Indicadores Estratégicos do JBRJ

Objetivo Estratégico Indicador
Meta Resultado Parcial

Taxa de Eficiência
2021 2021

Aprimorar os canais de 

comunicação com o 

cidadão, buscando maior 

agilidade, publicidade e 

transparência, 

fortalecendo a imagem 

institucional

Número anual de visitantes recebidos no arboreto do JBRJ 220.000 169.578 77,08%

Pesquisa de Satisfação dos Visitantes com a utilização do 

indicador NPS (Net Promoter Score)

NPS

acima

de 55

NPS 

78
142%

Desenvolvimento de métricas de monitoramento e análise das 

mídias sociais e dos canais de comunicação e marketing do JBRJ, 

de forma a medir sua eficiência no usuário final

Indicador 

de mídias sociais 

desenvolvido

Indicador em 

construção
50%



Indicadores Estratégicos do JBRJ

Objetivo Estratégico Indicador
Meta Resultado Parcial

Taxa de Eficiência
2021 2021

Aperfeiçoar a 

governança dos 

projetos e recursos 

de cooperação 

internacional e 

nacional, no MMA e 

Vinculadas

Implantação de sistema de monitoramento de 

projetos institucionais vinculado ao sistema Painel de 

Gestão

implantado Em desenvolvimento 50%

Elaboração de regulamento interno de gerenciamento 

de projetos institucionais
elaborado

Regulamento de 

Parcerias Elaborado –

77/2021

100%

Definição de metodologias e ferramentas de 

governança de projetos institucionais
iniciado

Regulamento de 

Parcerias Elaborado –

77/2021

Painel de Gestão 

desenvolvido e em 

utilização

100%



Indicadores Estratégicos do JBRJ

Objetivo Estratégico Indicador
Meta

Resultado 
Parcial

Taxa de 

Eficiência
2021 2021

Promover uma gestão de pessoas focada na 

meritocracia, com desenvolvimento de 

competências e mobilidade atrelados aos 

bons resultados e à dedicação profissional

Percentual anual de participações em ações de capacitação 

pelos servidores efetivos do JBRJ
20% 8,69 43,45%

Percentual anual de Execução do Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas - PDP do JBRJ
10% 8,27% 82,70%

Promover a transformação digital com foco 

na qualidade dos serviços de TI e na 

disponibilização de informações 

estratégicas

Disponibilidade das informações do acervo do Herbário 

Virtual, do Catálogo de Plantas das Unidades de 

Conservação do Brasil e do Jabot

85% 94,52% 111,20%

Número de serviços públicos digitalizados ao cidadão 

(acumulado)
10 10 100%

Promover o uso racional e sustentável dos 

bens e serviços, com foco na gestão 

eficiente dos gastos públicos.

Revisão do Plano de Logística Sustentável – PLS Em execução
Em 

elaboração
0%

Promover uma gestão orçamentária e 

financeira alinhada ao planejamento 

estratégico integrado com as Entidades 

Vinculadas.

Implantação do Painel de de Gestão

Painel de 

Gestão 

gerenciado

Painel de 

Gestão

gerenciado

100%
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JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

ANA LÚCIA SANTORO
anasantoro@jbrj.gov.br

(tel: 3204-2523)

mailto:anasantoro@jbrj.gov.br

