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1. Planejamento Estratégico Integrado 2020-2023 

 

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, autarquia federal vinculada ao Ministério 

do Meio Ambiente tem como missão “Promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-

científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da 

biodiversidade, bem como manter as coleções científicas sob sua responsabilidade.”. Com o objetivo 

de alcance da missão institucional, o JBRJ adotou ferramentas para elaborar e implementar estratégias 

visando otimizar seus resultados e entregar melhores produtos e serviços à sociedade brasileira. 

 

O ano pandêmico imprimiu um desafio de adequar estratégias, exigindo enfoque na priorização da 

saúde do corpo funcional, através da qual fortaleceu-se as iniciativas remotas. Foi criado o Gabinete de 

Gestão Remota, com vias ao monitoramento das ações desenvolvidas no âmbito do JBRJ, instaurando 

a regularidade do acompanhamento estratégico pela Alta Administração do Instituto.  

 

Após intensa discussão acerca do modelo de Gestão Estratégica, o Conselho de Governança do 

Ministério do Meio Ambiente deliberou pelo formato integrado de Plano Estratégico, interligando as 

principais ações do Ministério e de suas entidades vinculadas, agrupadas em um mapa estratégico 

integrado, norteado pelos Objetivos do eixo ambiental do Plano Plurianual 2020-2023. 

 

A publicação da Portaria Conjunta MMA/IBAMA/ICMBIO/JBRJ nº266/2020 declarou o enfoque 

ambiental do governo e permitiu que cada entidade vinculada se interconectasse ao Ministério do Meio 

Ambiente, orientados por um único conjunto de Missão, Visão e Valores, bases do Mapa Estratégico 

Integrado, suportado pela Cadeia de Valor Integrada do Ministério. Mediante esta declaração, o JBRJ 

elaborou um conjunto de indicadores estratégicos alinhados aos objetivos dispostos na Portaria 

266/2020, resultando na Portaria JBRJ 211/2020.   
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2. Dos resultados obtidos no ano de 2020 
 

Através do processo de acompanhamento dos indicadores propostos pelas áreas técnicas competentes, 

devidamente validados pela Presidência do JBRJ, foi realizado monitoramento dos resultados de cada 

indicador com objetivo de alcance das metas propostas pela instituição. As metas e seus respectivos 

resultados foram organizados por Objetivo Estratégico: 

 

Objetivo Estratégico: Promover a conservação e o manejo de espécies com base em 

iniciativas que prezem os diversos usos sustentáveis da biodiversidade nacional. 

 

Código Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado/
Meta) 

I7.1 
Número de espécies da flora nativa 

avaliadas quanto ao estado de 
conservação (valor acumulado) 

7500 9018 120,24% 

I7.2 
Número de espécies da flora nativa 

avaliadas com ocorrência em Unidades 
de Conservação (valor acumulado). 

2463 3331 135,24% 

I7.3 

Percentual de espécies da flora 
oficialmente ameaçadas de extinção 
com Planos de Ação Nacional (PAN) 

para recuperação e conservação (valor 
acumulado). 

14% 14% 100,00% 

I7.4 

Número de espécies da flora brasileira 
ameaçadas de extinção plantadas nas 

Coleções Vivas do JBRJ (valor 
acumulado) 

223 223 100,00% 

 

 

 

Objetivo Estratégico: Implementar processos de formação e capacitação em 

temáticas ambientais e induzir práticas de responsabilidade ambiental em 

consonância com o desenvolvimento socioeconômico. 

 

Código Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado/
Meta) 

I12.1 
Número anual de alunos formados nos 
programas de pós-graduação da ENBT  

22 25 113,64% 
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I12.2 
Número de cursos oferecidos pelo JBRJ 
em temáticas de biodiversidade e meio 

ambiente 
5 6 120,00% 

I12.4 
Número de cursos e/ou disciplinas com 
conteúdo disponível em forma remota 

8 20 250% 

I12.5 
Número de pessoas atendidas em 

cursos de extensão, pós-graduação e 
projetos socioambientais no JBRJ 

270 502 185,93% 

I12.6 

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. 

50 160 320,00% 

I12.7 
Número de escolas participantes do 

programa educativo do Museu do Meio 
Ambiente 

150 52 34,67% 

 

Recomendações: 

- Avaliar a viabilidade de repactuação das metas para os indicadores I12.4, I12.5 e I12.6 para os próximos 

exercícios, tendo em vista o alcance superior a 50% do resultado esperado. 

- Avaliar a viabilidade de repactuação da meta para o indicador I12.7, reequilibrando-a aos próximos 

períodos, tendo em vista o resultado inferior a 65% do esperado para o período. 

 

Objetivo Estratégico: Gerar e disseminar dados, informações e conhecimentos 

técnicos e científicos acerca do meio ambiente. 

 

Código Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado/
Meta) 

I14.1 
Média per capta de artigos científicos, 
capítulos de livros e livros científicos 

publicados anualmente 
3 3,3 110,00% 

I14.2 

Número anual de amostras botânicas 
disponibilizadas com imagens e dados no 

Herbário Virtual Reflora (herbário 
depositário das amostras de plantas do 

herbário físico do próprio JBRJ e de 
amostras escaneadas de outros 
herbários do Brasil e do mundo) 

80000 70000 87,50% 
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I14.3 

Percentual de espécies brasileiras 
conhecidas da flora com descrição 
taxonômica nas bases de dados de 

biodiversidade (acumulado) 

70,00% 70,00% 100,00% 

I14.4 
Número de produtos em tecnologia 

ambiental e divulgação científica no JBRJ 
20 39 195% 

 

Recomendação: Avaliar a viabilidade de repactuação da meta para o indicador I14.4 para os próximos 

exercícios, tendo em vista o alcance superior a 50% do resultado esperado. 

 

 

Objetivo Estratégico: Aprimorar os canais de comunicação com o cidadão, buscando 

maior agilidade, publicidade e transparência, fortalecendo a imagem institucional. 

 

Código 
 

Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado/
Meta) 

I17.1 
Número anual de visitantes recebidos no 

arboreto do JBRJ 
251000 258472 102,98% 

I17.2 
Pesquisa de Satisfação dos Visitantes com 

a utilização do indicador NPS (Net 
Promoter Score) 

50% 87% 174,00% 

I17.3 

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 

Relatório de 
monitoramen

to de 
mídias sociais 

elaborado 

Relatório de 
monitoramen

to de 
mídias sociais 

elaborado 

100,00% 

 

Recomendação: Avaliar a viabilidade de repactuação da meta para o indicador I17.2 para os próximos 

exercícios, tendo em vista o alcance superior a 50% do resultado esperado. 

 

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a governança dos projetos e recursos de 

cooperação internacional e nacional, no MMA e Vinculadas 
 

Código Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado/
Meta) 

I16.1 
Elaboração de regulamento interno de 

gerenciamento de projetos 
institucionais 

iniciado Não iniciado 0,00% 

I16.2 

Implantação de sistema de 
monitoramento de projetos 

institucionais vinculado ao sistema 
Painel de Gestão 

iniciado iniciado 100,00% 
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Recomendação: Avaliar viabilidade de substituir as metas para métricas objetivas. 

 

 

Objetivo Estratégico: Promover uma gestão de pessoas focada na meritocracia, com 

desenvolvimento de competências e mobilidade atrelados aos bons resultados e à 

dedicação profissional 

 

Código Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado/
Meta) 

I18.1 
Percentual anual de participações em 
ações de capacitação pelos servidores 

efetivos do JBRJ 
27% 33% 122,22% 

I18.2 
Percentual anual de Execução do Plano 

de Desenvolvimento de Pessoas - PDP do 
JBRJ 

5% 24% 480,00% 

 

Recomendação: Avaliar a viabilidade de repactuação da meta para o indicador I18.2 para os próximos 

exercícios, tendo em vista o alcance superior a 50% do resultado esperado. 

 

 

Objetivo Estratégico: Promover a transformação digital com foco na qualidade dos 

serviços de TI e na disponibilização de informações estratégicas. 

 

 

 

Recomendação: Avaliar a viabilidade de repactuação da meta para o indicador I19.2 para os próximos 

exercícios, tendo em vista o alcance superior a 50% do resultado esperado. 

 

 

 

 

 

Código Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado/
Meta) 

I19.1 

Disponibilidade das informações do 
acervo do Herbário Virtual, do Catálogo 
de Plantas das Unidades de Conservação 

do Brasil e do Jabot 

80% 95% 118,75% 

I19.2 
Número de serviços públicos digitalizados 

ao cidadão (acumulado) 
5 10 200,00% 
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Objetivo Estratégico: Promover o uso racional e sustentável dos bens e serviços, com 

foco na gestão eficiente dos gastos públicos. 
 

 

Código Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado/
Meta) 

P20.1 
Revisão do Plano de Logística Sustentável 

– PLS 
Revisado Revisado 100,00% 

 

 

 

Objetivo Estratégico: Promover uma gestão orçamentária e financeira alinhada ao 

planejamento estratégico integrado com as Entidades Vinculadas. 

 

 
 

Código Indicador Meta Resultado 
Eficácia 

(Resultado
/Meta) 

P21.1 Implantação do Painel de Gestão implantado implantado 100,00% 

3. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2020 

 Consolidando os resultados observados anteriormente de forma quantitativa, chegou-se à tabela 

abaixo com os percentuais de metas atingidas pelo JBRJ e por suas Diretorias. 

 

Intervalo % de 
atingimento de metas 

Nº de Indicadores 

> ou = a 100% 22 

Entre 75% e 99% 1 

Entre 50% e 74% 0 

Menor que 50% 2 
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Objetivo Estratégico Quantidade 
de metas 

Percentual de 
metas atingidas 

Promover a conservação e o manejo de espécies com base em iniciativas que 
prezem os diversos usos sustentáveis da biodiversidade nacional. 

4 100% 

Implementar processos de formação e capacitação em temáticas ambientais e 
induzir práticas de responsabilidade ambiental em consonância com o 
desenvolvimento socioeconômico. 

6 
83% 

Gerar e disseminar dados, informações e conhecimentos técnicos e científicos 
acerca do meio ambiente. 

4 75% 

Aprimorar os canais de comunicação com o cidadão, buscando maior agilidade, 
publicidade e transparência, fortalecendo a imagem institucional. 

3 100% 

Aperfeiçoar a governança dos projetos e recursos de cooperação internacional 
e nacional, no MMA e Vinculadas 

2 50% 

Promover uma gestão de pessoas focada na meritocracia, com desenvolvimento 
de competências e mobilidade atrelados aos bons resultados e à dedicação 
profissional 

2 
100% 

Promover a transformação digital com foco na qualidade dos serviços de TI e na 
disponibilização de informações estratégicas. 

2 100% 

Promover o uso racional e sustentável dos bens e serviços, com foco na gestão 
eficiente dos gastos públicos. 

1 100% 

Promover uma gestão orçamentária e financeira alinhada ao planejamento 
estratégico integrado com as Entidades Vinculadas. 

1 100% 

 

O JBRJ instituiu 25 indicadores de desempenho em 2020, atingindo 22 metas estratégicas na sua 

totalidade.   

O gráfico abaixo demonstra o percentual total de indicadores do JBRJ por faixa de atingimento de suas 

metas.   
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O JBRJ atingiu o resultado esperado em 88% de seus indicadores, 4% dos indicadores obtiveram 

resultados entre 75% e 100%, não apresentou indicadores entre 50% e 74% e só teve 8% de seus 

indicadores abaixo da faixa de 50% de atingimento.  

Por fim, segue abaixo o quadro de série histórica com 100% de alcance de metas do JBRJ nos últimos 7 

anos (quando os indicadores do JBRJ passaram a ser monitorados de forma efetiva):  

 

Série Histórica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% de metas alcançadas pelo 
JBRJ na sua totalidade (100%) 

70% 72% 59% 67% 80% 55% 88% 

Média percentual de todas os 
resultados no período 

127,02% 132,06% 92,10% 159,40% 123,68% 156,68% 135% 

% de metas alcançadas acima 
de 90% pelo JBRJ  

71% 64% 62% 100% 80% 75% 88% 

 

 

4. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO   

 A elaboração do Relatório de Monitoramento de Indicadores de 2020 foi realizada pela Secretaria 

Executiva do Comitê Interno de Governança apoiada pelas atividades de monitoramento realizadas 

pelos membros do Comitê Gestor do Painel de Gestão. 

 

 


