
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

MISSÃO Atuar na conservação da biodiversidade através do fomento e da realização de pesquisas, trabalhos com educação ambiental, estímulo ao lazer e respeito à vida, 
transformando as áreas sob gestão do Zoológico em um centro de excelência em práticas sustentáveis.

VISÃO Tornar-se referência nacional na conservação da biodiversidade, a partir do uso de ferramentas vinculadas à manutenção da fauna sob cuidados humanos e difusão 
de práticas sustentáveis, tendo como prioridade o bem estar dos animais e o respeito aos cidadãos.

VALORES Respeito à vida, Empatia, Comprometimento, Consciência socioambiental, Integridade, Ética, Transparência, Tolerância e Liberdade

Batalha 1
ATUAR NA CONSERVAÇÃO DE FAUNA NATIVA E EXÓTICA, COM FOCO EM ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
Resultados-Chave: Iniciativas:
Obter sucesso reprodutivo com pelo menos 3 espécies • Reproduzir espécies de acordo com o plano de populacão ou conforme indicação de programas nacionais e internacionais

Movimentar pelo menos 5 espécies entre instituições • Movimentação de animais entre instituições de acordo com o plano de população da FJZB ou a indicação de studbooks keepers

Participar de todos os programas de conservação das 
espécies que são mantidas na instituição • Integrar programas de conservação de espécies

Elaborar um protocolo de recebimento, reabilitação e 
destinação de animais resgatados • Auxilío na reabilitação de animais que chegam a FJZB

Batalha 2
PROMOVER O BEM ESTAR DOS ANIMAIS SOB OS CUIDADOS DA FJZB
Resultados-Chave: Iniciativas:
Reformar, pelo menos, 2 recintos • Reforma de recintos com objetivo de aprimorar o bem-estar dos animais e a segurança durante o manejo

Revitalizar, pelo menos, 40% dos recintos • Revitalização de recintos, de acordo com a necessidade, com objetivo de aprimorar o bem-estar dos animais e a segurança 
durante o manejo

Aumentar em 40% o número de enriquecimentos 
ambientais aplicados • Aquisição de ferramentas e aumento do espaço para armazenamento seguro desses itens.

Manter o número de animais atendidos pelo programa de 
condicionamento animal e aprimorar o treinamento - 105 animais • Manter os animais atendidos pelo programa de condicionamento animal - com o auxílio dos tratadores

Avaliar pelo menos 70% do plantel que é passível de 
avaliacão corpórea • Estabelecer um controle sistemático de escore de condição corporal

Batalha 3
CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
Resultados-Chave: Iniciativas:
Participar de pelo menos 5 projetos de pesquisa nas áreas do 
conhecimento de interesse da FJZB. • Atuar na condução de atividades científicas

Orientar pelo menos 5 estagiários por semestre. • Receber estagiários para orientação

Definir acordos de cooperação com pelo menos 5 
universidades do DF e entorno • Estabelecer parcerias entre universidades da DF e entorno

Batalha 4
PROMOVER EDUCAÇÃO E LAZER À SOCIEDADE POR MEIO DE ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS PELO ZOO
Resultados-Chave: Iniciativas:

Aumentar em 20% o número de atendimentos relacionados 
aos Projetos de Educação e lazer (Dados de referência: 
PDA/2019)

• Chamamento e capacitação de mais voluntários para auxílio na implementação dos projetos de educação e lazer 
• Ampliação na oferta de vagas para o Projeto Colônia de Feras
• Ampliação no número de atendimentos do Projeto Zoo em Ação e Zoo Noturno
• Implementação dos projetos Zoocamping , Zoo convivências e Zoo sonho
• Execução de etapa de Implementação do Projeto Serpentário Móvel
• Implementação do espaço de práticas sustentáveis , que inclui aparelhos educativos (horta mandala, viveiro de mudas, 

composteira, biodigestor, placas fotovoltáicas, cisterna de capatação de água)
• Execução de etapa de Implementação da casa dos invertebrados
• Realização de acordo de cooperação com SEEDF para disponibilização de profissionais para participação nos projetos

Batalha 5
FORTALECER IMAGEM POSITIVA DA FJZB PERANTE A SOCIEDADE
Resultados-Chave: Iniciativas:
Aumentar em 25% o numero de pautas positivas na mídia • Interação da Fundação Jardim Zoológico com a mídias locais.

Atualizar, a cada 30 dias, o site com informações públicas • Promoção da transparência do órgão por meio dos perfis oficiais

Aumentar em 30% as publicações com interação direta • Maior engajamento nas redes sociais



APOIO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC                                                        METODOLOGIA: MWB e OKR

Batalha 6
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA FJZB POR MEIO DA INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE
Resultados-Chave: Iniciativas:

Aumentar para 80% o índice de resolutividade da Ouvidoria 
do FJZB

• Sensibilização das unidades orgânicas da FJZB para atendimento das demandas recebidas pela ouvidoria
• Manter em 1 dia o prazo de resposta da Ouvidoria
• Continuidade no aprendizado no Programa de Formação Continuada em Ouvidoria
• Participação no aprimoramento do Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF
• Atuação na promoção da transparência ativa em ouvidoria

Batalha 7
PROMOVER ORIENTAÇÃO JURÍDICA PARA ASEGURAR O DEVIDO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À FJZB
Resultados-Chave: Iniciativas:

Manter em 80% o Indice de atendimento de demandas jurídicas

• Promoção do acautelamento jurídico da FJZB, no que tange ao deslinde de processos administrativos
• Supervisão da elaboração de respostas à órgãos externos, tais quais Ministério Público, Tribunal de Contas do Distrito 

Federal , Controladoria Geral do Distrito Federal
• Consolidação e reunir informações pleiteadas pela Procuradoria Geral do Distrito Federal
• Continuidade no gerenciamento de processos de forma efetiva
• Interlocução com as demais unidades jurídicas do Distrito Federal de modo a promover o alinhamento de encaminhamentos

Batalha 8
PROMOVER EM PARCERIA COM A ESCOLA DE GOVERNO DO DF A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA FJZB
Resultados-Chave: Iniciativas:
Capacitar 60% da força de trabalho dos servidores efetivos 
da FJZB • Capacitação do corpo técnico da FJZB em parceria com a EGOV/DF

Batalha 9
APRIMORAR OS RECURSOS DE TECONOLOGIA, INFOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA FJZB
Resultados-Chave: Iniciativas:

Atualizar e implementar 100% do PDTIC da FJZB

• Aprimoramento da qualidade de rede (internet)
• Aquisição de novos equipamentos e soluções de TIC
• Levantamento das necessidades de TIC (aquisições e serviços)
• Consolidação da atualização do PDTIC

Batalha 10
EXECUTAR O ORÇAMENTO DA FJZB
Resultados-Chave: Iniciativas:

Promover a execução de 100% do orçamento aprovado da FJZB
• Garantir o pagamento da folha de pessoal (servidores efetivos e comissionados)
• Manter o pagamento de contratos de serviços terceirizados
• Assegurar a manutenção e conservação do plantel dos animais

Captar recursos para reforço do orçamento em 15% de outras 
receitas

• Captação de recursos por meio de Emendas Parlamentares (Câmara Distrital e Câmara Federal)
• Captação de recursos por meio de suplementação junto à SEEC para fortalecer o orçamento da FJZB

Batalha 12
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
Resultados-Chave: Iniciativas:

Aumentar a produtividade e a qualificação da Força de Trabalho • Desenvolvimento de parceria com a Escola de Governo do DF a capacitação dos servidores da FJZB
• Elaboração do Plano de Capacitação da FJZB

Aumentar em 30% o quadro próprio efetivo da FJZB
• Fortalecimento da força de trabalho da FJZB através de Chamamento Público
• Início de tratativas com a Secretaria de Economia para proposição de concurso público para FJZB
• Buscar junto aos entes da estrutura do GDF o reforço do corpo técnico da FJZB

Batalha 11
IDENTIFICAR SOLUÇÕES DE MELHORIA NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DA FJZB
Resultados-Chave: Iniciativas:

Elaborar planejamento de autosustentabilidade econômica e 
financeira da FJZB

• Criação de novos atrativos para visitação
• Construção de parcerias com iniciativa privada


