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RELATÓRIO DE DIRETORIA 

 

GESTÃO 2014-2015 

 

 

Senhoras e Senhores Associados e Membros do Conselho, 
 
 
Será muito bom recebê-los para mais uma reunião de avaliação sobre os 
trabalhos empreendidos nesse último período na Associação, sobre os êxitos 
alcançados e também dificuldades ainda existentes. Nessa ocasião, também 
teremos a oportunidade de expor ideias que a diretoria elaborou para o 
enfrentamento de algumas dessas questões e ouvir, de nossos Conselheiros e 
associados, sugestões diversas que possam contribuir para o crescimento e 
fortalecimento da AAJB. 
 
Abaixo seguem pontos que merecem maior relevância, no período em questão e 
que serão melhores detalhados na Assembleia do dia 18 de agosto: 
 
Como é do conhecimento de todos, a AAJB, pela primeira vez, elaborou seu 
Planejamento Estratégico. O trabalho focou o biênio 2015/16, com análises de 
ambiência interna e externa, pontos fortes e fracos e revisão da definição da 
Missão. Foram reuniões muito ricas com uma forte presença de nossos 
Conselheiros. Como resultado desse trabalho, foram traçados seis objetivos 
estratégicos perseguidos ao longo desse período.  
 
Avaliamos como muito bons os resultados alcançados a partir deste trabalho. Foi 
possível organizar as ideias, e agregar opiniões como também atuar de forma 
mais organizada e focada, o que é muito bom considerando a escassez de 
recursos humanos e financeiros enfrentada pela Associação. A participação 
efetiva de grande parte de nossos Conselheiros enriqueceu sobremaneira a 
discussão e trouxe uma validação considerada essencial para o resultado final do 
planejamento. 
 
Como já divulgamos, a direção do Jardim Botânico criou dois Conselhos: o 
Conselho de Sustentabilidade e, mais recentemente, o Conselho de 
Responsabilidade Socioambiental do JBRJ. Para ambos a AAJB foi convidada a 
participar. Esse último visa, precipuamente, a fortalecer o Projeto Pró-Florescer 
que vem, há algum tempo, enfrentando restrições financeiras. Ele visa a acolher, 
e dar formação profissionalizante, a jovens  que moram em área de risco social.  
 
Pode-se considerar que o número dos atuais projetos sob a administração da 
AAJB encontra-se aquém das necessidades do Jardim Botânico, que possui um 
extenso potencial portfólio. Há, portanto, necessidade de um esforço 
concentrado de todos, JBRJ, AAJB, FUNDAÇÃO FLORA e, naturalmente, de todos 
os participantes dos conselhos correlatos, para que possamos dar suporte na 
busca da elaboração de tais projetos, inscrição nas leis de incentivo e captação de 
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recursos. Consideramos que esse é um dos pontos mais importantes para 
focarmos a nossa agenda de trabalho com nossos conselheiros para o próximo 
período. 
 
Em anexo, seguem a listagem dos projetos que hoje fazem parte do nosso 
portfólio e a relação daqueles cuja busca de parceiros e possíveis incentivadores 
estão sob a responsabilidade da AAJB. Hoje, em média, é pouco expressiva a taxa 
de administração desses projetos (R$24.477,24) se comparamos com o volume 
de recursos a eles vinculados (R$1.899.031,00) e que a AAJB deve administrar.  
 
Na realidade, a queda de receita da AAJB (cerca de R$100 mil), no balanço de 
2014 , advinda da saída da Vale como parceira no nosso portfólio de projetos, 
responde por cerca da metade do prejuízo desse exercício. 
 
Portanto, o incremento da carteira de novos projetos, além de ser uma demanda 
muito importante para o JBRJ, é, também, uma das mais importantes fontes de 
receita para o equilíbrio financeiro da Instituição.  
 
Por último, mas não menos importante, vale comentar sobre as mudanças 
ocorridas na Loja Amigos do Jardim. Conforme já mostrado a esse Conselho, o 
ano de 2014 foi um ano bastante difícil para a loja, e que representou um 
impacto negativo significante, em função de diversos fatores que representaram 
queda no afluxo de clientes, a saber: fechamentos do estacionamento, do 
arboreto às segundas e do Café Botânica. Além disso, enfrentou-se a crise 
econômica que impacta fortemente a atividade de varejo. A isso tudo agregue-se 
ainda a alta despesa incorrida pelo pedido de demissão da gerente, gasto esse 
que não era provisionado no balanço.  
 
Não obstante esse cenário negativo, conforme consenso em reunião com os 
conselheiros e a diretoria, a AAJB decidiu enfrentar o desafio de mudar para um 
novo espaço com uma nova concepção de loja. O resultado está sendo 
surpreendentemente positivo.  
 
Mais uma vez, queremos agradecer, a colaboração de nossa Conselheira a 
arquiteta Angela Leite Barbosa que gentilmente desenvolveu pro bono esse novo 
projeto da loja e a alguns conselheiros que cooperaram financeiramente para a 
realização da obra. 
 
Agradecemos aos nossos conselheiros, sócios e equipe de funcionários da AAJB e 
do JBRJ por todo o esforço e empenho envidados durante todo esse período para 
a busca do aprimoramento da Associação e da melhoria da parceria com o 
Jardim.   
 
Muito obrigado 
 
Diretoria da AAJB. 
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