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Mensagem
do presidente
A Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC) acaba de concluir a
realização do seu planejamento estratégico,
instrumento de gestão que servirá para
oferecer um norte às ações da atual gestão,
como também às administrações futuras
de nossa entidade de classe. Construído
a muitas mãos, com a participação de
nosso corpo diretivo e de colaboradores,
o presente trabalho preocupou-se em
identificar com precisão e clareza os
serviços prestados pela AMC; os nossos
pontos fortes e fracos; em quais setores
precisamos melhorar; as oportunidades e
ameaças que podem ser encontradas no
ambiente externo; e qual a missão e visão
deve ter uma associação que representa
os juízes e desembargadores do Estado.
A partir da discussão de tais tópicos,
reunimos propostas de projetos
estratégicos, as quais poderão nos ajudar
a atingir os nossos objetivos, quais sejam,
promover a valorização constante dos
nossos associados e ao mesmo tempo
trabalhar para que a magistratura
catarinense esteja cada vez mais próxima
do cidadão, ampliando, assim, o seu papel
político associativo e social.
Entendemos que o planejamento
estratégico
é
uma
ferramenta
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fundamental para otimizarmos os nossos
processos de gestão, comunicação e
decisão, para, dessa forma, alcançarmos
os resultados que desejamos.
Muito mais do que ações, a adoção
de tal plano comporta também visões,
previsões, controles, definições e
motivações.
Sabemos que mudanças ocorrem a
todo momento, e que tal peça precisará
ser adaptada e aprimorada ao longo
do tempo. Por isso, o nosso desafio
é grandioso, pois exige a participação
conjunta dos associados e, claro, de
nossos colaboradores.
Por fim, gostaríamos de compartilhá-lo
com cada um de nossos associados neste
momento. É hora de mirar no futuro e,
para tanto, precisamos estar preparados
e unidos em torno de objetivos comuns,
para agirmos de maneira proativa,
permitindo que a AMC se transforme e
se consolide como entidade indispensável
para o seu associado e também parceira da
sociedade na nobre missão de promover
a cidadania e a justiça.

1. A AMC E O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) foi fundada em fevereiro
de 1961, com a finalidade de “defender os interesses da classe, ampará-la, manter
um perfeito entrosamento social entre seus associados e dar assistência moral
e efetiva aos mesmos” (Ata de fundação). Desde a sua criação, a AMC vem
trabalhando para cumprir de forma eficaz os seus objetivos, visando atender às
demandas dos associados, e hoje, aos 52 anos de existência, também é levada a
responder aos novos e crescentes desafios que lhe são colocados atualmente
para a valorização e defesa da magistratura catarinense.
Dentre os desafios está o de acompanhar os avanços tecnológicos e
culturais, os quais produzem reflexos em toda a sociedade e, do mesmo modo,
nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, e a AMC não foge a regra.
Neste sentido, a AMC, por ser uma organização, atentou, finalmente, para a
necessidade de profissionalizar os seus processos de trabalho e fortalecer a
gestão, razão pela qual adotou o Planejamento Estratégico (PE).
Sabe-se que a importância do Planejamento Estratégico para as organizações
é indiscutível, pois serve para avaliar o presente, prever o futuro da instituição,
dando subsídios para a tomada de decisão ao definir prioridades e ações. De
acordo com o consultor Cristiano José Castro de Almeida Cunha, o PE é
considerado importante ferramenta gerencial, a qual “(...)pressupõe um processo
contínuo e permanente, onde os pontos fortes e fracos da organização, assim
como as ameaças e oportunidades do ambiente em que atua são discutidos, para
produzir e articular resultados, estabelecendo objetivos, estratégias e ações,
na forma de um sistema integrado de decisões”. E é dessa forma que a AMC
almeja trilhar, daqui para frente, para fortalecer a magistratura catarinense.
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Dessa forma, o Planejamento Estratégico na AMC possibilita:
• apontar a direção de futuro, a partir da definição de objetivos estratégicos e linhas de ação bem planejadas;
• identificar, antecipadamente, possíveis e eventuais mudanças em seu ambiente e, assim, se posicionar de forma favorável e proativa em relação às forças
causadoras das mudanças;
• integrar decisões em um processo estruturado;
• aumentar as chances reais de uma tomada de decisão eficaz, apoiada em
fatos e dados;
• fortalecer a competência gerencial;
• tornar mais coerente o processo decisório em cada nível hierárquico; e
• coordenar e otimizar a alocação dos recursos.
O Planejamento Estratégico deve contribuir para que a AMC tenha uma
postura proativa e mantenha uma posição de destaque em seu ambiente, a partir
do direcionamento dos esforços para pontos comuns prioritários.
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2. A CONSTRUÇÃO
DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DA AMC
A construção do Planejamento Estratégico da AMC teve início em maio de 2013,
por iniciativa do presidente da entidade, juiz Sérgio Luiz Junkes, e demais membros da
atual diretoria. O processo foi, em toda a sua extensão, coordenado pelo consultor
externo, Professor, Phd, Dr. Cristiano José Castro de Almeida Cunha, Coordenador do
Laboratório de Liderança e Gestão, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A metodologia utilizada foi a construção interativa com reuniões e abordagem
grupal, realizada de forma sintética, em quatro módulos, contemplados junto à diretoria
e coordenadores (funcionários) da AMC em um trabalho de imersão. O referido
trabalho incorporou algumas das mais modernas tendências das áreas de Administração
Estratégica e Mudança Organizacional, e fundamentou-se no fato de que o processo
de planejamento não se restringe apenas à elaboração de estratégias. É necessário
que, durante o processo de planejamento, haja uma preocupação constante com a
implementação das estratégias visando reduzir a probabilidade de falhas.
As etapas (atividades) descritas a seguir não sucederam em uma ordem
cronológica. Durante o processo de planejamento, ocorreram “feedbacks” e algumas
atividades foram realizadas em paralelo.
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Portanto, a seqüência de etapas descritas abaixo serviu apenas como um referencial orientador do processo de Planejamento Estratégico adotado pela AMC:
•

Reunião com o presidente e assessores

•

Definição dos participantes para a construção do Planejamento Estratégico
- O grupo de Planejamento Estratégico foi constituído pela Presidência, membros da
Diretoria colegiada e plena, por cinco coordenadores e assessores funcionários da AMC.
•

Análise do Ambiente Externo
- A análise do ambiente externo identificou possibilidades de atividades mais promissoras e definiu as principais oportunidades e ameaças para a AMC.
•

Análise do Ambiente Interno
- Nesta etapa, foi avaliado o ambiente interno da AMC com o objetivo de Identificar
seus principais pontos fortes e fracos.
•

Definição da Visão
- O objetivo desta etapa foi definir um quadro inspirador de um futuro desejado
para a AMC.
•

Definição da Missão
- Durante a definição da missão da AMC foram discutidos o seu negócio e as
razões de nele atuar.
•

Definição dos Objetivos Estratégicos
- Nesta etapa foram definidos os objetivos estratégicos da AMC para o período 20132018, ou seja, para os próximos cinco anos. Esta etapa também contemplou a construção do
Mapa Estratégico e do Plano de Ação.

De acordo com fundamentos basilares do Planejamento Estratégico, existe uma
relação entre visão, missão, objetivos e estratégia com os valores da Instituição. Sinalizam ainda que, para facilitar a internalização, há a necessidade de representação
gráfica, a qual se denomina de Mapa Estratégico. O mapa deve apresentar a visão
da organização, amarrada à missão, aos objetivos e à estratégia; e os valores como o
alicerce, a fundação de todo o movimento, devem estar evidente nos objetivos estratégicos. Isso resume que, o Planejamento Estratégico da AMC, fez o resgate da sua
visão, missão, objetivos e valores, os quais permitiram conhecer o “para onde se quer
ir”, enquanto que os objetivos, ações estabelecidas como prioridades, permitiram a
resposta ao “por onde se pretende chegar”.
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3. miSSÃO
A Missão é uma declaração de longo prazo dos propósitos da organização e deixa claro o escopo de sua operação, os públicos a serem atendidos e
seu posicionamento no ambiente de operação. A Missão da AMC define suas
intenções e aspirações:

Fortalecer a magistratura para
promover a justiça, garantir a
democracia e construir uma
sociedade melhor.

4. ViSÃO
A Visão é um propósito ou estado futuro pretendido pela organização.
A Visão da AMC apresenta uma imagem clara do futuro e um desafio e compromisso em relação ao seu desempenho que envolve todos seus diretores,
funcionários e outros colaboradores:

Ser reconhecida como entidade de
referência na defesa das prerrogativas,
formação e aprimoramento dos
juízes e interlocução destes com a
sociedade.
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5. VALORES
Os valores da AMC foram resgatados por meio do seu estatuto, da sua
missão e visão e dos objetivos estratégicos. São eles:
- Associativismo: instrumento vital para a luta de interesses e do bem
comum; e para que a classe de magistrados passe a ter maior expressão social
e política visando a valorização e defesa da magistratura catarinense.
- Justiça: respeito pelo direito de terceiros, algo equitativo e consensual,
visando a garantia de direitos e/ou posturas justas na aplicação de situações
específicas.
- Ética:comportamento dirigido por valores morais e legais compromissada
com as demandas dos associados e seus familiares.
- Comprometimento: é a forma pública de se vincular ou assumir uma
obrigação com o associado.
- Profissionalismo: incorporação na AMC de ferramentas de gestão e de
equipes técnicas especializadas, que exerçam atividades de forma correta e bem
planejada, visando prestar um serviço de qualidade, voltado ao atendimento das
necessidades dos associados.
- Transparência: objetivos essenciais a serem seguidos pelas presentes
e futuras administrações da AMC, para garantir a informação ao associado da
execução orçamentária, receitas, despesas, facilitando o processo de tomada de
decisões para o incremento da receita.
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6. OBJETIVOS E MAPA
ESTRATÉGICO
Os objetivos estratégicos estabelecem o que há de mais importante para
a instituição e possibilitam que ela foque seus esforços nas atividades prioritárias. Durante os trabalhos de planejamento, foram definidos os seguintes
objetivos estratégicos para a AMC:
1) Valorizar a Magistratura
2) Fortalecer as relações institucionais
3) Agregar os Associados
4) Aproximar a Magistratura da Sociedade
5) Fortalecer a representação e defesa do associado
6) Incrementar a Receita
7) Padronizar o atendimento ao associado
8) Fortalecer a ação da Diretoria
9) Melhorar a Comunicação Interna
10) Melhorar a Comunicação Externa
11) Promover mecanismos para dar continuidade às ações estratégicas
12) Estruturar e tornar mais eficiente a gestão
O mapa estratégico é composto pelos objetivos que melhor traduzem a
estratégia da instituição. No mapa, os objetivos são agrupados em quatro dimensões e suas relações de causa-efeito são representadas por setas. Com base
nas análises realizadas, foi elaborado o seguinte Mapa Estratégico da AMC.
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MAPA ESTRATÉGICO AMC
VISÃO

Missão

Ser reconhecida como entidade de
referência na defesa das prerrogativas,
formação e aprimoramento dos juízes e
interlocução destes com a sociedade.

Valorizar a
magistratura

Aproximar a magistratura
da sociedade

Agregar os
Associados

Fortalecer as relações
institucionais

Fortalecer a representação e
defesa do associado

Aprimorar a Comunicação
Interna e Externa

Padronizar o
atendimento ao associado

Promover mecanismos para dar
continuidade às ações estratégicas

Financeiro

Processos
internos

Associados e
Sociedade

Fortalecer a magistratura para
promover a justiça, garantir a
democracia e construir uma
sociedade melhor.

Fortalecer a ação
da Diretoria

Aprendizagem
e Crescimento

Incrementar a Receita

Estruturar e tornar a gestão mais eficiente

valores
Associativismo - Justiça - Ética - Comprometimento - Profissionalismo - Transparência
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7. CONSIDERAÇÕES finais
Chega-se aqui com a construção do Planejamento Estratégico da AMC para
os próximos cinco anos. Construção esta que permitiu uma revisão dos caminhos
trilhados pela instituição, que culminou com a definição da visão, missão, valores
e objetivos estratégicos. Além disso, também permitiu uma participação ativa dos
magistrados e funcionários na discussão do futuro da instituição.
O desafio inicia agora, tanto para os integrantes da atual diretoria quanto para
os funcionários que irão contribuir para a execução do Planejamento Estratégico.
Considera-se de extrema importância o detalhamento do plano de ação.
O plano de ação permitirá a materialização dos objetivos estratégicos da AMC.
A sua implementação dependerá da participação efetiva de cada departamento, que
deverá comprometer-se com as ações de sua responsabilidade. É primordial também
que a Direção/Presidência acompanhe a execução de cada etapa.
Por fim, é importante esclarecer que o Plano Estratégico, ora concretizado,
não representa uma peça estanque. Ele constituiu o ponto de partida para um
processo de construção contínua e de aprimoramento administrativo, que permita
dotar a nossa instituição de instrumentos, mecanismos e conceitos capazes de tornála ainda mais eficiente na prestação de serviços aos nossos associados e ampliar a
representatividade da magistratura catarinense junto à sociedade.

14

Fotografia, edição e diagramação
Assessoria de Imprensa da AMC

www.amc.org.br

