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Num cenário onde a competitividade é cada vez mais acirrada em virtude da globalização, as 
empresas apostam nas equipes para melhorar resultados e reter o talento humano com capital 
intelectual que, muitas vezes, são inibidos ou intimidados pela presença do "chefe". Uma 
sacada estratégica e focada no desenvolvimento profissional com resultados, é o modelo AGE 
(Autogestão de Equipe). 
 
Atuando com condicionamento profissional, onde o colaborador é reconhecido e recompensado 
por seu desempenho e metas atingidas de forma qualitativa e quantitativa, o modelo oferece 
flexibilidade de horários (de acordo com a demanda de trabalho), liberdade para pensar, criar, 
agir e autonomia nas tomadas de decisões direcionadas para o foco em resultados. 
 
Desta forma, empresas conseguem equilibrar a relação empregado-empregador como medida 
prática para gerar valores/resultados para uma unidade de negócio, através do compromisso e 
do engajamento do colaborador da equipe que são atribuídos pela responsabilidade dos 
resultados, onde cada indivíduo responde por si e a equipe responde por todos. É uma ação 
inovadora no que se refere ao ato de cobrar sem ter um chefe para pressionar, amenizando a 
carga de estresse dos colaboradores que são capazes de produzir com mais qualidade e em 
menos tempo, em virtude do senso de responsabilidade e compromisso gerado pelo ambiente 
construído neste modelo de gestão. 
 
O modelo AGE, no entanto, exige da equipe um nível médio de maturidade, pois confere à 
equipe, a autonomia de um líder para tomar decisões, definir prioridades, planejar, estabelecer 
metas e apresentar resultados. 
 
O modelo é composto por um gerente (diretor e/ou cliente interno) e vários gestores 
(colaboradores da equipe AGE) onde, o gerente lança os desafios e os gestores definem juntos 
os prazos e os resultados esperados, nomeando assim, os gestores que serão responsáveis 
pelo projeto em questão. É assim que a equipe consegue conhecer, reconhecer e avaliar as 
competências individuais dos integrantes, bem como, os pontos fortes e fracos de cada 
profissional, proporcionando o reconhecimento da equipe sobre as principais qualidades de um 
profissional e o desenvolvimento dos pontos fracos do indivíduo na realização do projeto, que 
favorece a minimização dos erros na execução do trabalho. 
 
Este modelo ameniza o impacto e as frustrações de um colaborador que muitas vezes 
desenvolve seu trabalho da melhor maneira, movido pela expectativa de obter o 
reconhecimento de seu superior imediato, o que não acontece com freqüência. A motivação 
para que o colaborador realize o trabalho com o máximo de dedicação no modelo AGE, é 
apoiada no reconhecimento de suas competências realçadas por seus companheiros de equipe 
e pelo desafio de atender às expectativas que a equipe e o cliente depositam sobre o resultado 
esperado. 
 
Por ser um modelo que quebra paradigmas por sua inovação e ousadia, é comum que alguns 
gerentes queiram interferir neste processo, invalidando o modelo auto- gerenciável e 
sabotando a autonomia da equipe. Se aplicado de maneira correta (respeitando a flexibilidade 
prevista no modelo), a equipe é capaz de apresentar consideráveis resultados para a empresa. 
Entretanto, é fundamental clarificar para esta equipe no momento da implantação os principais 
objetivos AGE, que são: 
 
Liberdade: 
Para minimizar os principais ofensores do bom desempenho que estão presentes na maior 
parte das organizações, tais como: métodos e processos engessados que impossibilitam 
inovações, cobrança de prazos determinado por terceiros que não conhecem a realidade do 
segmento, cobrança excessiva de horários e ambiente de constante pressão, substituídos por 
liberdade para pensar, agir e criar num ambiente leve, descontraído e cônscio. 
 
 



Responsabilidade: 
Para eliminar a possibilidade de isenção do colaborador (mesmo tendo atuado no processo) 
quando a execução de um projeto não atende às expectativas do solicitante e há várias 
pessoas envolvidas nele, portanto, as responsabilidades aplicam-se aos projetos, aos 
processos e ao cumprimento dos desafios propostos e alinhados pela própria equipe. 
 
Resultados: 
Para que o compromisso pelos resultados não seja concentrado nas mãos de um gerente, o 
que faz com que o colaborador atue de forma alienada. Ao assumir este projeto, o colaborador 
assume também o compromisso com o resultado esperado para agregar valores, contribuindo 
para o crescimento solidificado da empresa. 
 
Além de todos os benefícios já apresentados pelo modelo AGE, temos que considerar que a 
globalização e a concorrência crescem a cada dia (como já citado) e os colaboradores de uma 
empresa precisam ser tomadores de decisões, pois o tempo que um colaborador aguarda para 
que seu gerente tome determinada decisão, pode ser o suficiente para que seu cliente procure 
pela concorrência e o colaborador sinta-se desmotivado. 
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