PREFÁCIO
NOTA DOS AUTORES
CAPÍTULO 1 – O PARADIGMA DA MUDANÇA E A MUDANÇA DE PARADIGMAS
Uma visão global da temática
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Os paradigmas como obstáculos à mudança nas organizações
Paradigmas para a actualidade
O líder como construtor de ambientes organizacionais
Liderar a mudança é difícil
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“Tudo depende”?
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Liderança carismática
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Liderança transformacional
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Excessivo desvelo pelo cumprimento da divisão horizontal do trabalho
Prerrogativa decisória nas mãos dos gestores
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Organização que aprende: uma esponja em constante movimento
A mudança das regras do jogo
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Mudança programada x mudança emergente
Mudança incremental x mudança radical
Rãs em água morna
Mudanças tecnológicas x mudanças humanas
“A mudança é intensamente pessoal”
Os ciclos de vida organizacional não são uma sina
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