


• “É qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na
organização, decorrente de fatores internos e/ou externos à
organização que traz algum impacto nos resultados e/ou nas
relações entre as pessoas no trabalho” Bruno-Faria (2000)
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• “Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica,
cultural, tecnológica, humana ou de outro componente, capaz
de gerar impacto em partes ou no conjunto da organização.”
Wood Jr (2000)
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• “Resposta da organização às transformações que vigoram no
ambiente, com o intuito de manter a congruência entre os
componentes organizacionais;

• (trabalho, pessoas, arranjos/estrutura e cultura)”. Nadler, Shaw,
Walton e cols. (1995).
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• “Alteração significativa articulada, planejada e operacionalizada por
pessoal interno ou externo à organização, que tenha o apoio e
supervisão da administração superior, e atinja integradamente os
componentes de cunho comportamental, estrutural, tecnológico e
estratégico.” Araújo (1982)
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Robbins(1999) apresenta seis aspectos: 

• natureza da força do trabalho,

• a tecnologia

• os choques econômicos

• a concorrência

• as tendências sociais

• a política mundial.
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No Brasil, já passamos por todas essas mudanças. Agora mesmo,
tivemos uma grande mudança com a eleição da primeira mulher
a presidir o nosso país. Tivemos mudança de governo do Estado
com as eleições.

Mudança, através da tecnologia, tem a todo o momento, a cada
semestre algo novo é lançado ou criado. Daqui para frente,
podemos dizer que a única certeza em nossas vidas é a de que
tudo pode mudar!

8



O técnico em secretariado deve atuar como agente de mudança
nas organizações.

Analisando os significados das palavras agente e mudança (vide
glossário), podemos concluir que ser agente de mudanças é ser
aquele que opera ou é capaz de operar alteração, modificação ou
transformação nas organizações.
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• Ser um agente de mudanças significa antes de tudo,
reavaliar o próprio trabalho. (...)Como seres humanos
normais que somos, nós sempre temos ótimas sugestões
para mudar o que os outros estão fazendo. Ser um agente
de mudança significa entender que a mudança não começa
pelos outros, mas por nós mesmos.

Max Gehringer, para CBN.

http://estou-sem.blogspot.com/2008/11/ser-um-agente-de-mudanas-significa-que.html
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