N E D B A N K

OBJETIVO

Em 2003 o Nedbank ocupava a última posição dos principais bancos da
África do Sul: com o Return On Equity (ROE) em apenas 0,4, ações em
queda e os ganhos com títulos caindo em 98%, o banco necessitava de
um novo posicionamento organizacional.
Nesse contexto, o banco também teria o desafio de alinhar a cultura e o
modelo de negócio de um outro banco que havia sido adquirido, além
de ter uma gestão financeira mais firme para continuar o negócio.
O plano do novo CEO, Tom Boardman, envolvia uma completa
transformação na maneira pela qual o banco fazia negócios, incluindo
grandes mudanças nas lideranças e na cultura organizacional.

METODOLOGIA

A visão estratégica em 2003 era “se tornar o banco da África do Sul
mais altamente avaliado e respeitado... pela própria equipe, pelos
colaboradores, pelos clientes, acionistas, reguladores e comunidades”.
E o CEO, Tom Boardman, sabia que essa visão precisaria estar apoiada por
uma estratégia forte e uma transformação cultural: era preciso criar uma
cultura de alto desempenho com forte alinhamento da liderança sênior.
No Plano de Evolução Cultural, foram desenvolvidas as
Cultural Transformation Tools, apoiadas no modelo dos
7 Níveis de Consciência desenvolvido por Richard Barrett
- uma evolução da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow.

R E S U LTA D O S

Desde 2005 o Nedbank tem medido e avaliado anualmente a
sua cultura, incluindo a Avaliação de Cultura como parte do seu
relatório corporativo anual. Essas avaliações anuais permitem que
o Nedbank consiga medir e monitorar a evolução da organização.
Entre 2005 e 2012, a Entropia Cultural (energia de um grupo
investida em trabalho improdutivo) reduziu em mais de 60%, o
Preço das Ações subiu em 82% enquanto a Receita cresceu em
105%. O Returno On Equity (ROE) ultrapassou a meta de 20% no
período, enquanto o banco passou a ter maior avaliação de
retorno para os acionistas entre os “Big Five” da África do Sul.

E V O LU Ç Ã O C U LT U R A L

E N T R O P I A C U LT U R A L

Entropia Cultural é a quantidade de energia em um grupo que é
consumida em trabalho não produtivo. Ela é uma medida do nível de
conflito, fricção e frustração existente dentro de um grupo. A entropia
reduziu ou permaneceu a mesma a cada ano. A redução da entropia
gera melhora da performance através do aumento do engajamento
dos funcionários -aumento de faturamento, produtividade, preço da
ação, etc. Focar numa entropia de 10% irá resultar num funcionamento
saudável da organização e melhoria do clima de trabalho.

Faixas de risco da Entropia
0 -10% Funcionamento Saudável
11-20% Alguns problemas
21-30% Problemas significativos
31-40% Situação séria
41 - 50% Situação crítica
> 50% Crise cultural
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