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Sistemas de Informação e Processos de Fusão e Aquisição (F&A) no 

Sistema Bancário 

Resumo 

O presente artigo diz respeito a um projecto de investigação em curso que tem por foco as 
transformações verificadas a nível dos sistemas de Informação de instituições Bancárias 
submetidas a processos de Fusão e Aquisição (F&A). Esta investigação, que se inscreve 
numa abordagem interpretativista, tem como suporte fundamental o estudo do caso do 
processo de fusão de vários Bancos conducente à criação de um grande banco nacional da 
actualidade: o Banco BPI. Neste processo de investigação em curso são conciliadas 
diversas técnicas de investigação, que começam na observação privilegiada de um dos 
autores, à análise de um conjunto de documentos do processo e que se consolidam num 
conjunto de entrevistas semi-estruturadas a actores de topo na condução deste processo.   

Palavras–Chave: F&A’s, Sistemas de Informação, Integração, Liderança. 

1. Introdução 
A realização de fusões1 e aquisições no sistema bancário (doravante F&A’s, M&A “mergers 
and acquisitions” na literatura anglo-saxónica) e a consequente integração de sistemas de 
informação é uma tarefa complexa que, para ser bem sucedida, precisa de reunir talentos com 
capacidade para liderar o processo, assim como o projecto de integração dos sistemas e da infra-
estrutura tecnológica, e ainda ter habilidade para a gestão de recursos humanos num clima de 
mudança e em que emergem novos padrões de comportamento e novas relações de poder. 

Nestes processos surgem, frequentemente, focos de turbulência que podem perturbar o processo 
operacional e que, no limite, poderão mesmo levar ao desenho de um novo processo com base 
num novo padrão de comportamento, em consequência, da interacção entre as pessoas. Surge 
neste caso, a auto organização da empresa e/ou do serviço, independentemente do líder da 
mesma, e a emergência de novos padrões de comportamento. Estas duas características são 
tratadas pelas ciências da complexidade em contextos organizacionais (Fonseca 2002), (Griffin 
2002), (Stacey 2001). 

Este trabalho resulta da investigação em curso sobre “Sistemas de Informação, Modelos de 
Negócio e Processos de Fusão: Análise de um Caso – O nascimento do Banco BPI (1998)”, 
onde se explora uma das mais importantes sequências de operações F&A do sector em Portugal 
nas ultimas décadas e de que resultou um dos principais grupos financeiros no mercado 
português.  

Começa-se por rever o conhecimento na literatura acerca de operações de F&A de bancos e 
consequentes questões organizacionais e de sistemas de informação, e de contextualizar a 
investigação em curso. O timeline deste processo e a integração dos SI’s (sistemas de 
informação) do ex-BFE, ex-BBI e ex-UBD na plataforma informática do ex-BFB 2 para criar a 
plataforma do novo Banco BPI encontra-se no anexo I. 

Para estudo deste caso recorreu-se a diversas fontes de informação (espólio documental, 
arquivos empresariais e entrevistas semi-estruturadas a diversos actores chave na área dos SI’s ), 

                                                      
1 Considera-se fusão a combinação societária de dois ou mais bancos e aquisição a compra de uma posição de 
controlo de um banco por outro banco. 
2  BFB= Banco Fonsecas & Burnay; BFE= Banco de Fomento Exterior; BBI=Banco Borges & Irmão;  UBD= 
Universo Banco Directo. 

 



para além do conhecimento e da vivência directos, derivados de uma posição de observador 
participante no processo. 

2. A Evolução do sistema bancário na década de 1990/2000 nos EUA e Europa  
Enquadramento geral 

A revisão de literatura sobre F&A’s identifica habitualmente o sucesso com base em rácios de 
custos/proveitos, indicadores de aumento de eficiência e produtividade e, mais importante de 
todos, a criação de valor para os accionistas, a qual é evidenciada pela cotação das acções do 
banco comprador e/ou resultante da fusão (Mark Sirower, 2000). 

Price diz que “...muitas F&A’s falham devido a uma pobre implementação. E metade dos 
falhanços devem-se ao facto dos gestores seniores não se aperceberem das diferentes culturas 
das empresas envolvidas.”. Acrescenta ainda que muitas F&A’s são baseadas na ideia de que 
“vamos incrementar os rendimentos”, mas para isso é preciso ter “…em funcionamento uma 
equipa que efectue a gestão de todo o processo” (Price, 2000). 

As empresas de consultores (KMPG, 2000), (Accenture, 2001), (Mackinsey, 2003) têm 
explicado os falhanços de muitas F&A’s por quatro factores fundamentais: 

i.) Tendência para exagerar a previsão de redução de custos e ganhos de sinergia; 

ii.) Dificuldades de integração dos sistemas de informação e tecnologias; 

iii.) Falhanço na gestão de culturas dos dois bancos; 

iv.) Falhanço na motivação dos recursos humanos do banco adquirido. 

Sendo sucesso aqui definido como “uma combinação das duas entidades que poderá trazer 
melhor retorno para os accionista, do que aquilo que ocorreria se as entidades continuassem a 
operar separadamente” (Sirower 2000). 

Porém um estudo mais recente desenvolvido por dois autores europeus (Altunbas et al, 2004) 
diverge ligeiramente desta tese, dominante na literatura dos EUA, e considera que  poderão 
ocorrer retornos positivos quer para os accionistas do comprador quer do banco a adquirir (ver 
também (Cybo-Ottone & Murgia, 2000). Embora a literatura tradicional dos EUA tenha 
dificuldades em encontrar evidências da criação de valor para os accionistas do banco 
comprador, James e Ryngaert, citados em (Houston 2001), encontram essa evidência para 
alguns subconjuntos de F&A’s.  

Na revisão de literatura sobre o que se passou, na década de 90, nas F&A’s efectuadas nos EUA 
e na Europa, pode observar-se a ocorrência de fenómenos organizacionais semelhantes aos 
identificados por outros autores (Streatfield 2001): 

i.) Formação dinâmica de padrões de comportamentos evolutivos; 

ii.) Auto organização e emergência decorrente da interacção de múltiplos agentes; 

iii.) Interacção e relacionamento não linear de natureza política, social e cultural entre 
os agentes envolvidos; 

iv.) Ansiedade de “não saber / conhecer / controlar” a trajectória previsível do 
processo; 

v.) Diálogo e conversas entre agentes como interacções criadoras do sentido 
(significado) dos acontecimentos. 

 

Os objectivos identificados para operações de F&A foram  (Altunbas et al, 2004), (H. Sherman 
et al. 2004), (BCE, 2000): 



i.) Aumentar a Quota de Mercado; 

ii.) Penetrar em novas áreas de negócio; 

iii.) Aceder a uma linha de produtos/serviços mais diversificada; 

iv.) Obter economias de escala; Redução de custos operacionais; 

v.) Obter maior ROE; 

vi.) Obter maior dimensão. 

A concretização destes objectivos visa, no limite, a criação de valor para os accionistas. 

Tendo em consideração este objectivo principal a maioria dos estudos e investigações 
consideram que a maioria das F&A’s foi um insucesso, mas tendo em atenção outros dados 
(ROE, redução de custos operacionais, aumento da eficiência, etc.), outros estudos apontam 
para alguns sucessos, como é caso do estudo empírico efectuado sobre 93 F&A’s, ocorridas no 
Reino Unido entre 1981-1993 (Michelle Haynes et al. 1999).  

De acordo com o relatório do Banco Central Europeu (B.C.E., 2000), registaram–se 2.153  
F&A’s, entre instituições de crédito dos 15 países da UE, durante o período de 1995 até 
30/6/2000, das quais 1.807 foram entre bancos do mesmo país. 

A primeira grande fusão jurídica, informática e operacional na Banca que ocorreu em Portugal 
foi a do Banco BPI, no 1º semestre de 1998 e resultou das fusões sucessivas do ex-BFB, do ex- 
BFE e do ex-BBI, a que se juntou, no final do ano, o ex-UBD, e que foram integrados na 
plataforma informática do BFB e passaram a operar sob a mesma marca (Banco BPI).  

Só em 2000 é que o BCP incorporou por fusão o B.P.A., tendo nesse mesmo ano adquirido o 
Banco Mello e o B.P.S.M., os quais continuaram a operar com os seus sistemas próprios até 
2002, altura em que foram integrados no sistema de informação do BCP. 

Em 2002, a C.G.D. integrou por fusão o Banco Nacional Ultramarino. 

O papel das TI/SI’s nos processos de F& A’s 

A integração das TI/SI’s são um dos factores críticos de sucesso nos processos de F&A, dado 
que são um poderoso instrumento para alavancar outros objectivos que estão subjacentes ao 
processo, ou seja: 

i.) Manutenção da base de clientes dos dois bancos; 

ii.) Suporte à actividade comercial e de marketing; 

iii.) Redução de custos operacionais/Aumento de produtividade operacional/Economias 
de escala; 

iv.) Criação de valor para os accionistas. 

Os factores chave de sucesso identificados na integração das TI/SI’s sumariam-se no anexo III. 
Numa F&A entre iguais 3 os factores de selecção dos SI’s começam por depender da 
compatibilidade entre as infra-estruturas tecnológicas (Kim Jonhson et al, 1996) e, assegurada 
esta, dependem dos critérios que as equipas de TI/SI’s dos dois bancos venham a fixar. 

Genericamente, essas regras têm carácter universal, mas poderão, eventualmente, surgir casos 
que adoptem regras mais específicas e que se poderão traduzir por mais rapidez e segurança 
para os clientes. 

Numa F&A entre iguais, que teve lugar em 1996 nos EUA, entre o Chase Manhattan  Bank e o 
Chemical  Bank (Hoffman 1998), as 2.500 aplicações dos dois bancos foram agrupadas em 67 
grupos relacionados logicamente e depois a escolha da solução processou-se de acordo com os 
seguintes seis critérios: 
                                                      
3 Bancos da mesma dimensão. 



i.) Capacidade para suportar novas escalas e, manipular grandes volumes de dados 
(escalabilidade dimensional); 

ii.) Capacidade para suportar e manter-se sempre em funcionamento (qualidade de 
serviço); 

iii.) Capacidade funcional; 

iv.) Possibilidade para se manter durante o longo prazo de acordo com as estratégias 
dos bancos (escalabilidade funcional); 

v.) Disponibilidade de talentos para suportar as aplicações; 

vi.) Custos para conversão, operação e manutenção. 

Por outro lado, o critério de selecção das aplicações que prevaleceu na fusão ocorrida, em 2003, 
entre o First Union Corp e o Wachovia Bank nos EUA (Thomas Hoffman, 2004) foi o da 
rapidez de execução do processamento. 

3. Processo de Fusão e Integração Informática do Banco BPI 
Depois de em Outubro/96, o Grupo BPI (BPI+BFB) ter adquirido o Grupo BFE (BFE+BBI), na 
sequência da privatização deste, foi decidido pela administração do BPI, durante o 2º trimestre 
de 97, fundir os SI’s de informação dos três bancos adquiridos (BFB,BFE e BBI) e integrá-los 
numa única plataforma informática (sendo adoptada a plataforma do BFB). 

Os trabalhos de preparação começaram de imediato (Junho/97) e as integrações informáticas 
tiveram lugar nas datas indicadas no anexo I. 

4. Metodologia e desenho da investigação 
Metodologia 

A metodologia utilizada neste tipo de investigação fundamenta-se habitualmente no método de 
estudo de casos. Este método utiliza múltiplas fontes de informação (e.g. entrevistas, análise 
documental, observação directa, arquivos e artefactos físicos) e é considerado um dos mais 
adequados na investigação das ciências sociais (referencias sobre o método do caso), 
especialmente por dois motivos (Bensabat et al.1987): 

i.) O investigador pode estudar as TSI’s no seu ambiente natural, avaliar o “state-of-
art”  e generalizar teorias a partir da prática; 

ii.) O método permite ao investigador responder a questões do tipo “como?” e 
“porquê?”, procurando assim entender a natureza e complexidade das TSI’s. 

Para além deste investigador, outros autores (Hartley 1994), (Klein e Myers 1999), (Lee 1991),  
(Walsham 1995) consideram, também, que este método é um dos instrumentos mais adequados 
para a realização de investigações na área das TSI’s, nomeadamente, quando o fenómeno em 
estudo é relativamente novo e as soluções apresentadas para esta área específica - fusão e 
integração  dos SI’s de um banco na plataforma informática de outro -, quer por académicos 
quer por consultores, são ainda mais recentes que o referido fenómeno, e, ainda não foram 
consolidados, a nível internacional, pelos meios académicos. 

Este método enquadra-se no paradigma de investigação interpretativista que, conjuntamente 
com o positivista e o crítico, constituem as categorias de investigação definidas por Myers 
(1997), no seguimento de outros trabalhos relevantes neste domínio (Orlikowski and Baroudi 
1991). Note-se que, cada vez mais, a teoria interpretativista é uma das abordagens reconhecidas 
como válidas para a investigação de TSI’s (Galliers 1992). 

A fusão e integração dos SI’s de um dado banco na plataforma informática de outro, sendo um 
problema técnico de grande complexidade é, também, um problema com grandes implicações 



sociais, nomeadamente, a nível de recursos humanos, quer na área das TSI’s, quer nas outras 
áreas dos bancos envolvidos (como tivemos, aliás, a oportunidade de constatar através da 
revisão de literatura efectuada). 

Desenho da investigação 

Pretende-se nesta investigação avaliar quais e como os factores críticos de sucesso da integração 
das TI/SI, identificados na revisão da literatura, estiveram (ou não) presentes nesta fusão. 

Para análise deste caso, no qual o primeiro autor foi participante, recorreu-se à análise do 
espólio documental entretanto recolhido, reunindo os documentos produzidos pelas diversas 
equipas que integraram os projectos desde a fase de planeamento, definição e implementação da 
migração informática. O arquivo é actualmente constituído por 118 documentos, com cerca de 
2.000 páginas.  

Recorreu-se ainda a entrevistas semi-estruturadas com os principais actores do processo, com 
responsabilidades na área das TI/SI’s. No anexo II poder-se-á observar as siglas dos principais 
actores entrevistados e as funções que desempenhavam na época dos acontecimentos. As 
entrevistas foram gravadas (áudio) e transcritas, estando a sua exploração a ser apoiada por 
software de análise de conteúdos, no caso concreto a ferramenta Nud*IST.. 

Tal como noutros trabalhos (Sveiby, 1994) o modelo de investigação adoptado combina parte 
de abordagem etnográfica (observador participante), parte de “action research” (vista “á 
posteriori”) e ainda técnicas inspiradas nos modelos de investigação da história (para uma 
discussão da importância e papel do método do caso na historiografia actual (Mattoso, 1997). 

5. Resultados preliminares 
Da investigação efectuada no estudo destes casos, concluímos que a integração de SI’s numa 
infra-estrutura tecnológica comum é um factor crítico do (não) sucesso, que para ter êxito, deve 
ter uma forte liderança, acompanhada de um bom planeamento e controlo de todo o projecto, 
assim como os melhores talentos na área das TSI’s, e uma gestão rigorosa das culturas 
organizacionais, na qual os recursos humanos merecem lugar de destaque.  

Apesar de estar ainda a decorrer a análise da informação e contributos recolhidos é já possível 
identificar aspectos significativos deste tipo de fusões, que devem ser tidos em consideração 
numa fusão de SI e que alguns depoimentos ilustram. 

A primeira prende-se com o facto da estratégia global definida para a fusão, que tem em 
consideração os aspectos financeiros, económicos, culturais, políticos e de gestão RH, acabar 
por determinar, ou pelo menos reduzir, as opções de integração SI baseadas em fundamentos 
tecnológicos.  

A segunda relaciona-se com a significativa dimensão da fusão SI. Por um lado e citando um 
entrevistado ”ao contrário do processo económico e de contabilidade para o qual pôde ser 
adoptado o mínimo múltiplo comum [dos vários bancos], na tecnologia tem de ser o máximo 
comum. E porquê? Porque eu não posso perder operações que estão concretamente a ser feitas 
em cada banco”. Por outro lado, integrações de unidades orgânicas de pequena dimensão 
podem conduzir a esforços de integração SI significativos. Como exemplo, “a aquisição de um 
banco mais pequenino, o UBD [Banco Universo] veio a dar problemas muito grandes. […] 
Como banco não tinha nada de mais simples […] mas a sua integração foi um “berbicacho”, 
porque nós tivemos de preparar as nossas aplicações todas [para satisfazer as suas 
especificidades]”  
Em terceiro lugar refira-se o impacto de um processo de fusão na evolução tecnológica. É que 
se, por um lado, é uma oportunidade excelente para um salto qualitativo “já que há uma 
oportunidade para mexer na qualidade dos dados, para mexer num conjunto de operações que 
estão mal documentadas ou são mal conhecidas e para se ir buscar o que há de mais adiantado 
nos diferentes bancos”, por outro lado o esforço exigido pode reduzir a capacidade disponível 



para evoluir noutras áreas. Como citado “o sistema de que passamos a dispor era superior ao 
que tínhamos antes. Mas efectivamente o processo de fusão provocou um hiato de 6 a 8 meses 
no processo de desenvolvimento normal do banco […] já que estivemos recolhidos cá dentro e 
não fizemos desenvolvimento de novos produtos/serviços que os clientes exigiam” 

Complementarmente há ensinamentos para um processo de fusão que se pode ir adiantando 
nesta fase da investigação. Como exemplo, um prende-se com a importância do 
“benchmarking” e da aprendizagem com outras experiências, sendo que “na altura da fusão 
tivemos um apoio muito grande por parte do La Caixa, como o case study que nós mais 
usamos”. Outro relaciona-se com a criação de condições de dedicação exclusiva ao projecto de 
fusão:“Uma equipa própria ligada ao projecto de fusão SI foi separada e autonomizada. 
Esteve, não sei quanto tempo, fechada sozinha na sala de fusão e foram criados os ambientes 
de testes próprios para a fusão e para as simulações”. 

Outros aspectos poderiam ser já adiantados mas, com o processo de análise a decorrer e com o 
constante surgimento de novas proposições e o amadurecimento da teoria, deles se dará 
conhecimento noutras fases do projecto: na expectativa de que, simultaneamente, possam 
melhorar o conhecimento científico neste domínio específico e contribuam para a melhoria do 
planeamento da integração SI em processos efectivos de F&A..    
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