
“Foi um dia agitado na nossa tesouraria”
Andreas Hühne, tesoureiro da Körber e seu colega Oliver Grab no último 
processo de aquisição de um grupo de tecnologia no Brasil.

Körber está acostumada a acordos de fusões e aquisições: o grupo internacional de tecnologia 
com sede em Hamburgo, que gerou receita de 2,5 bilhões de euros em 2018, já completou 
inúmeras aquisições ou vendeu partes da empresa nos últimos anos. Portanto, quando a Körber 
assumiu uma participação majoritária no provedor de TI de logística brasileira Otimis,  pouco 
antes do Natal de 2019, não era um território novo para o departamento de tesouraria da empresa 
à primeira vista.
“Em acordos de fusões e aquisições há uma certa rotina já desenvolvida", relata Andreas Hühne, 
que chefia a equipe de Tesouraria da Körber desde 2014. "No entanto, o acordo Otimis foi uma das 
transações mais complexas que já realizadas em termos de pagamento do valor de compra”.
Isso ocorreu devido a vários aspectos especifícos: "O prazo foi curto porque a assinatura do 
contrato e o fechamento do negócio aconteceram no mesmo dia", relata Oliver Grab, responsável 
pela precificação na tesouraria da Körber. O valor da compra deveria ser pago diretamente em 
reais, o que concretizaria o acordo com um montante significante de milhões de reais.

Regulamentação no Brasil
A unidade de negócios do grupo comprador, cuja matriz está sediada em Bad Nauheim, Hesse, 
não tinha presença no Brasil até o momento. Portanto, a empresa ainda não tinha uma conta 
local. "Os reais, moeda brasileira, não podem ser mantidos na Alemanha, devido a restrições na 
regulamentação do mercado de capitais", explica Grab. Por esse motivo, a empresa examinou 
se seria sensato liquidar a transação através de outra empresa do grupo no Brasil. "Por razões 
legais e tributárias, houve a decisão contrária para não aumentar ainda mais a complexidade", diz 
Hühne.
O maior desafio do ponto de vista do chefe de tesouraria foi coordenar todas as partes envolvidas. 
A empresa sediada em Hamburgo assumiu as ações de sete acionistas da Otimis. Entretanto, tais 
acionistas deveriam ser registrados com antecedência no Banco Central do Brasil e submetidos a 
um procedimento de "conheça seu cliente".
"Nossa tesouraria alinhou as pontas", relata Hühne. "Garantimos que todos os envolvidos 
estivessem na mesma página". Durante a fase crítica, foram realizadas conferências telefônicas 
diariamente entre o vendedor, seu banco e os advogados de ambas as partes. Desta forma, o 
gerente de projetos Grab dedicou cerca de um mês preparando o pagamento do valor de compra 
do negócio – um grande esforço tendo em vista o volume da transação.

A tesouraria da Körber também precisou preparar os pré-requisitos técnicos para a realização 
do envio da remessa do valor de compra, em concordância com a regulamentação brasileira, 
ocasionando a demora do pagamento. A empresa sediada em Hamburgo primeiro vinculou 
as contas de sua subsidiária Bad Nauheim ao Deutsche Bank via Ebics. O Deutsche Bank é um 
dos três principais bancos globais do grupo de tecnologia. Na segunda etapa, seguiu-se com a 
implementação da solução de pagamentos internacionais FX4Cash do Deutsche Bank. "Como já 
trabalhamos com a ferramenta em outras áreas do grupo, tudo funcionou tranquilamente", diz o 
gerente de projetos Grab.
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Torcendo para tudo dar certo no dia do fechamento
No dia da remessa do pagamento da compra, em 19 de dezembro, as coisas estavam "um pouco 
agitadas" na tesouraria de Körber, relembra Hühne com um sorriso: "A assinatura no Brasil ocorreu 
bem cedo pela manhã, em vista do fuso-horário na Alemanha. Os advogados da Körber no Brasil 
informaram a equipe em Hamburgo assim que os contratos foram assinados. A subsidiária em 
Bad Nauheim pode assim iniciar o pagamento. No Brasil a INTL FCStone, através de seu Banco de 
Câmbio, correspondente do Deutsche Bank foi responsável pela transação.
Por um curto período, a empresa com sede em Hamburgo ficou apreensiva: "Houve pequenas 
discrepâncias entre o valor previamente registrado no Banco Central e o pagamento real do 
montante de compra", relata o gerente de projeto Grab. No entanto, os detalhes levantados foram 
resolvidos rapidamente. A Otimis faz parte do Grupo Körber desde então, e a equipe de tesouraria 
ganhou uma experiência valiosa. Provavelmente essa não será a última aquisição para a empresa 
sediada em Hamburgo.


