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Í N D I C EC A R O L E I T O R ,

Vitória do SafePay™
na Dinamarca
Statoil, Coop Fakta e Dansk Super-
marked são três grandes empresas 
dinamarquesas que decidiram investir 
no sistema SafePay. As encomendas 
recentemente efectuadas traduzem-se 
em cerca de 45 milhões de coroas sue-
cas. Estas empresas terão agora um sis-
tema fechado de gestão de caixa.

Tema: Armazenamento 
Seguro
Existe uma necessidade crescente 
quanto ao Armazenamento Seguro. 
Hoje em dia, documentos valiosos e 
jóias não são os únicos itens que pre-
cisam de protecção – poderíamos falar 
igualmente de dados em suporte infor-
mático, planos e cópias de segurança 
que precisam de ser protegidos em caso 
de incêndio, sabotagem ou assalto. A
Gunnebo oferece cofres, caixas-fortes, 
fechaduras e cofres-de-aluguer para 
satisfazer todas as necessidades. Nesta 
edição, concentramo-nos na linha de 
negócio Armazenamento Seguro. 

Marinha sueca
aumenta segurança
Quando a Guarda Costeira sueca pro-
curava cofres para armas, a encomenda 
foi efectuada à Gunnebo. Os requisi-
tos eram elevados: os cofres teriam de 
ser leves mas também extremamen-
te seguros e teriam de se adaptar aos 
equipamentos e mobiliário dos barcos. 
O cliente decidiu adquirir a gama 
Atlantic.

Cofres personalizados
Os cofres não têm de ser cinzentos e 
monótonos. Actualmente há cofres 
disponíveis para uso interno e exter-
no. Com a gama Carena da Gunnebo,
pode escolher o seu próprio design para 
a porta.

AS TRÊS EDIÇÕES de 2007 da Gunnebo Global dedicaram-se 
às nossas linhas de negócio Banca, Protecção de Instalações e 
Distribuição. Este número – a primeira edição de 2008 – con-
centra-se na nossa quarta linha de negócio, Armazenamento
Seguro. Em linguagem corrente, estamos a falar da área que 
inclui cofres, caixas-fortes e cofres-de-aluguer para proteger 
dinheiro e valores do fogo e de roubos. Muitos de vocês pro-
vavelmente leram o livro ou viram o filme O Código Da Vinci, 
no qual Sophie Neveu e Robert Langdon entram de forma 
perfeitamente legal num banco suíço às duas horas da manhã. 
Com o sistema robotizado de depósito seguro da Gunnebo,
SafeStore Auto, eles conseguem aceder ao cofre com o código 
para o Santo Graal. O nosso sistema é descrito em pormenor 
em cinco páginas deste livro e a história é um exemplo perfei-
to da utilidade de se poder aceder aos cofres-de-aluguer vinte 
e quatro horas por dia, sete dias por semana. Os bancos na 
Alemanha já reconheceram as vantagens desta inovação para o 
serviço ao cliente e para a rendibilidade, tendo já aí instalado 
cerca de 700 sistemas robotizados de depósito seguro. No ano 
passado, concentrámo-nos no alargamento de mercado para 
o SafeStore Auto e agora temos sistemas instalados em países 
como Portugal, Espanha, Dinamarca, Itália, Suíça, Canadá, 
Rússia e China.

É COM ALGUMA FREQUÊNCIA que recebemos cartas de peritos 
em cofres (leia-se: peritos em arrombar cofres), provenientes de 
diversas prisões, a oferecerem os seus conhecimentos exclusivos 
relativamente ao arrombamento de cofres de alta segurança. 
Cordialmente (mas com firmeza) declinamos estas ofertas 
com a certeza de que os nossos engenheiros são extremamente 
eficientes na concepção e teste de todos os nossos produtos 
de Armazenamento Seguro. Grande parte dos nossos cofres, 
caixas-fortes e portas de segurança estão também certificados 
por vários institutos de testes de todo o mundo e classificados 
por nível de segurança, consoante o valor do conteúdo preten-
dido e o tempo que leva a destruir o cofre através de fogo ou 
da violência física. Para além disso, existem inúmeras histórias 
sobre como diversas empresas sobreviveram a incêndios e a 
assaltos graças aos nossos cofres resistentes ao fogo e a roubos.

Nesta edição, pode também ler acerca dos testes efectua-
dos aos nossos produtos antiterrorismo, entrevistas com Peter 
Samuelsson e James Taylor e um artigo sobre o nosso ino-
vador sistema de gestão monetária, SafePay™, na Dinamar-
ca. Espero sinceramente que aprecie a leitura desta edição da 
Gunnebo Global. O próximo número, que sairá a meio do 
ano, será dedicado às nossas operações de serviços. Por favor, 
não hesite em contactar-nos, a mim ou a qualquer membro da 
nossa comissão editorial (os dados para contacto estão indi-
cados abaixo), se quiser fazer algum comentário ou sugestão 
relativamente a artigos que gostaria de ler em futuros números 
da Gunnebo Global.

JANERIK DIMMING
SVP GROUP COMMUNICATIONS

GUNNEBO AB
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Reliance Retail na Índia 
escolhe portas Pass-O-Mat 
A Reliance Retail é uma grande cadeia de 
comércio retalhista que vende, entre outros 
produtos, químicos e têxteis. O seu volume 
de negócios é superior a 25 biliões de dólares 
americanos por ano. 

A Reliance Retail procurava uma solução 
de controlo de acessos para as suas novas lojas 
e decidiu adquirir as portas Pass-O-Mat da 
Gunnebo. Nos próximos anos, a Reliance 
Retail está a planear abrir aproximadamente 
mais 50 novas lojas, havendo portanto uma 
grande possibilidade de novas encomendas 
para a Gunnebo.

DuPont Indonésia escolhe a Gunnebo como 
distribuidor. George Hadi Santoso (à esquer-
da), director nacional da DuPont Indonésia, 
e Hindra Kurniawan (à direita), director 
nacional da Gunnebo Indonésia. Os arrumos azuis melhoraram a segurança 

em Växjö.

Ministro visita Troax
O ministro sueco das Políticas de Migração 
e Asilo, Tobias Billström, visitou a fábrica da 
Gunnebo Troax em Hillerstorp, na Suécia, 
em Outubro.

O ministro tinha expressado o seu dese-
jo de visitar uma empresa que trabalhasse 
activamente para integrar novos cidadãos, 
e a Gunnebo Troax foi considerada um 

óptimo exemplo. 
“Há já vários anos que administramos um 

curso de sueco em conjunto com o centro 
educativo GKC. Este está direccionado aos 
funcionários de origem não sueca que quei-
ram desenvolver a língua sueca”, explica 
Maria Blomdahl, VP de Recursos Humanos 
na Gunnebo Troax AB.

Tobias Billström, ministro sueco das Políticas de Migração e Asilo, fez uma visita guiada 
à Gunnebo Troax, em Hillerstorp, em 17 de Outubro de 2007.

DuPont Indonésia escolhe
Gunnebo como distribuidor

A Gunnebo Indonésia obteve o direito de 
vender o extintor de incêndios FE-36™ 
da DuPont. A Gunnebo e a DuPont passa-
ram os dois últimos anos em conversações 
sobre direitos de distribuição, e a Gunnebo
Indonésia avaliou e testou cuidadosamente 
o FE-36™. 

A DuPont é uma multinacional com acti-
vidade em 70 países. É uma empresa líder 
mundial em segurança contra incêndios e 
conduz o desenvolvimento de extintores de 
incêndio seguros e ecológicos. 

Os extintores de incêndio que contêm 
FE-36™ são vendidos como boas alterna-
tivas para espaços que requeiram elevados 
níveis de segurança, como salas de servidores, 
museus, arquivos, hospitais e aviões. 

“O FE-36™ não está a ser posto de parte 
como o halon, que é prejudicial para o 
ambiente, e é ideal em, por exemplo, esta-
ções de comando e centros de telecomunica-
ções – os maiores compradores de produtos 
de segurança contra incêndio na Indonésia”, 
diz Hindra Kurniawan, director nacional da 
Gunnebo Indonésia. 

Armazenamento mais 
seguro em Växjö
Em 2007, a empresa imobiliária local 
Växjöhem em Växjö, no sul da Suécia, ini-
ciou um projecto para aumentar a sensação 
de segurança dos residentes. 

Parte deste projecto incluiu o fornecimen-
to de espaços de armazenamento mais seguros 
nos edifícios residenciais, tendo a Växjöhem 
escolhido para fornecedor a Troax Suécia. 

“Até hoje, já construímos cerca de 700 
arrumos. Deitámos fora os antigos acessó-
rios, que eram basicamente feitos de rede 
para galinheiro, placas separadoras e grades 
em rede velha e enfraquecida, e colocámos 
os novos painéis em rede fundida UX450, 
mais seguros, em azul”, diz Daniel Svensson, 
director de vendas da Troax Suécia. 
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Coop Fakta, Dansk Supermarked 
e Statoil Nordic são três grandes 
cadeias de Distribuição dinamar-
quesas que assinaram contratos 
para o sistema fechado de gestão 
de dinheiro SafePay™. Em 2007, 
os contratos traduziram-se em 
encomendas no valor de 45 milhões 
de coroas suecas. O sistema da 
Gunnebo é agora líder no mercado 
dinamarquês.

Todos os dias há grandes quantidades de 
dinheiro em circulação no sector da Dis-
tribuição. O SafePay™ da Gunnebo é um 
sistema totalmente fechado concebido para 
aumentar a segurança em relação à gestão 
monetária, simplificando ao mesmo tempo 
todo o processo. Fakta, parte do Grupo Coop 
que possui mais de 300 estabelecimentos na 
Dinamarca, já instalou o SafePay™. Segun-
do o principal regulador e chefe de segurança 
da Fakta, John Ravn, os resultados foram 
totalmente satisfatórios. 

“Nos últimos três anos, executámos uma 
avaliação completa do sistema, não tendo 
havido um único roubo nas lojas onde o siste-
ma está instalado. Isto traduz-se numa maior 
segurança para os nossos funcionários e, claro, 
para os nossos clientes. O nosso objectivo é 
ter o SafePay™ instalado em todas as nossas 
lojas dentro de cinco anos”, diz Ravn. 

PERMANECE NO SISTEMA
Nos estabelecimentos das cadeias acima 
mencionadas, as notas e as moedas são agora 
inseridas na unidade SafePay™ pelo clien-
te e pelo funcionário da caixa, sendo depois 
entregue o troco certo. Para além disso, o sis-
tema identifica notas falsas. O elevado nível 
de segurança oferecido é possível porque o 
dinheiro permanece retido no interior do 
sistema, sendo depois retirado no final do 
dia através de uma unidade de depósito para 
uma unidade de transferência monetária, que 
por sua vez é esvaziada por uma empresa de 
segurança.

“O sistema SafePay™ oferece também 

diversas vantagens para pequenos estabeleci-
mentos e é reconfortante saber que nenhum 
dos estabelecimentos com o  SafePay™ foi 
vítima de qualquer tentativa de assalto. Para 
além do facto de o funcionário da caixa não 
necessitar de tocar em moedas – evitando 
assim a alergia ao níquel – este sistema ajuda 
também a criar um bom ambiente de traba-
lho”, diz Jerker Krabbe, gestor da linha de 
negócio Distribuição na Gunnebo Nordic.  

DESENVOLVIMENTO COM O CLIENTE
Coop Fakta, Statoil e Dansk Supermarked 
avaliaram o sistema com resultados satisfa-
tórios, tendo estado também envolvidos no 
desenvolvimento da unidade de transferência 
monetária do SafePay™. O contrato com as 
três cadeias – que no caso da Statoil abran-
ge toda a região nórdica – traduziu-se no 
ano passado em encomendas no valor de 45 
milhões de coroas suecas. Foi encomendado 
um total de 360 sistemas. A Gunnebo está 
também em conversações com outras cadeias 
comerciais na Dinamarca. 

Grande encomenda de 
SafePay™ na Dinamarca

A Statoil Nordic na Dinamarca assi-
nou contratos relativamente ao Safe-
Pay™, estando também a contribuir 
para o desenvolvimento da unidade de 
transferência monetária. 
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Smart Fix é o nome do novo sistema 
de fixação da Gunnebo Troax para 
protecção de máquinas. Lançado 
no Outono, este é um sistema 
inovador da marca que simplifica 
drasticamente os processos de 
montagem e desmontagem.

“Esta é uma grande oportunidade 
para a nossa gama de protecção de 
máquinas”, diz Kim Dahl, gestor de 
produtos.

Os processos avançados actualmente presen-
tes na indústria moderna requerem elevados 
requisitos de segurança. O plano de negócios 
da Troax quanto a protecção de máquinas é 
fornecer painéis em rede fundida e sistemas 
de fixação para a área circundante da máqui-
na, em parte para restringir o acesso de pesso-
al não autorizado mas também para reduzir o 
risco de acidentes entre os funcionários.

UM SISTEMA MAIS FLEXÍVEL
O Outono de 2007 assistiu ao lançamento do 
Smart Fix, tendo esta nova gama de produtos 
sido muito bem recebida. O Smart Fix tem 
por base os painéis ST da Troax mas com um 
novo sistema flexível para maior simplicidade 
de instalação. 

“A maior vantagem é o facto de poder ser 
montado e desmontado por uma só pessoa, 
quando anteriormente eram necessárias pelo 
menos duas pessoas”, diz Dahl.

Tal como todos os produtos Troax, o Smart 
Fix passou por testes exaustivos para garantir 
a melhor força e segurança possíveis. 

IMPORTÂNCIA DA INTERNET NO LANÇAMENTO
Para o lançamento do Smart Fix, a Gunnebo 
Troax escolheu diversos meios para chegar 

a novos clientes e aos clientes já existentes. 
A Internet foi um desses meios, incluindo a 
publicação de um website específico para o 
Smart Fix. O correio electrónico e os postais 
foram também elementos vitais no processo 
de lançamento, que ocorreu individualmen-
te em cada país,  com particular incidência 
nos mercados centrais da Dinamarca, Ale-
manha, Holanda, Espanha, Bélgica e Suécia. 
A competição neste mercado é dura, mas a 
Gunnebo Troax quer sempre manter-se um 
passo à frente.

“No que diz respeito a protecção de máqui-
nas, estamos a trabalhar intensivamente para 
apresentar novos desenvolvimentos uma ou 
duas vezes por ano. Isto é para nós muito 
importante. Os nossos produtos são fre-
quentemente igualados, portanto temos de 
trabalhar com rapidez para garantir que a 
competição não nos consegue acompanhar”, 
explica Dahl. 

Lançamento de sistema de fixação rápida

Factos
A Gunnebo Troax concentra-se em 

três áreas de produtos: máquinas e 
ambientes robotizados (protecção 
de máquinas), manuseamento de 
materiais e logística, e protecção de 
propriedade.

A protecção de máquinas é 
responsável por um terço do volume 
de negócios da Gunnebo Troax.

A sede da Gunnebo Troax em Hil-
lerstorp, sul da Suécia, é também o 
local onde são fabricados e desen-
volvidos produtos do segmento de 
protecção de máquinas.

Poderá encontrar mais infor-
mações relativas ao Smart Fix em 
www.smartfix.nu.

O Smart Fix é tão simples que a montagem e a des-
montagem podem ser efectuadas por uma só pessoa.
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T E M A D A  G U N N E B O  G L O B A L  –  A R M A Z E N A M E N T O  S E G U R O

     Armazenamento Seguro 
protege valores

que não têm preço
Todas as empresas, autoridades e organizações possuem documentos, valores e dados em 
suporte informático cruciais para o seu funcionamento – valores simplesmente incalculáveis. 
É obvio que tais materiais precisam de ser protegidos contra incêndios, assaltos e sabotagem.  
   A gama de Armazenamento Seguro da Gunnebo inclui cofres, cadeados, casas-fortes e 
cofres-de-aluguer para satisfazer todas as necessidades. A escolha de, por exemplo, um cofre 
depende totalmente dos itens que lá serão guardados e do nível de protecção necessária. Leia 
mais sobre os diferentes produtos, soluções e testemunhos de clientes nas páginas 6 a 18!
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Existe uma necessidade crescente 
em muitas empresas e entidades 
governamentais para guardar em 
segurança os seus documentos 
importantes, dados em suporte 
informático e artigos valiosos. Estão 
constantemente a aparecer novos 
grupos de clientes para a linha de 
negócio Armazenamento Seguro da 
Gunnebo.

“O mercado é muito maior do 
que prevíamos de início”, diz Peter 
Samuelsson, director de desenvol-
vimento de negócios do Centro de 
Competências de Armazenamento 
Seguro.

A linha de negócio Armazenamento Seguro é 
uma parte importante do funcionamento da 
Gunnebo. Pode não ser a maior, mas é uma 
das melhores no que diz respeito a rentabi-
lidade. O portfolio de produtos desta linha 
de negócio inclui diversos tipos de cofres de 
alta segurança e armários para documentos, 
casas-fortes, portas-fortes, cofres-de-aluguer 
e fechaduras. 

“Em termos de vendas o volume do seg-
mento de clientes existentes manteve-se, mas 
o crescimento do grupo de novos clientes 
aumentou”, diz Peter Samuelsson.

O principal factor por trás deste aumento 
são os novos produtos e o facto de existir uma 
necessidade geral alargada quanto a Armaze-
namento Seguro entre particulares, empresas 

de todas as dimensões, autoridades governa-
mentais e organizações. 

GRUPO DE NOVOS CLIENTES 
EM RÁPIDO CRESCIMENTO

A gama para pequenos escritórios e escritórios 
caseiros (chamada SoHo) é um exemplo de 
um segmento de clientes que está em rápido 
crescimento. SoHo é também um grupo de 
clientes relativamente novo. 

“Há cada vez mais pessoas a trabalhar 
a partir de casa e os patrões têm requisitos 
no que diz respeito a segurança. Algumas
companhias de seguros são também bastante 
exigentes e os prémios podem chegar mesmo 
a ser reduzidos se for usado um sistema de 
Armazenamento Seguro. Para além disso, 

Novas 
oportuni-
dades para 
Armaze-
namento 
Seguro

A linha de negócios Armazenamento 
Seguro da Gunnebo inclui cofres de alta 
segurança, armários para documentos, 
casas-fortes, portas-fortes, cofres-de-alu-
guer e fechaduras.
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muitos particulares querem manter os seus 
valores e documentos mais importantes em 
casa, já que o acesso aos cofres-de-aluguer nos 
bancos é limitado – a não ser que o banco 
possua cofres-de-aluguer robotizados Safe-
Store Auto da Gunnebo. Todos estes facto-
res levam a uma maior procura de produtos 
neste segmento”, explica Peter Samuelsson.

NOVOS CANAIS DE VENDAS
O facto do produto ser acessível é também 
um importante factor por trás desta maior 
procura.

“Actualmente, podemos ir a uma loja de 
bricolage e comprar um cofre, o que não era 
possível há alguns anos atrás.” 

Em 2003 a Gunnebo lançou a SecureLi-
ne – uma gama de produtos especialmente 
adaptada ao segmento SoHo. A Gunnebo
tem-se dedicado intensamente a promo-

ver estes produtos através de, por exemplo,  
catálogos de vendas, venda on-line e venda 
a retalho através de diversos revendedores, 
como cadeias de bricolage. E este passo tem 
sido um êxito.

“Levou algum tempo”, diz Peter Samuels-
son. “Antes, não tínhamos qualquer relação 
existente com as empresas de catálogos, por 
exemplo, mas as coisas estão gradualmente a 
melhorar. Fortalecemos a nossa posição atra-
vés de diversos revendedores e estamos agora 
a concentrarmo-nos num melhoramento 
ainda maior. No segmento SoHo, somos 
novos na “área”  e estamos constantemente 
a angariar mais áreas de mercado.”

INTERESSE DA EUROPA DE LESTE
No entanto, SoHo não é o único segmen-
to onde a procura de produtos de Arma-
zenamento Seguro está a aumentar. Peter 

O mercado de produtos de Armazena-
mento Seguro está a aumentar, conclui 
Peter Samuelsson, director de desenvolvi-
mento de negócios do Centro de Compe-
tências de Armazenamento Seguro.

T E M A D A  G U N N E B O  G L O B A L  –  A R M A Z E N A M E N T O  S E G U R O



9

Factos:
Armazenamento Seguro

Armazenamento Seguro é o nome geral 
da gama de segurança física tradicional da 
Gunnebo que inclui cofres-de-aluguer, caixas-
-fortes, portas-fortes, cofres e fechaduras.

Armazenamento Seguro é também a desig-
nação organizacional do Centro de Compe-
tência responsável pela produção e aquisição 
dos produtos e soluções da linha de negócio 
do mesmo nome que depois vende para os 
25 Centros de Clientes da Gunnebo. 

O Centro de Competências também admi-
nistra as vendas aos mercados onde a Gun-
nebo não possui Centros de Clientes.

A linha de negócios Armazenamento Segu-
ro é responsável por 15% das vendas do 
Grupo.

Primeiro sistema de cofres-de-  
-aluguer robotizados no Canadá

A Gunnebo Canadá entregou o primeiro 
sistema totalmente automatizado de cofres-
-de-aluguer robotizados do continente ame-
ricano. O produto é o sistema SafeStore da 
Gunnebo e o cliente é a Woodslea Credit 
Union em Essex, Ontário, Canadá.

O sistema SafeStore permite que os clientes 
tenham acesso aos seus cofres-de-aluguer 24 
horas por dia, sete dias por semana, durante 
todo o ano. A segunda máquina SafeStore 
na América foi entregue à Prime Financial 
Savings & Credit Union, localizada em 
Hamilton, Ontário, Canadá. 

Banca di Bologna escolhe 
SafeStore Auto

Em Dezembro de 2007, a nona sucursal do 
Banca di Bologna foi oficialmente inaugura-
do em Via Murri, em Bolonha, Itália. 

A nova sucursal é um importante marco, 
sendo a primeira sucursal na província de 
Bolonha construída segundo os critérios 
modernos. Nesta, foram utilizados sistemas 
tecnológicos de vanguarda, como o SafeStore 
Auto, que proporciona, em completa autono-
mia, acesso a um cofre-de-aluguer pessoal 24 
horas por dia. 

Primeiro SafeStore Auto instalado 
no Barclays Bank em Portugal
O Barclays Bank em Portugal tomou a deci-
são estratégica de instalar o SafeStore Auto
nas suas novas sucursais para clientes Pre-
mier. Em Outubro de 2007 foi instalado o 
primeiro SafeStore, estando já planeada uma 
terceira encomenda. 

”
“A Gunnebo possui uma vasta gama

de produtos de Armazenamento
Seguro e é actualmente o líder 

mundial em cofres de alta segurança”

Samuelsson realça grandes oportunidades 
também em outros segmentos. 

A Gunnebo está constantemente a progre-
dir junto dos clientes profissionais, entre os 
quais muitos estão principalmente interessa-
dos em produtos de alta segurança.

“Existe também um mercado retalhista 
crescente, particularmente na Europa central 
e de leste,  principalmente em cofres e cofres-
-de-aluguer, mas também em caixas-fortes 
convencionais.”

Outro possível novo mercado que está a 
abrir é o da indústria farmacêutica.

“A EU decidiu que as grandes quantidades 
de narcóticos têm de ser guardadas em espa-
ços classificados no mínimo com o nível de 
segurança 3, portanto há uma grande procura 
de produtos de Armazenamento Seguro neste 
sector. O armazenamento de armas e muni-
ções é outra área de grande interesse, onde 
os requisitos do governo são cada vez mais 
rígidos. Estes são novos clientes para nós e  
representam um grande potencial.”

GRANDES OPORTUNIDADES 
DE DESENVOLVIMENTO

A Gunnebo possui uma vasta gama de produ-
tos de Armazenamento Seguro e é actualmen-
te o líder mundial em cofres de alta seguran-
ça. O desenvolvimento da linha de negócios 
Armazenamento Seguro ganhou terreno com 
a aquisição em 1993 do fabricante de cofres 
Rosengrens. As aquisições da Fichet-Bauche
(1999) e da Chubbsafes (2000) fizeram da 
Gunnebo o líder do mercado. A Gunnebo
decidiu continuar a publicitar e a comercia-
lizar os produtos sob estas marcas bem como 
sob a sua própria marca, a SecureLine.

“As diferentes marcas complementam-se e 
permitem-nos alcançar a melhor penetração 
possível do mercado”, diz Samuelsson.

Peter Samuelsson prevê grandes oportu-
nidades de desenvolvimento para o futuro. 
Uma mudança que se crê ser significativa 
para o desenvolvimento é o grande centro 
de distribuição central na Alemanha, aberto 
desde o Outono de 2007, que servirá os clien-
tes da Gunnebo em diversos países europeus. 
O principal  objectivo é aumentar o nível de 
serviço para os nossos clientes. O cliente não 
deve ter de esperar mais de cinco dias úteis 
pela entrega.
“Esta é uma importante ferramenta competi-
tiva”, conclui Peter Samuelsson. 
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Os próprios bancos viam os cofres-
-de-aluguer como soluções pouco 
económicas que requeriam tempo 
por parte dos funcionários, ainda 
necessários para oferecer um 
serviço competitivo aos clientes. 
Mas o sistema self-service SafeStore 
Auto põe um fim a essa percepção. 
O cliente tem acesso ao seu 
cofre a todas as horas, graças 
ao transportador robotizado que 
não requer qualquer envolvimento 
humano.

“Somos únicos nesta área”, diz o 
gestor da linha do produto SafeStore 
Auto da Gunnebo, Manuel Mundl. 

Normalmente, uma visita a um cofre-de-
-aluguer envolve um funcionário do banco 
que acompanha o cliente à caixa-forte e, 
geralmente, aí permanece até o cliente termi-
nar. Para simplificar o processo para ambas 
as partes, foi desenvolvido o SafeStore Auto,
que dá aos clientes a facilidade de acesso 
aos seus cofres-de-aluguer mesmo quando 
o banco está fechado. O produto está no 
mercado há 10 anos e tem estado a ganhar 
terreno de forma estável.

“Quando os bancos passam a conhecer as 
vantagens do SafeStore Auto, deitam fora os 
cofres-de-aluguer tradicionais”, diz Manuel 
Mundl, gestor da linha do produto SafeStore 
Auto.

TÃO FÁCIL COMO UM MULTIBANCO
Através do seu cartão bancário e do código 
PIN, o cliente do banco acede ao Safe-Store 
Auto por si próprio abrindo a porta para a 
sala de segurança, que pode estar localizada 
na área de self-service do banco. Uma vez 

Cofres-de-aluguer
rentáveis com SafeStore Auto

Quando o código é introduzido no SafeStore Auto, um robot chama o cofre em 
questão e transporta-o da caixa-forte até à sala de segurança.
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dentro da sala, o mesmo cartão e código PIN 
ou dispositivo biométrico são utilizados no 
SafeStore Auto para pedir acesso ao cofre 
relevante.

“Funciona essencialmente como uma caixa 
automática multibanco”, explica Mundl.  
Quando o código é introduzido no SafeStore 
Auto, um robot chama o cofre em questão e 
transporta-o da caixa-forte até à sala de segu-
rança. Aqui o cliente pode abrir o seu cofre-
-de-aluguer em paz e sossego com a sua chave 
pessoal e retirar ou introduzir itens no cofre. 
Quando o processo está 
concluído, o cliente 
prime alguns botões no 
ecrã táctil e o robot é 
despachado para repor o 
cofre-de-aluguer no res-
pectivo lugar no interior 
da caixa-forte. 

A segurança é tam-
bém garantida ao utilizador do serviço já que 
ninguém pode abrir a porta da sala quando 
já há uma pessoa no seu interior. Existe tam-
bém uma função que muda a cor da porta de 
vidro quando o cartão é inserido no SafeStore 
Auto, tornando impossível que as pessoas no 
exterior vejam para o interior da sala.

MUITAS VANTAGENS
Para além de permitir que os funcionários 
do banco despendam o seu tempo noutras 
tarefas em vez de terem de acompanhar os 
clientes aos cofres-de-aluguer, o sistema 
SafeStore Auto oferece uma vasta gama de 
outras vantagens. 

“A principal vantagem é o SafeStore Auto
tornar um serviço não rentável num serviço 
rentável. O banco já não necessita do mesmo 
tipo de espaço que antes, encaminhando os 
clientes por elevadores e corredores. A con-
cepção e o traçado eram importantes e tudo 
tinha que ter um óptimo aspecto, mas agora 
o custo de instalação das salas de cofres-de-
aluguer é muito inferior. Os bancos podem 
também cobrar mais pelos cofres-de-aluguer 
já que estes podem ser acedidos 24 horas por 
dia”, diz Mundl, que estima que o sistema 

SafeStore Auto pode aumentar diversas vezes 
o lucro dos cofres-de-aluguer. 

Mundl também viu o tipo de resposta que 
os clientes dos bancos tiveram ao SafeStore 
Auto.

“Eles gostam da simplicidade do serviço 
self-service e do facto de o horário de funcio-
namento dos bancos já não ser importante. 
Algumas pessoas também se sentem descon-
fortáveis por terem de ir ter com um fun-
cionário para pedir ajuda e serem escoltadas 
até à caixa-forte, o que obviamente já não é 
necessário.”

O SafeStore Auto pode ser encontrado 
num parque de campismo na Alemanha, mas 

para além deste, os bancos são os principais 
clientes do produto SafeStore Auto. A Gun-
nebo espera gradualmente elucidar outros 
sectores de negócios acerca das vantagens do 
SafeStore Auto.

NOVOS MERCADOS E CLIENTES
“Existe uma ideia para um produto que pode 
ser usado em áreas que não necessitam da 
mesma segurança extrema que os bancos, tais 
como hospitais, lojas de conveniênciae tam-
bém hotéis, que  poderiam oferecer o serviço 

ao dia ou à semana. 
Todas estas são áreas 
que cultivaremos, 
mas de momento 
concentramo-nos
nos bancos – um 
sector onde muitos 
desejam adoptar 
este serviço”, diz 

Mundl.
Para além das vantagens mais perceptíveis 

do SafeStore Auto, existe outra boa razão 
para este entusiasmo: existem cada vez mais 
pessoas a usar os cofres-de-aluguer.

“Alguns bancos possuem cofres-de-aluguer 
porque têm de os ter e porque a sua comcor-
rência também os tem.. Mas actualmente, a 
senhora rica de idade avançada que guarda 
os seus colares no cofre e raramente os usa, 
não é o único tipo de cliente.  Consequente-
mente, os bancos venderão agora este serviço 
de forma diferente, dirigindo-se a uma nova 
clientela e ganhando novos clientes com este 
serviço 24/7”, conclui Mundl. 

“Quando os bancos se apercebem das
vantagens do SafeStore Auto, deitam fora 

os cofres-de-aluguer tradicionais”

Quando o código é introduzido no SafeStore 
Auto, um robot chama o cofre em questão 
e transporta-o da caixa-forte até à sala de 
segurança.
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Os cofres-de-aluguer são um serviço 
muito procurado na Rússia. Os 
bancos estão agora a ver a oportu-
nidade de oferecerem aos seus 
clientes um serviço mais abrangente 
e a Gunnebo alcançou grandes 
vendas do SafeStore Auto – o sistema 
de cofres-de-aluguer robotizado. 

Através do seu vendedor, o Grupo Euro-
peum, a Gunnebo vendeu para o merca-
do russo primariamente cofres-de-aluguer 
tradicionais. No entanto, diversos factores 
levaram a um maior interesse pelo SafeStore 
Auto, o sistema self-service onde um robot 
leva o cofre-de-aluguer ao cliente, que usa 
o serviço num espaço especialmente demar-
cado. 

“A Rússia tem vindo a observar os ban-
cos europeus que têm halls de entrada, com 
parte das instalações fechadas. Eles vêm isto 
como mais uma oportunidade para oferecer 

acesso aos cofres-de-aluguer 24 horas por 
dia. As instalações dos bancos são também 
relativamente caras e o SafeStore Auto ocupa 
menos espaço do que a solução convencio-
nal”, diz Bo Halund, director de vendas de 
exportação no Centro de Competências de 
Armazenamento Seguro. 

FREQUÊNCIA COM ALUGUER ELEVADO 
Entre os clientes que adquiriram o SafeStore 
Auto, inclui-se o Gazprombank em Moscovo, 
que usará o sistema num antigo edifício que 
foi convertido e remodelado. Em conjunto 
com muitos outros bancos russos, o Gaz-
prombank tem assistido a uma subida geral 
da taxa de aluguer dos cofres-de-aluguer. 

“As instalações estão a ser concebidas e 
eles planeiam oferecer o SafeStore Auto aos 
seus clientes VIP. Moscovo é uma cidade 
onde durante as 24 horas do dia é possível 
obter quase tudo a qualquer hora do dia ou 
da noite, e os bancos estão agora a tentar 

viver da mesma forma. Ter cofres-de-aluguer 
eleva  também a imagem e o status”, expli-
ca Haglund, que tem uma visão positiva da 
venda do SafeStore Auto da Gunnebo. 

“Os clientes russos adoptaram a automa-
ção com extrema rapidez. Estamos actual-
mente numa fase inicial e também já vende-
mos uma grande instalação de 1000 cofres 
em São Petersburgo. Em Moscovo temos 
mais oito projectos em curso para 2008”, 
diz Haglund. 

OS CONTACTOS CERTOS
As condições do mercado para o segmen-
to do SafeStore Auto são favoráveis para a 
Gunnebo, segundo Haglund. 

“Os bancos russos são bons a cobrar pelos 
serviços de cofres-de-aluguer e agora podem 
aumentar ainda mais os seus lucros.”

O Grupo Europeum já provou também 
que possui a sabedoria necessária para ven-
der a ideia do produto ao sistema bancário, 
tendo mesmo chegado a elaborar diversos 
seminários em conjunto com a Gunnebo, 
e os bancos demonstraram grande interesse 
no SafeStore Auto e na sua acessibilidade. 

“Existe uma hierarquia restrita e, para 
abrir portas, ajuda muito conhecer as pes-
soas certas. É aí que o nosso distribuidor se 
apresenta como uma grande ajuda”, conclui 
Bo Haglund. 

Aberto 24 horas por dia em Moscovo

Moscovo é uma cidade de 24 horas, onde 
é possível obter quase tudo a qualquer 
hora do dia ou da noite. Os bancos 
seguem agora o mesmo caminho. Por esse 
motivo, o SafeStore Auto tem sido um 
grande sucesso.

Factos e Números
Grupo Europeum 

Fundado por Slava Rogov e Peter 
Schulek em 1992

Agora com mais de 100 funcionários 
O alvo principal de mercado são os 

bancos
Escritórios em Moscovo, São Peters-

burgo, Rostov-Na-Donu e KarMar, bem 
como 62 centros de vendas e serviços 
em toda a Rússia

Escritórios com abertura prevista em 
Novosibirsk e Khabarovsk

Bo Haglund, director de vendas de 
exportação, vê um claro desenvolvi-
mento nos países da antiga Europa 
de Leste onde os clientes requerem 
um serviço 24 horas por dia tam-
bém no sector bancário.
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Maior segurança e fácil manuse-
amento convenceram a alemã 
S-Logistik Rhein-Ruhr a instalar a 
fechadura de alta segurança SafeLock 
One nas caixas automáticas do banco.

“Era também uma solução 
económica”, diz Josef Grippekoven, 
director de gestão monetária da 
S-Logistik Rhein-Ruhr. 

A fechadura electrónica de alta segurança Safe-
Lock One da Gunnebo possui um sistema de 
codificação única que não requer chaves nem 
cartões, factores cruciais para a S-Logistik
Rhein-Ruhr GmbH ao procurar uma nova 
solução para as suas caixas automáticas. Mais 
de 1000 caixas automáticas possuem agora a 
fechadura electrónica, e é possível ligar novas 
máquinas com muita facilidade. 

DIFICULDADES PRÁTICAS
Para repor o dinheiro, executar serviços e 
reparar avarias nas caixas automáticas, a 
S-Logistik Rhein-Ruhr usava chaves para 
aceder ao espaço atrás da máquina onde o 
dinheiro é guardado. No entanto, as chaves 
– diversas cópias para cada máquina – eram 
um risco para a segurança, já que se podiam 
perder.

Em 2004, a S-Logistik Rhein-Ruhr deci-
diu subcontratar uma empresa externa de 
transporte de valores (CIT) para efectuar 
toda a gestão monetária e serviços nas cai-
xas automáticas, o que requereu ainda mais 
cópias de cada chave, como explica Josef Gri-
ppekoven.

“No início, foram definidas quatro chaves 
como o número necessário para cada máqui-
na, sendo suficiente na fase inicial. Mas nos 
meses que se seguiram, a prática demonstrou 
que não era possível realizar os tempos neces-

sários para a reparação de avarias nas máqui-
nas com um tão baixo número de chaves. 
Teria sido necessário aumentar o número de 
chaves em uso para cinco, no mínimo, mais 
uma chave de protecção por item. ”

Após diversas conversações internas sobre 
como resolver o problema, a empresa resol-
veu finalmente adquirir o SafeLock One.

O aspecto financeiro era também um fac-
tor importante, e esta provou ser uma solução 
económica.

TRANSIÇÃO SUAVE
“Actualmente, ainda necessitamos de um 
técnico de assistência técnica quando detec-
tamos uma avaria mais complexa, mas no 
futuro apenas um funcionário da empresa 
externa de transporte de valores terá de estar 
presente para garantir o princípio de dois 
observadores. Ambas as pessoas recebem um 

código exclusivo de abertura válido a partir 
do centro de comando da empresa externa de 
transporte de valores.”

O sistema foi já instalado em mais de 100 
caixas automáticas da S-Logistik Rhein-
Ruhr.

“Os nossos funcionários da empresa exter-
na de transporte de valores mudaram rapida-
mente para o novo sistema e estão felizes por 
já não terem a responsabilidade de transportar 
um número enorme de chaves individuais.”

“Do nosso ponto de vista, o SafeLock
One é uma solução de hardware e gestão 
que combina as vantagens de uma fechadura 
electrónica de alta segurança com os requi-
sitos logísticos e organizacionais”, diz Josef 
Grippekoven.

A S-Logistik Rhein-Ruhr GmbH é uma 
filial independente da Sparkass - Mülheim 
a.d. Ruhr e Stadtsparkasse Oberhausen.

Fechaduras electrónicas aumentam
a segurança e simplificam os serviços
de assistência às caixas automáticas

Com o SafeLock, a S-Logistik Rhein-Ruhr encontrou uma solução segura e sólida, afirma Josef 
Grippekoven, director de gestão monetária.
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Quando a Guarda Costeira sueca 
procurava cofres para armas, a 
encomenda foi efectuada à Gunnebo. 
Os cofres Atlantic podem agora ser 
vistos em barcos e em estações por 
toda a costa da Suécia.

“Nós preenchemos todos os seus 
requisitos quanto a armeiros para 
espingardas e compartimentos 
fechados para pistolas”, diz o vendedor 
da Gunnebo Nordic, Christer Olsson. 

Segundo a lei sueca, a Guarda Costeira preci-
sa de poder guardar as suas armas com segu-
rança (em cofres que cumpram a norma EN 
1143-1 Classificação III). No entanto, para 
além de cumprir as normas de segurança, 
os cofres tinham também de ter dimensões 
e acessórios especiais. Os cofres Atlantic da 
Rosengrens foram tidos em consideração, 
uma gama com o perfil de preço certo que 

também cumpria outros requisitos. Estes 
agradaram à Guarda Costeira, tendo sido 
encomendados 34 cofres que são agora utili-
zados em barcos e estações em toda a Suécia. 

“A gama Atlantic cumpre todas as neces-
sidades para armazenamento de armas, mas 
também concebemos uma solução persona-
lizada”, diz Christer Olsson.

PESO EXTREMAMENTE BAIXO
Os requisitos incluíam armeiros para espin-
gardas e compartimentos fechados para pis-
tolas que pudessem ser usados em barcos. Os
armeiros para espingardas faziam também 
parte da encomenda para alguns dos cofres 
fornecidos às diversas estações da Guarda
Costeira. Uma característica muito impor-
tante da gama Atlantic é o seu peso extrema-
mente baixo. 

“Estes são cofres extremamente leves na 
sua categoria para este propósito, o que torna 

mais fácil colocá-los em diferentes tipos de 
ambientes”, explica Christer Olsson.

Um dos modelos Atlantic encomendados é 
um cofre de 642 litros com um peso de 1150 
quilos. Em comparação, um cofre convencio-
nal deste tipo pesa cerca de duas toneladas, 
sendo de apenas 500 litros. 

FINO MAS FORTE
Os cofres especialmente adaptados para 
barcos foram enviados para um estaleiro na 
Roménia onde os barcos são construídos. A
origem do baixo peso destes cofres encontra-
se noutra parte da Europa. 

“Os cofres são construídos na nossa fábri-
ca em França, que também se especializa em 
fabrico de cimento muito leve, mas também 
muito forte. O cimento tem de ser leve mas 
tem também de passar os testes independen-
tes a que o produto está sujeito”, conclui 
Christer Olsson.

Cofres leves para a
Guarda Costeira sueca

FOTO: J IMMIE ADAMSSON – GABINETE FOTOGRÁFICO

DAS FORÇAS ARMADAS SUECAS

A Guarda Costeira sueca escolheu os cofres Atlantic para guardar as suas armas. 
Um dos modelos é um cofre de 642 litros com um peso de 1150 quilos.
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Os cofres resistentes ao fogo podem 
ser um investimento rentável. 
Existem muitos exemplos nos quais 
informações valiosas foram salvas das 
chamas.

O reconhecimento da necessidade de segu-
rança em empresas de todos os tamanhos 
aumentou nos últimos anos, segundo Yngve 
Hermansson, vendedor de Armazenamento
Seguro na Gunnebo Nordic. 

“Um incêndio pode ter consequências 
desastrosas se se perderem informações 
importantes, portanto é essencial pensar no 
futuro e executar uma verificação geral em 
termos de segurança. Por exemplo, muitos 
dos nossos clientes operam nas indústrias far-
macêutica e de telecomunicações. No caso de 
se perderem informações importantes, pode-
mos estar a falar em perdas no valor milhões 
de coroas suecas.”

ANTIGOS TESOUROS SALVOS
Com 20 anos de experiência nesta indústria, 
Yngve Hermansson tem muitos exemplos 
sobre a diferença que pode fazer um cofre 
resistente ao fogo. Um destes exemplos é o 
incêndio na Igreja Katarina em Estocolmo, 
que atraiu uma grande cobertura mediática 
na Suécia. A igreja ficou totalmente destru-
ída, mas determinados objectos preciosos 
foram salvos por estarem em cofres resisten-
tes ao fogo.

“O pároco tinha anteriormente adquiri-
do cofres Rosensgrens, fazendo com que o 
prato das esmolas e outros antigos tesouros 
insubstituíveis sobrevivessem ao incêndio”, 
diz Hermansson.

RECENTEMENTE ADQUIRIDO
Outro exemplo é o grande incêndio no cen-
tro comercial Bro, a noroeste de Estocolmo. 
O centro incendiou-se por completo junta-
mente com o pavilhão desportivo adjacente, 
piscinas e centro recreativo. No entanto, 
no supermercado ICA, as informações mais 
importantes, incluindo as informações de 
contabilidade, foram salvas graças aos cofres 
resistentes ao fogo.

“Eu tinha vendido um cofre apenas alguns 
meses antes e o proprietário do cofre telefo-
nou-me a agradecer depois de um incêndio. 
Os dados em suporte informático são ainda 
mais sensíveis do que papel e um cofre resis-
tente ao fogo é uma “apólice de seguro” bara-
ta”, explica Hermansson. 

Depois das chamas se desvanecerem, o 
incêndio na igreja Katarina, em Estocol-
mo, não deixou mais do que as paredes 
exteriores. Esta foi a segunda vez que a 
igreja foi devastada pelo fogo. 

Objectos preciosos salvos graças 
ao Armazenamento Seguro
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“Gosto de desenvolver 
novos produtos criando 
um design ergonómico 

moderno ao mesmo tempo 
que crio um cofre prático
dentro da sua classificação 

de segurança”
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James Taylor começou a trabalhar 
para o Grupo Gunnebo há nove 
anos, quando a Indonésia começou 
a recuperar da instabilidade política. 
Durante 2007, foi gestor de linha de 
produtos em Armazenamento Seguro, 
constantemente à procura de ideias 
para novos produtos – um trabalho 
que requer uma mente investigadora 
e um grande sentido de exploração.    

“Criar novas ideias significa 
sair e compreender o que há no 
mercado e olhar também para as 
outras indústrias, os seus materiais 
e os novos desenvolvimentos 
tecnológicos”, diz ele.  

Com 19 anos, James mudou-se para Lon-
dres e começou a trabalhar como comprador 
para o Serviço Nacional de Saúde, angarian-
do equipamento médico e científico. Alguns 
anos mais tarde, foi contratado pelas divisões 
de fabrico Alstom Train e ABB. Há nove 
anos começou a trabalhar para o Grupo 
Gunnebo. 

Em Janeiro de 2008, mudou de cargo 
dentro da Gunnebo, de gestor de linha de 
produtos para Aquisições estratégicas e como 
director de desenvolvimento de produtos. 

DESAFIOS EM VÁRIOS NÍVEIS
“Gosto de desenvolver novos produtos crian-
do um design moderno ao mesmo tempo 

que crio um cofre prático dentro da sua clas-
sificação de segurança”, diz James. 

Mas não houve uma apresentação gradu-
al de James ao Grupo Gunnebo quando lhe 
foi oferecido o lugar de director de desen-
volvimento de aquisições na PT Chubbsafes 
na Indonésia, em 1998. Nessa época o país 
estava em tumulto, havendo mesmo motins 
esporádicos na capital, Jacarta. 

“Tivemos de seleccionar fornecedores de 
diferentes partes de Jacarta para garantir a 
disponibilidade do material. Se o lado oeste 
não pudesse fazer a entrega, teríamos que 
obter a entrega pelo lado este de Jacarta.” 

Actualmente James encara outros desafios 
no seu dia-a-dia profissional.

“O principal desafio é levar um concei-
to para o mercado, concluir um projecto a 
tempo e cumprindo o limite de custos. No 
sector de Aquisições é muito importante 
manter relações fortes com os fornecedores 
principais na Ásia, o que pode ser difícil 
quando a distância geográfica é tão gran-
de.” 

CRIATIVIDADE
Quando questionado sobre quais as qualida-
des pessoais mais úteis para este cargo, James 
menciona entusiasmo e competitividade, 
entre outras. Outro aspecto importante é 
a capacidade de pensar unilateralmente de 
modo a inspirar novas criações. Para James 
e a Gunnebo, isto resultou no recente lança-

mento de novas gamas de segurança e o futu-
ro lançamento do novo cofre SecurePod.

“O SecurePod destina-se a um nicho do 
mercado, mas ajudará a garantir que as mar-
cas Gunnebo estão na frente do mercado. 
Precisamos de observar continuamente e 
perceber o mercado e as respectivas mudan-
ças para podermos ultrapassar as expectativas 
dos nossos clientes”, explica James.

O SecurePod é produzido a partir de um 
processo de moldagem rotacional e a cons-
trução especial  do material de barreira per-
mite obter a sua classe de certificação. Este é 
um desenvolvimento avançado numa indús-
tria onde os produtos não sofreram muitas 
mudanças ao longo dos anos. 

“Temos de garantir que as marcas e os 
produtos Gunnebo continuam a ser uma 
referência, com cofres competitivos que 
também maximizam os lucros.” 

DESPORTOS E FAMÍLIA
Na vida profissional de alguém que trabalha 
com novos produtos e em muitos mercados, 
muitos dias são passados a viajar. Mas no 
pouco tempo livre que tem, James passa-o 
com a sua família na sua casa em Derby: a 
sua esposa, a sua filha de cinco anos e o filho 
que fará dois anos este ano. 

“Sempre que tenho oportunidade, gosto 
de jogar golfe, e tento manter-me em forma 
jogando squash e ténis, se o tempo, a esposa 
e os filhos assim o permitirem.” 

James Taylor procura 
novos caminhos

T E M A D A  G U N N E B O  G L O B A L  –  A R M A Z E N A M E N T O  S E G U R O
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Seja qual for o seu negócio, uma 
forte presença local é sempre uma 
vantagem competitiva. A Gunnebo 
levou este facto ao limite na Índia, 
onde os cofres SecureLine são 
vendidos em sessões itinerantes em 
praças e mercados. 

O conceito de sessão itinerante tem por base 
uma estratégia de vendas com o objectivo de 
vencer a competição estrangeira em relação a 
cofres resistentes a fogo e roubo. 

“Os nossos principais rivais são os fabri-
cantes chineses, e uma das nossas vantagens é 
a nossa presença local, com representação em 
vilas e cidades por toda a Índia”, diz Venu 
Gopal, gestor da linha de negócio Armazena-
mento Seguro na Gunnebo Índia. 

Uma Sessão Itinerante implica transportar 
os produtos da nossa gama SecureLine até aos 

mercados, centros comerciais e praças públi-
cas para os apresentar directamente a partir 
do camião ou em bancas de mercado. Aí, o 
pessoal de vendas pode demonstrar os cofres 
no local. 

“Os consumidores na Índia são 
bastante conhecedores nesta área 
e têm curiosidade acerca de 
novos produtos e tecnolo-
gias”, diz Venugopal. 

Os nossos campeões 
de vendas incluem o 
SecureSafe B25-E,
um cofre de 17 litros 
que pode ser coloca-
do em casa ou num 
ambiente de negócios, 
e o T1-61E, um cofre 
de 93 litros com fecha-
dura electrónica. 

Cofres em digressão pela Índia

Cofres SecureLine levados em digressão pela Índia. Os produtos podem ser 

encontrados em praças e mercados.

T E M A D A  G U N N E B O  G L O B A L  –  A R M A Z E N A M E N T O  S E G U R O
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A Gunnebo Indonésia forneceu 
sistemas de segurança ao Instituto 
de Pesquisa Central de Ciência 
Veterinária (Bbalitvet) em Bogor,
em Java ocidental. O centro conduz 
investigações relativas a doenças 
virais perigosas em animais, como a 
gripe das aves e a doença das vacas 
loucas. Este centro é financiado pelo 
governo americano.

A Gunnebo Indonésia foi encarregada de for-
necer equipamento de segurança a Bbalitvet,
a seguir a um exaustivo processo de propostas 
em 2006. 

As instalações são grandiosas e constituídas 
por diversos edifícios. A Gunnebo Indonésia 
vai construir uma estação central de alarme 
no centro e vai também fornecer sistemas de 
CCTV externo e interno, controlo de aces-

sos, segurança do perímetro externo e um 
sistema de gestão de fecho inteligente.

“Este sistema integrado de segurança e 
do edifício protege a área contra intrusos e 
sabotagem”, diz o Sr. Suhandono, director de 
assuntos gerais em Bbalitvet.

“As soluções de segurança da Gunnebo
Indonésia vão proteger recursos materiais e 
humanos, incluindo os materiais médicos 
perigosos que guardamos nas nossas instala-
ções.”

COM A CONFIANÇA DO GOVERNO AMERICANO
O projecto Bbalitvet é uma encomenda de 
grande prestígio para a Gunnebo Indonésia. 

“Temos muito orgulho nesta oportunidade 
para demonstrar os nossos conhecimentos e na 
confiança que nos foi depositada pelo gover-
no americano”, diz Vincentius Liong, gestor 
de projectos na Gunnebo Indonésia. 

Sistema de segurança integrada num 
instituto de pesquisa da Indonésia

A Gunnebo iniciou uma parceria 
com a empresa italiana CEIA – um 
importante fabricante de produtos de 
detecção de metal. 

“A ideia é incorporar as suas 
soluções nos nossos produtos de 
controlo de acesso”, diz Stephen 
Bates, director de desenvolvimento de 
negócios no Centro de Competências 
de Controlo de Acessos.

A empresa CEIA, com sede em Arezzo, Itália, 
foi fundada em 1962. No início, a empre-
sa dedicava-se exclusivamente à detecção de 
metais na indústria têxtil, mas o negócio 
cresceu e começou a abranger outras áreas. 
Actualmente, a CEIA dedica-se à detecção 
de metais para segurança, detectores de metal 
em pesquisa do solo e detectores de metal 
industriais.

A sua colaboração com a Gunnebo aplica-
-se à primeira destas vertentes, a detecção de 
metais para segurança. A CEIA é líder mun-
dial em arcos de detecção de metais, usados 
principalmente em aeroportos e outras insta-

lações de alta segurança.
“A oferta de sistemas integrados aos nos-

sos clientes é do interesse da Gunnebo”, diz 
Stephen Bates.

A cooperação com a CEIA é um dos vários 
exemplos onde a Gunnebo resolveu integrar 
as aplicações de outra empresa nos seus pró-
prios produtos. Neste caso, isto significa que 
alguns dos portões e portas da Gunnebo 
terão instaladas as soluções de detecção de 
metais da CEIA.

A PROCURA ESTÁ A AUMENTAR
A necessidade um controlo mais eficaz de 
quem entra e sai dos edifícios está a aumen-
tar tanto no sector público como no privado. 
Os produtos para uma maior segurança nesta 
área são algo a que a Gunnebo está constan-
temente dedicada.

“Nos últimos anos concentramo-nos 
exclusivamente na identificação biométri-
ca em ligação com o controlo de acessos. A
identificação biométrica garante que apenas 
os indivíduos autorizados podem entrar e sair 
de um determinado edifício”, explica Bates.

A detecção de metais é outra forma de 
aumentar a segurança, especialmente no que 
diz respeito à detecção de armas. 

“Mas não se trata apenas do que se passa no 
interior do edifício, trata-se também do que 
sai do edifício”, conclui Stephen Bates.

Detectores de metal integrados 
nos produtos Gunnebo

G U N N E B O G L O B A L

A cabina de segurança HiSec 6 SQ oferece 
o mais alto nível de controlo de acessos de 
pessoal com passagem de presença e detec-
ção de peso como elementos standard.

Um centro de pesquisas, financiado pelo 
governo americano, escolheu os sistemas de 
segurança da Gunnebo. 
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Em Outubro de 2007, a Gunnebo 
Singapura abriu um escritório de 
representação na cidade de Ho Chi 
Minh, Vietname. Este é um passo 
estrategicamente muito importante, 
visto que o Vietname é a terceira 
economia de maior crescimento na 
Ásia – a seguir à China e à Índia. 

O produto nacional bruto do Vietname 
aumentou 7-8% por ano nos últimos dois 
anos, com tendência à progressão continuar. 
A adesão do Vietname à Organização Mun-
dial do Comércio em Dezembro de 2006 
significou um aumento de abertura política. 
O país tornou-se mais “amigável” para os 
investidores e a sua dedicação a um clima de 
negócios mais aberto despertou o interesse de 
muitos investidores estrangeiros. Singapura 
é o segundo maior mercado de investidores 
depois da Coreia do Sul. 

CINCO SECTORES
São cinco os sectores que conduzem a eco-
nomia no Vietname: construção, banca, ser-
viços e turismo, infra-estruturas e comércio. 
Muitas empresas estrangeiras e multinacio-
nais estão agora a estabelecer negócios no 
Vietname, abrindo as portas aos produtos da 
Gunnebo em áreas como o Armazenamento
Seguro, controlo de acessos, segurança elec-
trónica e protecção de instalações. 

NO CENTRO DO COMÉRCIO
A capital do Vietname é Hanói, onde se 
encontram todas as autoridades governamen-
tais e embaixadas. O escritório da Gunnebo
situa-se na cidade de Ho Chi Minh, o centro 
de comércio do Vietname. O director-geral é 
Jeffrey Hermawan, com Huyen Luong como 
director de marketing. 

Gunnebo Singapura 
abre escritório no 
Vietname

G U N N E B O G L O B A L

A Gunnebo Indonésia introduziu 10 ”carros de reabastecimento” em Jacarta.

Em Janeiro de 2008, a Gunnebo 
Indonésia lançou um novo serviço em 
Jacarta e em oito outras cidades. Este 
serviço vai reduzir o tempo que leva 
aos residentes para reabastecerem os 
seus extintores de incêndio.

A Gunnebo Indonésia introduziu 10 “carros 
de reabastecimento” nas cidades de Jacarta, 
Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung,
Semarang, Surabaya, Denpasar e Balik-
papan.

Dois dos carros operarão em Jacarta e os 
outros carros operarão um em cada uma das 
restantes oito cidades

“Os carros permitirão que a nossa empresa 
efectue o processo de reabastecimento sem 
que tenha de se levar os extintores para o 
entreposto da empresa”, diz Shirley Tamto-
mo, gestora da linha de negócio do Serviço 
Após-venda da Gunnebo Indonésia.

“Os clientes só precisam de nos contactar. 
Nós vamos ao local e efectuamos o reabaste-
cimento no local.”

Anteriormente, levava dois ou três dias 
para a empresa completar todo o processo 
de reabastecimento, visto que era necessário 
ir buscar os extintores vazios de cada cliente, 
trazê-los para o entreposto da empresa, rea-
bastecer os extintores e entregá-los de volta 
aos clientes.

“Há também muita gente que possui 
extintores de incêndio mas não sabe como os 
usar. Os nossos funcionários treinados ensi-
narão às pessoas como os usar e manter”, diz 
Shirley Tamtomo.

Os carros de reabastecimento estão equi-
pados com tudo o que é necessário para exe-
cutar o processo de reabastecimento e podem 
servir diversos tipos de extintores, quer usem 
halon, pó ou espuma.

“Daqui por um ano vamos rever a eficá-
cia destes carros. Se forem considerados um 
sucesso, expandiremos este meio de inter-
venção às restantes 12 filiais da empresa na 
Indonésia”.

Novo serviço 
para possuidores 
de extintores de 
incêndio em Jacarta

Factos
A Gunnebo Indonésia está estabele-

cida em Jacarta desde 1972.
Possui cerca de 40 000 a 50 000 

clientes, incluindo fábricas, centros 
comerciais, bancos, hospitais, edifí-
cios de empresas e hotéis.

De acordo com os bombeiros da 
cidade, no ano passado houve 853 
incêndios em Jacarta. Quarenta e 
cinco dos incêndios de 2007 ocor-
reram em áreas de grande densidade 
populacional.
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O novo ano assistiu à apresentação de 
diversos novos produtos Gunnebo de 
controlo de acessos.

“O mercado está em crescimento”, 
diz Mark Geering, do Centro de 
Competências de Controlo de 
Acessos.

O potencial para a linha de produtos de Con-
trolo de Acessos é extenso e está constante-
mente a aumentar. À medida que o mundo se 
torna um local menos seguro, cada vez mais 
empresas e organizações estão a aperceber-se 
da crescente necessidade de controlar quem 
entra e quem sai dos edifícios.

“Os produtos de controlo de acesso estão a 
ter grande procura por clientes de diferentes 
áreas, como a banca, aeroportos, administra-
ção pública, comércio retalhista e prisões”, 
diz Mark Geering.

PROCURA DE PORTAS RÁPIDAS
O desenvolvimento de produtos na Gunnebo 

ocorre em cada um dos Centros de Com-
petência. Os novos produtos desenvolvidos 
pelo Centro de Competência de Controlo de 
Acesso que serão lançados em 2008 relacio-
nam-se com diferentes portas de segurança. 
Os novos produtos incluem duas portas rápi-
das – SpeedStile FL e SpeedStile OE – que 
complementam a gama actual. 

GRANDE POTENCIAL
Com a SpeedStile OE, a Gunnebo vai lançar 
uma porta rápida com digitalização óptica. 
O sistema detecta o acesso não autorizado e 
presenças não autorizadas.

“Há uma grande procura de um produto 
como este no mercado”, diz Geering.

A outra porta rápida tem um novo meca-
nismo de porta oscilante em vidro. A SpeedS-
tile FL possui também um sistema de sensor 
para detecção numa só pessoa.

A nova porta de segurança dupla chama-se 
HiSec Q e uma das suas novas funcionalida-
des é um sistema integrado de detecção de 

metais, uma funcionalidade que anterior-
mente era uma opção adicional.

“O HiSec Q é um produto muito interes-
sante e no qual vemos muito potencial”, diz 
Geering.

A forma da  caixa exterior também  facilita 
a sua integração na fachada dos edifícios.

Será também lançada em 2008 uma nova 
porta telescópica motorizada especialmente 
adaptada para o sector bancário. 

A porta é resistente a roubos até P5A (cer-
tificação internacional) e está disponível com 
uma câmara integrada e um sistema de moni-
torização.

REINO UNIDO E ITÁLIA
Em conjunto com os três novos produtos da 
marca, diversos outros produtos de Controlo 
de Acesso sofreram também uma remodela-
ção de design e funções. Dois produtos, Sta-
dia Pods e Skyritz, foram descontinuados. Os
novos produtos serão fabricados em parte no 
Reino Unido e em parte em Itália. 

Lançamento de novos produtos

G U N N E B O G L O B A L

Bajaj Allianz da Índia
investe em cofres Cobra

A linha de negócio Armazenamento Segu-
ro da Gunnebo assinou um contrato com 
a Bajaj Allianz para o fornecimento de 721 
cofres Cobra. A Bajaj Allianz é a companhia 
de seguros líder de mercado na Índia. 

Os cofres serão entregues em 721 escritó-
rios em toda a Índia até ao final de Março 
de 2008, em conjunto com outros 300 

possíveis cofres até ao final do ano. A Bajaj 
Allianz está impressionada com a qualidade 
dos produtos Gunnebo e pela fiabilidade 
das entregas. 

“Esta encomenda quebrou todos os recor-
des no que diz respeito ao volume de pro-
dutos para venda a um só cliente na Índia. 
Indica também o potencial de crescimento 
local da linha de negócio Armazenamento 
Seguro”, diz Venugopal, gestor da  linha de 
negócio Armazenamento Seguro na Gunne-
bo Índia. 

SpeedStile FL peedStile OE SHiSec Q Half SAS

Lançamento de novos produtos:
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O Centro de Competências de Segurança 
do Perímetro Exterior pretende que todos 
os produtos antiterrorismo sejam certifica-
dos ao mais alto nível em ambos os padrões. 
Isto asseguraria a posição de liderança a nível 
mundial da Gunnebo relativamente a produ-
tos antiterrorismo. 

QUATRO PRODUTOS CERTIFICADOS
O primeiro teste foi um sistema de levanta-
mento de barreiras e o bloqueador de estrada 
DSP 2, que foram testados ao nível PAS 68. 
Ambos os produtos alcançaram a mais elevada 
classificação de nível de segurança. Os testes 
foram executados no circuito de testes TRL
em Wokingham, na periferia de Londres. 

O mais alto nível de PAS 68 significa 
que a barreira tem de parar um camião de 
7,5 toneladas que circule a uma velocidade 
de 80 km por hora (50 milhas por hora). 
Ambos os produtos da Gunnebo foram bem 
sucedidos: o camião foi imobilizado, tendo 
sido “mandado para a sucata”. Os produtos 
antiterrorismo, por sua vez, permaneceram 
totalmente funcionais após a colisão. 

A Gunnebo possui agora a certificação PAS
68 em quatro dos seus produtos: cilindros 
escamoteáveis (bollards) e portões resistentes 
a impacto, bloqueadores de estrada DSP 2 e o 
sistema de levantamento de barreira. 

O MAIS ALTO NÍVEL
O segundo teste foi executado ao bloque-
ador de estrada DSP K 12 e aos cilindros 

escamoteáveis K 12, que foram testados 
em relação aos padrões DOS K 12 e DOD
(Departamento de Defesa)/DOS K 12 L2, 
respectivamente. Os testes foram executa-
dos pela KARCO Engineering em Adelan-
to, Califórnia. 

K 12 é o mais alto nível da certificação 
DOS e significa que a barreira tem de parar 
um camião de 6800 kg (15000 libras) que 
circule a uma velocidade de 80 km por hora 
(50 milhas por hora). 

A Gunnebo foi agora certificada com o 
mais alto nível DOS para o seu sistema de 
levantamento de barreira K 12, bloqueador 
de estrada K 12 e cilindros escamoteáveis 
K 12. 

Há duas certificações que estão a surgir como uma 
norma mundial para este tipo de produtos – a certi-
ficação PAS 68 e a certificação DOS/DOD.

PAS significa Publicly Available Specification, ou 
seja, especificação disponível publicamente, que é 
um tipo de norma britânica – válida no Reino Unido 
e aceite como tipo de norma em todos os países 
que, de alguma forma, estão relacionados com a 
Grã Bretanha como, por exemplo, os países da 
Commonwealth.

DOS significa, Department of State, ou seja, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este é o 
ministério que faz as regras para todas as embaixa-
das e consulados americanos no mundo inteiro.

Na ausência de outros regulamentos, o resto do 
mundo está atento a esta norma.

Testes de 
impacto bem
sucedidos
em produtos antiterrorismo

A Gunnebo possui sistemas de levan-
tamento de barreiras, bloqueadores de 
estrada, cilindros escamoteáveis (bollar-
ds) e portões resistentes a impacto 
que estão certificados como produtos 
antiterrorismo.

Durante o Outono, o Centro de Competências de Segurança do Perímetro 
Exterior da Gunnebo executou dois testes bem sucedidos nos seus produtos 
antiterrorismo.
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Protecção e segurança dos funcionários são importantes para o gigante das telecomunicações, Ericsson. 
Por isso, os seus novos escritórios no Vietname estão agora equipados com produtos Gunnebo.
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O gigante sueco das telecomuni-
cações, Ericsson, tem crescido com 
grande rapidez no Vietname nos 
últimos anos, em especial desde que 
o Vietname aderiu à Organização 
Mundial do Comércio em Dezembro 
de 2006. A empresa possui agora 
três escritórios, dois em Hanói e um 
na cidade de Ho Chi Minh. Todos 
os escritórios estão equipados com 
produtos de alta segurança da 
Gunnebo para controlo de acessos, 
nomeadamente com as portas 
SpeedStile MF de 1200 mm. 

A Ericsson sempre deu prioridade à protecção 
e segurança dos seus funcionários e está agora 
a introduzir avançados sistemas de segurança 
nos seus escritórios em todo o mundo. E o 
Vietname não é uma excepção.

“Os conhecimentos da Gunnebo no que 
diz respeito a produtos individuais e a solu-

ções de segurança integrada – adaptadas a 
cada operação específica – ajudam-nos a 
equipar os escritórios em todo o mundo de 
acordo com as especificações da Ericsson. 
A nossa prioridade é sempre a protecção e a 
segurança, para bem dos nossos funcionários, 
clientes e da empresa como um todo”, diz 
Knut Hellerud, director de finanças e admi-
nistração da Ericsson Vietname.

PRIMEIRO CLIENTE DE PRESTÍGIO
Os sistemas nos escritórios do Vietname 
foram instalados em Julho de 2007 pelo par-
ceiro da Gunnebo, SSE Hanói, sob supervi-
são de um engenheiro da Gunnebo. Os fun-
cionários da SSE Hanói receberam também 
formação em relação a serviços e manutenção 
para o futuro. 

“Temos actualmente diversos projectos em 
curso com a Gunnebo. Trabalhamos sempre 
bem em conjunto e esta vez não foi excep-
ção”, diz Doan Trong Hai, director-geral da 

SSE Hanói. 
Elsie Tay, directora nacional da Gunnebo

Singapura, está orgulhosa do facto de a Erics-
son ter escolhido os produtos da Gunnebo.

“Esta é a nossa primeira missão presti-
giada em relação a produtos de controlo de 
acesso vendidos e instalados no Vietname. 
Escolhendo-nos, a Ericsson está a demons-
trar uma forte dedicação a nível da segurança 
também na Ásia. A Ericsson está actualmen-
te a actualizar e a alargar os seus requisitos 
de segurança em todos os seus escritórios na 
região e obviamente esperamos poder ajudá-
los nesta operação”, diz Tay. 

LIGAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS
“Existem fortes ligações entre a Gunnebo e a 
Ericsson na Suécia, e a Gunnebo Singapura 
tem uma rede bastante abrangente na região. 
É por isso que penso que temos boas hipóte-
ses de dar assistência aos escritórios asiáticos 
da Ericsson no futuro.” 

Escritórios Ericsson protegidos no Vietname

G U N N E B O G L O B A L



A Fichet-Bauche, uma das marcas de 
segurança líder do mercado, está a 
mudar a forma como olhamos para os 
cofres.

Os novos cofres Carena têm um 
design de luxo, tanto em aparência 
como em ergonomia.

Os modelos reformulados têm como base o 
cofre Carena original, um cofre de elevado 
poder com classificação de protecção contra 
roubo. A série chama-se Carena Evolution. 
Todos os cofres continuam a fornecer o mesmo 
nível de resistência anti-roubo que era oferecido 
pelo antigo Carena, mas com um aspecto total-
mente diferente. 

Vejamos o Carena Leather. O exterior em 
metal da porta do Carena convencional foi 
revestido por uma pele suave e sumptuosa, 
dando a este produto um toque de charme e 
elegância. Nas arestas inferior e exterior são 
depois adicionadas coberturas arredondadas 
em alumínio. O consumidor pode escolher 
entre cinco esquemas de cor diferentes para o 
Carena Leather, incluindo vermelho, preto e 
castanho-claro.

O Carena White seguiu noutra direcção, mas 
não menos inovadora. Todo o cofre aparece 
revestido por um branco pérola reluzente, com 
pormenores em preto e finalizado com uma 
série de fascinantes motivos decorativos. Os
estilos variam do art deco ao pós-modernismo 
e permitem que o comprador do Carena White 
personalize verdadeiramente o seu cofre.

Até o Carena convencional foi actualizado 
– a versão original azul foi substituída por um 
impressionante modelo preto e prata. 

Com o Carena Evolution, seja para a sua casa, 
loja ou escritório, pode agora escolher um cofre 
que dá um toque de exclusividade e elegância 
ao ambiente. 

Durante 2008, o Carena Evolution será lan-
çado em todos os mercados Fichet-Bauche.

Pode obter mais informações acerca dos novos 
designs Carena em www.gunnebo.com/carena

Cofre de luxo protege contra roubo
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Legenda: O Carena está disponível em seis tamanhos, de 40 a 370 litros. 
Os manípulos foram concebidos ergonomicamente para facilitar a abertura 
e fecho do cofre. Os acessórios interiores podem ser adaptados aos requisitos 
do cliente. Prateleiras amovíveis, gavetas, estruturas de suspensão de pastas 
e outros acessórios tornam mais simples a localização e organização dos bens 
contidos no seu interior.

GUNNEBO e GUNNEBO – For a safer world são marcas registadas da Gunnebo AB. Outras marcas registadas da Gunnebo são Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, SecureLine e Troax. Para 
além destas, o Grupo possui diversos nomes registados de produtos e marcas comerciais registadas localmente.


