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 Í N D I C E C A R O  L E I T O R ,

O SafePay™ torna o
transporte mais seguro
o conceito de sistema fechado de 
manuseamento de dinheiro está a 
crescer. as soluções integradas do 
SafePay™ com a utilização de tinta 
antifurto no transporte do dinheiro da 
caixa para o centro de contagem, estão 
de momento a ser testadas. Isto signifi-
ca que o transporte do dinheiro poderá 
tornar-se de futuro bem mais seguro.

Assistência – um importante 
negócio crescente 
a assistência Pós-venda está a tornar-
-se um segmento cada vez mais sig-
nificativo no grupo gunnebo. as 
nossas 12 páginas temáticas incluem a 
apresentação de um dia de trabalho de 
um dos nossos técnicos de assistência, 
os call centre dirigidos ao cliente e os 
técnicos especializados polacos que se 
deparam com difíceis desafios por todo 
o mundo. 

Portas de segurança prote-
gem importante motor de 
busca
o segundo maior motor de busca do 
mundo encontra-se na sofisticada zona 
londrina de West End. 
Para impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas ao edifício em causa, 
foram instaladas portas de segurança 
gunnebo.

ONU protegida pela Gunnebo
a gunnebo oferece actualmente cerca 
de uma dúzia de produtos antiterroris-
mo que podem ser usados como pro-
tecção em caso de ataques terroristas, 
sendo grande parte deles testados e cer-
tificados pelos mais elevados padrões 
de segurança. alguns destes produtos 
foram já entregues nos escritórios da 
oNU em Viena.

O PROJECTO DE INTEGRAÇÃO gunnebo one Company 
já foi implementado em todo o grupo, e chegou a altura de 
dar o próximo passo. o objectivo da gunnebo é ser a primei-
ra escolha dos nossos grupos de clientes prioritários: banca, 
Distribuição e Protecção de Instalações. 

UM DOS PILARES do conceito gunnebo one Company é o 
negócio ter como base os mesmos valores e o mesmo código 
ético, em qualquer parte do mundo que nos encontremos. 

os cinco principais valores em que a gunnebo se con-
centra são a dedicação ao cliente, qualidade, profissionalis-
mo, integridade e cooperação. Estes valores guiam-nos no 
nosso trabalho diário, ajudando-nos a atingir os objectivos 
do grupo. 

FOI TAMBÉM REVISTO o código de conduta do grupo, que 
deve ser seguido por todos os que fizerem negócios em nome 
da gunnebo, desde colaboradores a agentes e distribuido-
res e outros parceiros de negócio. os nossos valores fulcrais 
e o nosso código de conduta revisto irão ajudar-nos a criar 
uma cultura empresarial partilhada e a pavimentar o nosso 
caminho para uma gunnebo mais forte, homogénea e coesa, 
valorizando ainda mais a nossa marca. 

EM 2007 E 2008, as quatro edições da gunnebo global 
dedicaram-se às nossas linhas de negócio banca, Protecção 
de Instalações, Distribuição e armazenamento Seguro. Esta 
segunda edição de 2008 dedica-se aos nossos serviços de 
assistência. Cerca de 40% do total de vendas da gunnebo é 
constituído por instalação ou assistência pós-venda. É uma 
importante parte do negócio, particularmente a construir 
boas e duradouras relações com os nossos 
clientes. os artigos apresentados nesta 
edição incluem rubricas sobre os nossos 
técnicos de assistência polacos que traba-
lham por todo o mundo, a forma como a 
assistência ao cliente funciona em todo 
o mundo e um dia na vida de um dos 
nossos milhares de técnicos de assis-
tência. 

boa leitura!

GÖRAN GEZELIUS
PRESIDENTE E CEO 

GUNNEBO AB
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Teatro desperta interesse na Índia

a gunnebo está a usar peças teatrais para 
alertar os empregados bancários da Índia 
para os riscos de segurança. as peças incluem 
quatro personagens: um gerente bancário, 
um polícia e dois assaltantes. No decorrer 
da peça, o público recebe informações sobre 
cofres, alarmes de intrusão e sistemas de con-
trolo de acessos. 

“os espectáculos ocorrem nos seminários 
mensais que a gunnebo organiza para ban-
cos em toda a Índia e têm vindo a tornar-se 
uma apresentação muito apreciada. assim, 
a gunnebo Índia planeia continuar a usar o 
conceito de teatro durante o resto do ano” diz 
Raju Dayani, Director da linha de negócio 
banca, da gunnebo Índia ltd.

a integração do controlo de acessos, con-
trolo de entradas e sistema de vigilância com 
segurança física é explicada aos decisores, 
criando um grande nível de interesse e pos-
terior execução de negócios. K

Gunnebo Índia apresenta uma peça teatral 
durante os seminários para a Banca. 

A Fichet-Bauche Télésurveillance, 
empresa subsidiária da Gunnebo em 
França, preparou os seus centros de 
assistência para vigilância remota e 
está actualmente a melhorar ainda 
mais os serviços para clientes com 
requisitos de segurança elevados. 

a Fichet-bauche Télésurveillance possui 
mais de 20 anos de experiência em vigilância 
permanente e assistência remota. a empresa 
reorganizou os seus centros de assistência, 
estando agora certificada com os mais eleva-
dos padrões de segurança. Um dos dois cen-
tros situa-se em Vélizy, na zona de Paris, e o 
outro em Nice. 

actualmente, a empresa tem cerca de 8000 
clientes, sendo desde há muitos anos um 
importante jogador na sua área de operações. 
a vigilância é efectuada por cerca de 60 cola-
boradores especializados em funcionamento e 
assistência. Todos os anos lidam remotamen-
te com mais de cinco milhões de “situações” 

e operações de assistência. a Fichet-bauche 
Télésurveillance fez recentemente grandes 
investimentos em hardware, logística e ins-
talações, de modo a melhorar o seu nível de 
assistência aos clientes que necessitem de um 
nível de segurança mais elevado. 

SOLUÇÕES INOVADORAS

o investimento faz parte do objectivo global 
da gunnebo França de melhorar a assistência 
ao cliente, oferecendo níveis ainda mais eleva-
dos de conveniência e tranquilidade. Para além 
disso, a empresa está a desenvolver soluções 
inovadoras para poder oferecer de futuro mais 
serviços remotos. Estes incluem, por exemplo, 
assistência diária ao cliente, análise e soluções 
para a redução de custos e uma ligação de 
extranet remota para proporcionar um acesso 
ininterrupto às informações necessárias.

“Mais-valias como estas são de especial 
interesse para clientes como bancos”, diz 
Yves autret, Director operacional da Fichet-
bauche Télésurveillance. K

A Fichet-Bauche Télésurveillance fez recentemente grandes investimentos em hardware, logística 
e instalações. Concentramo-nos agora em desenvolver a vigilância remota para clientes que neces-
sitem de um nível de segurança excepcionalmente elevado. 

Fichet-Bauche Télésurveillance melhora as suas plataformas de CCTV

A Gunnebo Alemanha instala
o 2000º sistema SafePay™ 

a gunnebo está a celebrar um importante 
marco: com a montagem de quatro siste-
mas SafePay™ na grande superfície real, 
em Schwerin, a gunnebo, especialista em 
segurança, já vendeu o seu 2000º Sistema de 
Recuperação de Numerário a nível mundial.

o sistema fechado de manuseamento de 
dinheiro SafePay™ pode ser utilizado tanto 
como parte dos sistemas normais de caixa 
como das soluções de caixas registadoras em 
self-service. ambas as opções permitem a exis-
tência de um ciclo fechado de manuseamento 
de dinheiro. a gestão de numerário torna-se 
mais simples, menos dispendiosa e mais segu-

ra para o comerciante. o dinheiro já não está 
permanentemente acessível e o operador de 
caixa não se envolve directamente na circula-
ção do numerário. 

“Decidimos a favor do SafePay™ da 

gunnebo como opção para as caixas em self-
-service visto a empresa já ter sido a pioneira 
em sistemas de gestão de caixa em self-service 
em 2003”, diz Heinz-Hermann Cassens, 
Director da divisão de organização. K

Em Schwerin, na Alemanha, foi instalado o 2000.º sistema SafePay™
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1. Barreira em Cunha da Elkosta é uma nova 
alternativa ao bloqueador de estrada DSP. a barreira é 
mais elevada, mas os custos de montagem são mais bai-
xos graças aos alicerces de pouca profundidade. São utili-
zados braços em garra em vez de correntes, diminuindo a 
ocorrência de falhas e de ruído.

2. O Cilindro Escamoteável regula o trânsito e 
protege a área contra o acesso de veículos não autoriza-
dos. os cilindros têm um design moderno, mantendo 
as mesmas dimensões que anteriormente (220 mm de 
diâmetro e 900 mm de altura) e a instalação foi simplifi-
cada. a unidade de accionamento é hidráulica.

3. SpeedSec é um portão adequado para áreas onde 
a velocidade é um factor fundamental para a segurança. 
a abertura e o fecho ocorrem a uma velocidade de um 
metro por segundo.

4. Elkosta Truckstopper é um portão autóno-
mo anticolisão com uma largura de abertura entre 3 e 6 
metros. até uma largura de abertura de 4 metros, o portão 
tem as duas certificações DoS K 12 e PaS 68 ao mais alto 
nível. a vantagem deste portão é ser dois produtos num só: 
um produto anticolisão e um produto de fecho de zona.

As fechaduras de alta segurança da 
Gunnebo têm tido grande sucesso 
individual, cada uma no seu mercado 
e segmento específicos. O segundo 
semestre de 2008 assiste ao 
lançamento de uma nova plataforma 
que vai reunir diferentes tecnologias, 
permitindo o nascimento de uma 
mais vasta gama de fechaduras. 

os três tipos de fechaduras de alta segurança da 
gunnebo baseiam-se em diferentes tecnologias 
e arquitecturas do sistema. 

“Precisávamos de concentrar os nossos recur-
sos e dinamizar a nossa gama de produtos. Um 
dos objectivos deste desenvolvimento é criar 
uma nova plataforma gunnebo HSl (High 

Security locks - Fechaduras de alta Segurança) 
e oferecer uma gama mais vasta e mais flexível 
de fechaduras de alta segurança que cumpra os 
inúmeros requisitos futuros do mercado”, diz 
Mats Rydén, Director de linha de produto.  

Com base na nova plataforma, estará agora 
disponível uma nova gama de fechaduras de 
alta segurança. Estas cumprirão os requisitos 
dos clientes de automatização financeira e da 
banca, satisfazendo ao mesmo tempo as neces-
sidades dos utilizadores de sistemas avançados 
das linhas de negócio Distribuição e armaze-
namento Seguro. 

“Temos já disponível uma vasta gama de 
fechaduras de classificação alta, mas queremos 
dar um passo mais à frente e oferecer fecha-

duras que sejam também fáceis de instalar nos 
ambientes e cofres existentes, com realce para 
a simplicidade de manuseamento e gestão. 
Em conjunto com o software recentemente 
desenvolvido, a nova série HSl proporcionará 
também soluções inovadoras de sistema que 
oferecem aos clientes oportunidades operacio-
nais dinâmicas e um atractivo custo de posse”, 
explica Rydén. 

algumas das novas funções disponíveis na 
série HSl são uma interface fácil de utilizar 
com comunicação baseada em ícones, tecno-
logia de identificação de impressões digitais 
e capacidade de comando à distância TCP/
IP, bem como sistemas e software para admi-
nistrar códigos exclusivos e procedimentos de 
gestão monetária. K

Nova plataforma para fechaduras de alta segurança

1. 2.

3.
4.

A Gunnebo trabalha intensivamente no 

desenvolvimento de novos modelos e produtos. 

Seguem-se algumas das novidades do ano.
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“Há sempre uma forma de melhorar. Uma 
empresa que não se concentre em melhorar, 
não demorará a ficar para trás. Trabalhar na 
área de qualidade da gunnebo é especialmente 
entusiasmante. o novo plano de integração da 
gunnebo oferece uma oportunidade única de 
criar uma abordagem partilhada à qualidade e 
ao desenvolvimento de qualidade em todo o 
grupo”, diz Rolf.

1.
O que é a qualidade e porque razão é tão 
importante trabalhar com qualidade?
“Qualidade é quando o cliente regressa, e não 
o produto. Qualidade é fornecer produtos e 
serviços irrepreensíveis dentro dos prazos acor-
dados. Queremos que o cliente fique satisfei-
to com tudo o que fazemos. Essa é a base do 
nosso negócio e da nossa competitividade, 
sendo vital para que possamos alcançar os nos-
sos objectivos de vendas, custos e capital. 

“Quanto mais elevada for a qualidade, 
maior será a produtividade e a rentabilidade. 
Por palavras simples, compensa acertar logo à 
primeira.”

2.
Em termos concretos, de que forma é que a 
Gunnebo trabalha com qualidade?
“o nosso objectivo é ser líder da indústria em 
termos de qualidade. a dedicação ao cliente e 
a qualidade são valores cruciais pelos quais nos 
guiamos em toda a nossa operação. o nosso 
objectivo é acertar em 100% logo de início. 

“os nossos processos são definidos, calcula-
dos e melhorados ao longo de todo o percurso, 
de fornecimento, desenvolvimento e produ-
ção à venda, entrega, instalação e assistência. 
a base é que o nosso trabalho de qualidade 
deve estar bem assente em factos. 

“actualmente estamos a trabalhar para 
melhorar os métodos de desenvolvimento de 

produto, validação e lançamento de produto, 
com o intuito de garantir que os nossos novos 
produtos e soluções são irrepreensíveis quan-
do chegam ao mercado e ao cliente. Estamos 
também a dedicar-nos aos nossos processos de 
entrega. «Fazer bem à primeira e no prazo» não 
só significa produtos e sistemas irrepreensíveis, 
como também entregas completas no prazo 
acordado.” 

3.
De que forma garante que a tendência de 
qualidade alcança toda a organização?
“a nossa organização de qualidade é cons-
tituída por todos os 6700 funcionários da 
gunnebo, no seu esforço por proporcionar 
produtos e resultados irrepreensíveis. Penso 
que, fundamentalmente, todos querem fazer 
um bom trabalho. É por isso que é tão impor-
tante traçar objectivos claros e proporcionar 
os métodos e ferramentas necessários para 
que todos os funcionários percebam quem é 
o cliente e possam calcular a qualidade do seu 
trabalho. Todos devem sentir que estão a tra-
balhar para darem qualidade ao cliente.

“a nossa rede de directores de qualidade em 
diversas partes do grupo troca experiências e 
desenvolve métodos em conjunto. obviamen-
te, existem diferenças na forma como diferen-
tes partes do grupo aplicam a abordagem 
da qualidade, havendo portanto um grande 
potencial de melhoramento. Mesmo assim, 
sinto que existe o mesmo ponto de vista fun-
damental e uma dedicação geral muito forte à 
qualidade.” 

4.
De que forma é que os clientes se apercebem da 
alta qualidade da Gunnebo?
“os nossos produtos, entregas e instalações, 
assim como a nossa assistência, devem cumprir 
os padrões de qualidade acordados. Mas não 

há quem por vezes não se engane. Por isso, no 
grupo temos em prática processos standard 
para detectar e lidar com possíveis falhas. o 
primeiro passo é rectificar rapidamente a falha 
sem burocracia. Mas é igualmente importante 
pensar na razão por que tal aconteceu, de que 
forma poderia ter sido evitado e como garantir 
que não volta a acontecer.” 

5.
A gestão de qualidade é dispendiosa. De que 
forma é rentabilizada a qualidade?
“alta qualidade traduz-se em clientes satisfeitos 
que regressam, sendo mais rentável para nós 
desenvolver as relações com os clientes existen-
tes do que tentar angariar novos clientes. 

“Sim, é dispendioso fazer da qualidade parte 
integral de tudo o que fazemos, mas é também 
um dos nossos investimentos mais rentáveis. 
Existe uma relação óbvia entre produtividade 
e qualidade. Não só é mais eficiente se acertar-
mos à primeira, como também é muito mais 
dispendioso permitir a passagem de uma falha 
para a fase seguinte. Portanto, a qualidade é a 
base tanto da nossa dedicação ao cliente como 
da nossa rentabilidade.” K

Cinco perguntas 
ao Vice-Presidente da Qualidade 
Rolf Kjällgren
Rolf Kjällgren, Vice-Presidente Sénior de Qualidade do Grupo 
Gunnebo desde Novembro, trabalha na área da qualidade já há 
muitos anos, com passagem pela SAAB e pela ABB. Descreve-se a si 
próprio como uma pessoa ambiciosa e com paixão pela qualidade.

“Alta qualidade traduz-se em 
clientes satisfeitos que 
regressam, sendo para 
nós mais rentável 
desenvolver as rela-
ções com os clien-
tes existentes do 
que tentar anga-
riar novos clientes”, 
diz Rolf Kjällgren, 
Vice-Presidente Sénior 
de Qualidade do Grupo 
Gunnebo.
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o SafePay™
conquista novos espaços
O SafePay™ está continuamente a 
desenvolver e a inovar expandindo 
o conceito de sistema fechado de 
manuseamento de dinheiro. Estão 
agora a ser testadas soluções 
integradas que usam tinta antifurto 
no transporte de dinheiro da caixa 
para o centro de contagem da 
empresa externa de transporte 
de valores (CIT). Estas soluções 
atraíram imensa atenção na feira 
EuroShop em Dusseldorf.

“Estamos ainda no início de uma jornada 
muito interessante. Quando o SafePay™ 
foi lançado, éramos a primeira empresa a 
oferecer um sistema completamente fecha-
do de gestão de caixa. actualmente, falamos 
no processo fechado em todo o percurso, da 
caixa registadora até ao centro de contagem 
do banco, com a protecção de tinta antifurto 
para maior segurança em todo o processo”, 
diz Tobias gunnesson, director da linha do 
produto SafePay™.

Existem mais de 2000 sistemas SafePay™ 
instalados no sector da Distribuição na 
Europa. os maiores mercados são a Suécia, 
a Noruega e a alemanha, enquanto que a 
Dinamarca é actualmente o país de maior 
crescimento. No entanto, existem instalações 
piloto do sistema SafePay™ nos principais 
mercados europeus.

“o mercado nórdico dá-nos uma valiosa 
experiência que podemos usar no resto da 
Europa e do mundo”, diz gunneson. 

SISTEMA INTEGRADO

No início, o SafePay™ era um sistema 
fechado para a caixa registadora, tendo sido 
posteriormente desenvolvido desde o seu 
lançamento em 2003. a posterior introdu-
ção de uma unidade de transferência permi-
tiu integrar o back-office da loja no sistema, 
eliminando não só as diferenças em nume-
rário como também a necessidade de gestão 

manual. o sistema continuou a melhorar 
através de uma cassete de transporte com 
protecção de tinta antifurto que protege o 
dinheiro na caixa registadora e durante o 
transporte na loja. 

a última fase do processo de desenvol-
vimento foi a integração do SafePay™ nas 
malas de segurança usadas pela empresa 
externa de transporte de valores para recolher 
e transferir o dinheiro para o banco ou para o 

Soluções integradas que utilizam tinta antifurto no transporte de dinheiro da caixa registadora 
para o centro de contagem da empresa de transporte de valores estão actualmente a ser testadas 
em diversos mercados.
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centro de contagem. 
Desta forma criámos um sistema integrado 

com tinta antifurto desde a caixa registadora 
até ao centro de contagem, que está actual-
mente a ser testado no mercado em coopera-
ção com o sector da Distribuição e as empre-
sas externas de transporte de valores.

“Este é um conceito inteiramente novo. 
atraiu imensa atenção na feira EuroShop 
em Dusseldorf, tanto de retalhistas como de 
empresas de transporte de valores”, explica 
gunneson.

INFORMAÇÃO MELHORADA

Mas a gestão fechada do manuseamento 
do dinheiro não se trata apenas de movi-
mentar numerário de um lugar para outro. 
Uma das vantagens por vezes esquecidas do 
SafePay™ é a informação melhorada que 
o retalhista obtém. o software de contro-
lo SafePay™ permite controlar de forma 
detalhada e informar o retalhista acerca da 
sua gestão monetária, assim como permite 
também partilhar essas informações com 
parceiros de confiança. 

algumas cadeias de lojas permitiram 
também que alguns parceiros de negócios, 
como o seu banco, a respectiva empresa de 
transporte de valores e a gunnebo, tivessem 
acesso às informações do sistema, criando 
assim novos serviços. 

Um exemplo deste facto é a recolha fle-
xível de valores, na qual a empresa de trans-
porte de valores decide a melhor altura para 
recolher o numerário da loja – o que por sua 
vez permite um planeamento de transpor-
te mais eficaz. Torna também a recolha de 
numerário mais segura, já que não há neces-
sidade de se seguir um horário rígido.

“Um retalhista pode também partilhar as 

informações com o banco, de modo a que os 
lucros do dia sejam creditados todas as noites 
na conta da loja – este conceito foi já testado 
na Holanda, com resultados positivos”, diz 
gunneson. 

PREVENÇÃO REMOTA DE FALHAS 

a vantagem de permitir o acesso da empresa 
de assistência gunnebo às informações do 
sistema é possibilitar uma detecção rápida de 
problemas permitindo até, por vezes, a sua 
resolução de forma remota.

“Podemos ajudar a cadeia de lojas a verifi-
car se o sistema está a ser usado correctamen-

te e se estão a ser aplicados os procedimentos 
correctos de, por exemplo, reposição e lim-
peza. Com as informações certas, a resolução 
de problemas não só é mais fácil como tam-
bém é mais rápida”, explica gunneson. 

o próximo desafio principal será melho-
rar os processos de reposição e abertura de 
caixa.

“o sistema SafePay™ reduziu o trata-
mento de trocos, mas estes continuam a ter 
de ser repostos de vez em quando. Isto exige 
a gestão da encomenda e da entrega, bem 
como dos procedimentos de reposição”, 
conclui Tobias gunneson. K

2003: 
Um sistema completamente fecha-
do de manuseamento de dinheiro. 

2006: 
Introdução de uma unidade de 
transferência estende o sistema fecha-
do de manuseamento de dinheiro 
ao back-office. Desenvolvimento do 
software de controlo SafePay™ para 
monitorizar a gestão de valores em 
todo o percurso comercial. 

2007: 
Um sistema de cassete de transporte 
com protecção de tinta antifurto que 
protege o dinheiro na caixa regista-
dora e durante o transporte na loja. 

2008: 
o sistema passa a incluir as malas 
de segurança usadas pela empresa 
de transporte de valores para uma 
gestão fechada dos valores desde 
a caixa registadora da loja até ao 
banco ou centro de contagem. 
o software de controlo SafePay™ 
permite partilhar informações com 
parceiros de negócios para uma ges-
tão mais eficaz e novos serviços. 

Próximo objectivo: 
Melhorar a gestão no que diz res-
peito a reposição, abertura de caixa 
e reciclagem interna de numerário.

MARCOS IMPORTANTES DO SAFEPAy™

A empresa de transporte de valores recolhe o saco de segurança que foi integrado no sistema de manuseamento de dinheiro da loja. O saco é 
depois transportado, sem ter sido aberto, directamente para o centro de contagem ou para o banco.



• • •

8

assistência 
um passo
à frente

Em 2006, foi tomada uma decisão estratégica: 
a Gunnebo iria mudar o seu foco dos produtos 
individuais para o cliente.

Um dos resultados foi que diversas empresas foram 
agrupadas num só centro de apoio ao cliente em 
cada país. No que diz respeito ao cliente, a mudança 
teve como consequência uma diminuição nos tempos 
de resposta e maior competência dos funcionários.

Sem dúvida que a assistência se tornou uma parte 
cada vez mais importante da nossa relação com o 
cliente. Por isso a Gunnebo está a trabalhar intensi-
vamente para proporcionar as soluções certas no 
momento certo.

Actualmente a assistência é uma interacção entre 
diversos factores de grande importância. 

O desenvolvimento de software contribui com apoio 
e análise do trabalho diário. Um maior conhecimento 
dos processos de acção do cliente significa que a 
assistência pode estar a caminho mesmo antes de 
ser pedida. Os produtos são os mesmos, mas o que a 
empresa oferece actualmente são soluções imediatas.

Saiba mais sobre a maior disponibilidade e 
soluções de sistema, conheça alguns dos nossos 
centros de atendimento telefónico em diferentes 
partes do globo e leia um artigo sobre a vida de um 
técnico de assistência.

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A
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A assistência está a tornar-se um 
factor de sucesso cada vez mais 
importante para a Gunnebo. Ao 
mesmo tempo, o próprio conceito 
mudou, e o fornecedor de serviços 
é cada vez mais um parceiro de 
negócios para o cliente do que 
apenas um técnico que pode dar 
ajuda imediata. Isto implica um 
maior controlo e responsabilidade 
por secções inteiras do negócio do 
cliente. 

“Estamos a tornar-nos cada 
vez mais proactivos em vez de 
reactivos”, diz Cor van den Hondel, 
Director de Apoio ao Cliente na 
Gunnebo Holanda. 

Em 2006, foi executado o projecto de inte-
gração gunnebo one Company concluído 
no ano passado. Um dos efeitos mais dis-
cerníveis da nova estratégia é a mudança na 
organização da assistência da gunnebo. Em 
suma, o que era chamado de assistência on 
Call, é agora a assistência operacional. 

“anteriormente, o cliente ligaria a dizer 
que alguma coisa não funcionava. agora, 
podemos ver o que está a suceder nas ins-
talações do cliente e verificar o que se passa 
antes de nos deslocarmos, para que possamos 
enviar técnicos com o equipamento certo 
logo de início”, diz Cor van den Hondel. 

FAMILIARIDADE COM O PROCESSO DO CLIENTE

os requisitos do mercado em constante 
mudança estão por trás deste desenvolvimen-
to. os clientes necessitam cada vez mais de ser-
viços de assistência, razão pela qual a gunnebo 

tem o controlo total de secções completas dos 
seus negócios. “Um exemplo desta abordagem 
é o INg bank, onde vigiamos todas as máqui-
nas”, diz van den Hondel.

o método de trabalho requer uma fami-
liaridade mais próxima com os processos do 
cliente. Esse conhecimento pode então ser 
usado como base a partir da qual a gunnebo 
pode desenvolver outras soluções e melhora-
mentos de processos que beneficiem o clien-
te. Entretanto, do outro lado, a procura de 
disponibilidade e horas de serviço também 
aumenta. “anteriormente, os clientes ten-
diam a precisar de ajuda durante os dias de 
semana entre as 8 e as 16 horas mas, actu-
almente, há mais quem nos queira disponí-
veis das 7 às 8 da manhã. Teremos também 
mais acesso livre às instalações dos clientes de 
modo a podermos ajudar mesmo aos sába-
dos”, explica van der Hondel.

SOFTWARE – UM MARCO IMPORTANTE

Para manter a qualidade da operação de assis-
tência é absolutamente vital fornecer o tipo 
adequado de assistência a cada cliente. a ferra-
menta para atingir esta meta é o software FSa, 
parte do novo sistema comercial Dynamics 
aX, que envolve todo o grupo. De agora em 
diante, o software desenvolvido na empresa 
será mais dedicado à assistência para o funcio-
namento diário. Henk Portegies Zwart, Direc-
tor da linha de negócio assistência Pós-venda e 
banca na Holanda, vê a implementação deste 
software como um marco importante no 
caminho para uma organização de assistência 
verdadeiramente profissional. 

“as análises detalhadas ao desempenho 
dos nossos sistemas irão ajudar-nos a alcançar 

uma grande taxa de disponibilidade nos siste-
mas para os quais fomos contratados. Este é 
um importante indicador de qualidade para 
os Contratos de assistência que temos com 
os nossos clientes”, diz Portegies Zwart. 

TRÊS MARCOS

Na nova estratégia da gunnebo a assistência 
terá, portanto, uma função mais importante 
e notável e existirá em perfeita combinação 
com as restantes ofertas da empresa. “os 
factores complexos implicados e a constante 
busca de preços baixos abrem caminho para 
novos conceitos. Estes conceitos incluirão 
uma mistura de produtos, software e assistên-
cia operacional, que é uma área onde a nova 
organização da gunnebo pode já oferecer 
combinações exclusivas”, explica Portegies 
Zwart. “Uma maior variedade de níveis ade-
quados de assistência gera contactos frequen-
tes de clientes. a qualidade da nossa assistên-
cia é assim um dos principais indicadores da 
satisfação dos clientes. Só um desempenho 
excepcional salvaguardará a nossa posição de 
mercado”, continua Portegies Zwart. 

CALL CENTRE NACIONAIS 

outro componente da assistência alargada da 
gunnebo aos clientes é o lançamento de call 
centre nacionais. Países como a alemanha, 
França e Índia têm agora um número de con-
tacto único a nível nacional. o cliente fala 
directamente com a pessoa certa, evitando ter 
de percorrer um labirinto de ligações antes de 
falar com um dos escritórios locais. Horários 
de funcionamento mais alargados para os 
serões e fins-de-semana são outra vantagem 
que os clientes poderão usufruir. K

assistência 
um passo
à frente

Factos – Assistência 
Gunnebo
K É oferecido ao cliente um 
serviço completo de assis-
tência pós-venda em grande 
parte dos mercados onde o 
Grupo possui um centro de 
apoio ao cliente.
K A assistência abrange 
tudo, desde a instalação à 
manutenção e apoio.
K Juntas, a instalação e 
a assistência representam 
40% da operação Gunnebo.

Os clientes pedem cada vez mais serviços de assistência, pelo que a Gunnebo tem o total controlo de secções completas de operação.

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A



1010

• • •

A Personalização é chave no que 
diz respeito ao Safebag RSB30A. 
Cada cliente tem necessidades 
específicas no que diz respeito 
ao sistema de depósito, incluindo 
o banco internacional ABN Amro. 
“Tivémos de alterar o software visto 
quererem controlo total sobre os 
depósitos no sistema”, diz Cor van 
den Hondel, Director de Apoio ao 
Cliente da Gunnebo Holanda. 

o sistema de depósito Safebag RSb30a 
baseia-se em códigos de barras, o que simplifi-
ca o processo e aumenta a segurança do utili-
zador. os sacos depositados são registados em 
diversas fases através dos códigos, e a receita do 
dia pode ser seguida desde a loja até ao destino 
final no centro de contagem. “a localização 
mais comum do sistema é no exterior das ins-

talações do banco. as utilizações alterna-
tivas incluem centros comerciais, onde 

os funcionários das lojas podem efec-
tuar depósitos num ponto central 
dentro do centro comercial”, diz 
van den Hondel.

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

o sistema RSb30 é modificado de 
acordo com os requisitos do clien-

te. o produto inclui também diversos 
tipos de assistência. “os nossos contratos 

incluem geralmente assistência total, o que 
também inclui assistência ao software. Para 
os maiores clientes também temos contratos 
de níveis de assistência com garantias tempo-
rais”, diz van den Hondel. 

“Cada sistema tem de ser adaptado de 

acordo com as necessidades que o cliente tem 
relativamente ao seu sistema de back-office. 
Preparamos tudo aqui, o que significa que a 
montagem nas instalações do cliente é muito 
simples e não demora mais do que meio dia.” 

CÁLCULOS EXACTOS

Um cliente que usa o Safebag RSb30a é o 
banco abN amro, que tem mais de 4000 
agências bancárias espalhadas por todo o 
mundo. 

Existem actualmente cerca de 600 sis-
temas de depósito deste tipo no banco, e 
também aqui tivemos pedidos especiais 
por parte do cliente. “Tivémos de alterar o 
software visto quererem controlo total dos 
depósitos no sistema e a possibilidade de 
verem a quantia exacta que tinha sido depo-
sitada durante o dia. 

Isto facilita também o trabalho das empre-
sas de transporte de valores, quando esvaziam 
cada um dos sistemas. No caso de haver uma 
avaria técnica, o banco pode ver exactamente 
qual o problema, o que significa que pode-
mos melhorar a nossa assistência.” 

REQUISITOS EUROPEUS

os bancos centrais europeus da Área Única de 
Pagamentos em Euros (SEPa) têm efectuado 
mais pedidos personalizados relativamente 
aos sistemas de depósito em geral. SEPa sig-
nifica que as transacções em euros podem ser 
feitas no estrangeiro ao mesmo preço que no 
país de origem. “Isto significa que temos de 
actualizar partes do sistema, especialmente o 
software. a partir de 2009 terá de haver uma 
ligação directa a cada unidade de depósito”, 
diz van den Hondel. K

Controlo total nos depósitos

Pedidos de
assistência online
A Gunnebo Itália introduziu um 
sistema online que dinamiza a 
assistência pós-venda e permite ao 
cliente requisitar a assistência de 
um técnico.

o sistema é parte de uma iniciativa alarga-
da para um programa ERP (sistema inte-
grado de gestão) que será introduzido na 
gunnebo a nível mundial. Parte do sistema 
informático é dedicado à assistência, que a 
gunnebo Itália implementou com excelen-
tes resultados.

“Para nós, o principal objectivo da assis-
tência pós-venda é oferecer assistência que 
garanta a máxima satisfação do cliente”, diz 
Ettore Nissi, Director da linha de negócio de 
assistência Pós-venda da gunnebo Itália.

Segundo Nissi, a satisfação máxima do 
cliente é fruto de uma assistência correcta, 
elevada qualidade e transparência de serviços 
e facturação, todos alcançados através do sis-
tema online. 

basicamente, o sistema permite que o 
cliente se ligue à ferramenta online através 
de uma palavra-passe. o cliente pode assim 
efectuar um pedido de assistência, descre-
vendo o problema e declarando a urgência 
da questão. o centro de apoio ao cliente da 
gunnebo certifica-se depois que o técnico 
de assistência repara a avaria. o cliente pode 
usar o sistema para seguir a forma como a 
gunnebo está a tratar da questão e ver em 
tempo real o momento em que a avaria é 
reparada. a nova solução não só aumenta 
o nível da assistência ao cliente como tam-
bém harmoniza os métodos de trabalho da 
gunnebo estipulando rotinas e documenta-
ção definidas. K

Na Gunnebo Itália foi introduzido um sis-
tema de Internet para assistência pós-venda.

O sistema RSB30 pode ser modificado de acordo com os requisitos do cliente. 

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A
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o banco francês Crédit agricole é o quarto 
maior banco a nível mundial e o principal 
banco em França. Uma em cada três pessoas 
em França têm um crédito à habitação neste 
banco. Com 305 agências em quatro distritos 
– aude, gard, Hérault e lozère – o banco pos-
sui uma vasta base de clientes trabalhadores.

SISTEMAS DE SEGURANÇA NOVOS E ANTIGOS

o Crédit agricole languedoc já há décadas 
que tem vindo a usar os cofres da gunnebo 
França, tendo assinado agora uma oferta 
global que inclui todas as áreas de actividade 
(controlo de acessos, armazenamento seguro, 
segurança electrónica, etc.). o presente con-
trato de manutenção abrange a manutenção 
e reparação de todo o equipamento de segu-
rança no mercado doméstico, incluindo assis-
tência, transporte e materiais. Era importante 
para o Crédit agricole languedoc contratar 
um fornecedor com vastos conhecimentos e 
especialização tanto em sistemas modernos 
como em sistemas antigos.

“o nosso equipamento é bastante hete-
rogéneo, com produtos modernos e outros 
mais antigos que têm de trabalhar em con-
junto sem que existam problemas de incom-
patibilidade. Poucos fornecedores hoje em 
dia podem garantir a manutenção completa 
a longo prazo de uma série alargada de pro-
dutos. Com a sua experiência e know-how, 
a gunnebo França possui os conhecimentos 
necessários para preencher as nossas necessi-
dades de manutenção”, diz laurent Soulas.

o facto de a manutenção ser contínua, 

aumenta a segurança das agências bancárias. 
Tal como diz Soulas, na prevenção está o 
ganho: “Estamos convencidos que uma boa 
manutenção preventiva leva a uma redução 
significativa do número de paragens, inter-
rupções e substituições de produtos.” 

GRANDE FÉ

Segundo Soulas, é uma grande vantagem ter 
um fornecedor de soluções de segurança que 
também oferece assistência e manutenção. 
“É importante para nós optimizar o retor-

no do nosso investimento ao mesmo tempo 
que simplificamos o processo de gestão. a 
segurança no sector da banca está sujeita a 
regulamentações cada vez mais rígidas e, com 
isto em mente, quisemos um fornecedor que 
pudesse preencher as nossas necessidades.

“o nosso contrato foi concebido num espí-
rito de parceria. Para além disso, o reagrupa-
mento das suas anteriores empresas permitiu 
reunir o know-how e conhecimentos técnicos 
para gerar total confiança”, conclui laurent 
Soulas. K

Os sistemas de segurança e 
produtos complexos têm grande 
necessidade de uma assistência 
pós-venda especializada e de 
confiança. Por essa razão, a 
agência de Languedoc de um dos 
maiores bancos a nível mundial, o 
Crédit Agricole, decidiu efectuar 
um acordo de manutenção com a 
Gunnebo França para manutenção 
e reparação de todo o equipamento 
de segurança das suas agências 
locais. 

“A Gunnebo tem a experiência 
e os conhecimentos de que 
necessitamos”, diz o Responsável 
pela segurança Laurent Soulas. 

Manutenção
salvaguarda sistemas
de segurança de 
importante banco 
francês

O banco francês Crédit Agricole é o quarto maior banco a nível mundial. A Gunnebo França é 
responsável por toda a manutenção e reparação de todo o equipamento de segurança no mercado 
interno para a sua agência do Languedoc.

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A
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O call centre da Gunnebo na 
Alemanha está dividido em duas 
partes. Em primeiro lugar, a 
primeira linha de funcionários 
atende e regista todas as 
chamadas recebidas.

A seguir, a segunda 
linha de funcionários 
resolve o problema 
ou certifica-se do 
envio de um técnico. 
Em conjunto, esta 
equipa já recebeu e 
efectuou cerca de 250 000 
chamadas telefónicas.

antes de 2006, cada região da gunnebo na 
alemanha tinha o seu próprio call centre, o 

que significa portanto que havia um centro na 
região norte, outro na região oeste e mais um 
no sul. Para proteger a qualidade da assistên-

cia, a função foi centralizada num 
único escritório. actualmente, 

toda a assistência é gerida a 
partir de Sankt gangloff, 
próximo de Dresden.

Dois anos depois e 
Dieter bangel, Direc-
tor da linha de negócio 

assistência Pós-venda 
para alemanha e Áustria, 

conclui que a reestruturação 
foi um sucesso.

“os nossos clientes apreciam o facto 
de termos um único centro de atendimento 
telefónico. Criámos um padrão para a forma 

como proporcionamos a assistência, o que se 
traduz numa qualidade mais elevada para o 
cliente”, explica bangel.

Existem mais de 150 produtos gunnebo 
na alemanha, desde pequenos cofres a portas 
electrónicas. É óbvio que é impossível todos 
os colaboradores do call centre saberem tudo 
sobre todos estes produtos, mas os seus conhe-
cimentos estão em constante expansão.

“Temos formação interna regular no 
nosso Centro de Competência para garantir 
o melhor apoio possível ao cliente.” K 

Local: Sankt Gangloff
Horário de funcionamento: 06h00-22h00 
todos os dias
Número de funcionários: 13
Número de chamadas: cerca de 4000/mês

bem-vindo à gunnebo 
– Posso ajudar?
Dar aos clientes a melhor assistência possível é crucial para a estratégia da Gunnebo. Um 
importante componente desta equação são os call centre do Grupo, sendo que grande parte se 
encontra nos centros de apoio ao cliente da empresa. 

Onde quer que o cliente esteja, existe sempre um colaborador de assistência disponível para 
lhe dar apoio. A Gunnebo Global foi falar com alguns destes funcionários.

Alemanha – Assistência em duas frentes

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A
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O call centre na Índia tem duas 
tarefas principais: dar o maior apoio 
possível aos clientes existentes e 
angariar novos clientes.

“Temos um grande mercado para 
cultivar – existem mais de 60 000 
bancos na Índia”, diz Raju Dayani, 
Director da linha de negócio Banca.

o centro de atendimento telefónico conjun-
to em Mumbai abriu há apenas seis meses e é 
a única unidade de apoio ao cliente do grupo 
gunnebo a gerir totalmente chamadas efec-
tuadas e recebidas. 

as chamadas recebidas referem-se a ques-
tões colocadas por clientes relativamente a 
produtos e serviços, estão relacionadas com a 
equipa de vendas e de assistência, e garantem 
de forma proactiva que os contactos com os 
clientes estão a ser efectuados dentro dos pra-
zos. Para além disso, também mantêm e actua-
lizam a base de dados do cliente no sistema.

as chamadas efectuadas são de telemarke-
ting e feitas para pessoas específicas da base 
de dados segmentada, fornecida pelas linhas 
de negócio e fazem o follow up dos processos 

de venda. 
“Eles tratam do contacto inicial com o 

potencial cliente no sector da banca. Se este 
mostrar interesse, o assunto é transferido para 
um dos nossos comerciais ”, diz Dayani. 

E com 60 000 bancos na Índia, há muito 
poucas hipóteses do mercado algum dia ficar 
saturado.

o resultado do centro de atendimento é 
muito satisfatório.

“o processo de chamadas recebidas permi-
tiu-nos criar um centro de apoio ao cliente 
centralizado para as chamadas recebidas de 
toda a Índia e criou uma responsabilização 
pelas reclamações dos clientes e inquéritos de 
venda. acima de tudo, ajudou-nos a medir o 
desempenho individual/regional/da linha de 
negócio e melhorar a gestão de clientes”, diz 
Dayani. K

Local: Mumbai
Horário de funcionamento: 09.00-20.00 
Seg-Sáb
Número de funcionários: 8
Número de chamadas:
cerca de 1200/mês

O negócio da assistência em 
França é significativo, com 
140 000 intervenções e 17 340 
inspecções preventivas todos os 
anos. Existem 12 800 contratos 
de manutenção em acção, 14 600 
instalações mantidas e 350 
técnicos em campo. 

Desde o final de abril que está 
em curso o processo de abertu-
ra do primeiro call centre con-
junto em França. Como parte 
da estratégia gunnebo one 
Company, a gunnebo França está a 
abrir um call centre nacional com o nome 
“gunnebo on line”. Uma das principais 
tarefas é harmonizar e optimizar o processo 
de atendimento de chamadas. Uma equipa 
especial foi eleita para reduzir os tempos de 
espera e o número de chamadas recebidas. 

“o pessoal recrutado foi formado em 
cooperação com uma empresa especializa-
da em call centre ”, diz Delphine guerrier, 
Directora-geral da linha de negócio assis-
tência Pós-venda.

outro passo que beneficiará os clientes é 
o alargamento do horário de funcionamen-
to. a gunnebo on-line estará disponível 
de segunda a sábado, de manhã até ao fim 
do dia. 

– É uma importante operação para a 
França, onde em 2007 ainda existiam oito 
empresas que, no início de 2008 se jun-
taram numa só. o desafio foi fundir dez 
números de telefone diferentes num só para 
a assistência Pós-venda.

 Este novo call centre nacional tem a 
particularidade de lidar com o mais vasto 
painel de produtos do grupo gunnebo. É 
um verdadeiro trunfo. K

Local: Lesquin, próximo de Lille
Horário de funcionamento:
07h30-19h00 Seg-Sáb
Número de funcionários: 13 
Número de chamadas: 12 000/mês

Em Portugal, os clientes podem entrar 
em contacto com o call centre a 
qualquer hora.

“Este é essencialmente um serviço 
para os nossos clientes do sector da 
Distribuição que estão abertos até mais 
tarde”, diz Nuno Bonito, Director da 
linha de negócio Assistência Pós-venda.

os colaboradores do call centre em lisboa têm 

duas tarefas: receber as chamadas feitas pelos clien-

tes que necessitam de assistência e apoio, e gerir as 

estações de monitorização de televigilância.

“Estas abrangem todos os alarmes recebidos e 

informam o cliente. Pode ser um incêndio, um 

assalto, uma avaria num aparelho ou um alarme téc-

nico geral num estabelecimento”, explica bonito.

os nossos clientes podem contar com um 

serviço rápido. o call centre funciona 24 horas 

por dia, 365 dias por ano.

“Mesmo que não sejam muitos os clientes a 

utilizar a linha de assistência durante a noite, 

esta é uma importante mais-valia para os nossos 

clientes.” K

Local: Lisboa
Horário de funcionamento: atendimento 
permanente
Número de empregados: 6
Número de chamadas: cerca de 900/mês

Índia – Apoiar e angariar novos clientes França
– Lançamento de um 

call centre nacional

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A
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Dar assistência 
ao mundo
Os técnicos de assistência polacos 
são cada vez mais utilizados noutros 
locais da Gunnebo para trabalharem 
em missões avançadas de instalação 
e de assistência. Estiveram 
recentemente na China a instalar 
o primeiro sistema robotizado de 
depósito seguro do país, o SafeStore 
Auto da Gunnebo, num banco em 
Pequim. 

Nos últimos 10 anos, os técnicos de assistência 
da gunnebo Polónia têm sido chamados com 
regularidade para participarem em diversas 
missões especiais.

“Uma razão porque somos chamados é por-
que algumas empresas locais da gunnebo não 
possuem meios próprios nas suas instalações. 
Por exemplo, o escritório do Dubai possui 
apenas alguns colaboradores, por isso os meus 
técnicos estiveram no Qatar para fazerem a ins-
talação do SafeStore auto”, diz Jurek Szakalej, 
Country Manager da gunnebo UE-leste, que 
inclui a gunnebo Polónia.

EXPERIÊNCIAS EMOCIONANTES

os produtos e soluções da gunnebo são procu-
rados por clientes de todo o mundo. E é óbvio 
que os processos de instalação e assistência têm 
de ser irrepreensíveis também nos mercados 
onde o grupo não possui um centro próprio 
de apoio ao Cliente. a gunnebo UE-leste 
é responsável pela vasta área da antiga União 
Soviética e pelos países da Europa de leste. 
Enquanto falamos, Jurek Szakalej está ocupado 
com os preparativos finais para uma viagem de 
cinco dias ao azerbaijão. Szakalej e diversos téc-
nicos de assistência irão instalar portas-fortes e 
o primeiro SafeStore auto do país, assim como 
um sistema de controlo de acessos no segundo 
maior banco do país, o banco Internacional do 
azerbaijão.

Kirguistão, bashkortostão, Cazaquistão e 
Rússia são outros países onde os técnicos de 

assistência polacos executaram processos avan-
çados de instalação e assistência. as missões 
estendem-se geralmente por diversas semanas e 
as circunstâncias podem ser bastante árduas.

“Têm muitas histórias para contar, como a 
viagem de combóio de dia e noite para bashkir, 
a capital de Ufa. ou quando me chamaram a 
meio da noite porque tinham sido parados na 
fronteira do Cazaquistão. os guardas frontei-
riços disseram que eles não tinham carimbos 
válidos nos passaportes. Mas os técnicos não 
se queixaram, eles gostam destas viagens”, 
diz Szakalej.

VASTOS CONHECIMENTOS 

ESPECIALIZADOS

Talvez seja esta qualidade, 
em conjunto com os seus 
conhecimentos incompará-
veis, que fazem destes técni-
cos os mais requisitados para 
diversas missões especiais. 

“Estes trabalhadores não 
formam uma equipa espe-
cial formal, nem nos publi-
citamos de forma alguma, 
mas quando nos pedem ajuda, 
é com prazer que a damos.”

O PRIMEIRO NA CHINA

os técnicos de assistência em causa possuem 
uma vasta gama de conhecimentos, de know-
 how técnico a conhecimentos informáticos para 
o tratamento de diversos produtos de seguran-
ça. No final de abril, a equipa polaca esteve na 
China para mais uma missão. 

“Estiveram anteriormente envolvidos na ins-
talação de cofres de aluguer automatizados em 
dois bancos de Pequim. Desta vez é também 
uma instalação num banco, os primeiros cofres 
de aluguer automatizados na China. algumas 
das missões especiais em que os meus técnicos 
participaram, foram missões SafeStore auto”, 
conclui Jurek Szakalej. K

País: Espanha, Valência
Missão: cofres de alu-
guer automatizados
Quando: 2007

Andrzej Szymanski 
e Andrzej Piwonski 
a instalar portas- 
-fortes em Moscovo, 
em 2005.

Boguslaw Szkudlarek, 
Dariusz Lis e Maciej 
Moczydlowski numa 
missão de assistência no 
Qatar onde geriram a 
ligação em rede de todos 
os SASs. 

País: Lituânia, Vilnius, 
Kaunas
Missão: WINSafeNet
Quando: 2007

País: Roménia, Bucareste
Missão: cofres modu-
lares, portas de alta 
segurança
Quando: 2007 e 2008

País: Itália, Milão
Missão: cofres de alu-
guer automatizados
Quando: 2006

País: Etiópia, Addis 
Abeba 
Missão: cofres modu-
lares e cofres de alu-
guer automatizados
Quando: 2000

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A



1515151515

• • •

Nos últimos anos, os técnicos de assistência da Gunnebo 
Polónia executaram diversas missões especiais para 
empresas da Gunnebo por todo o mundo. Como parte da 
área acordada de responsabilidade da UE-Leste (UE-Les-
te inclui a Gunnebo Polónia), proporcionam serviços de 
instalação e assistência em nações da Europa de Leste e 
antiga União Soviética. Acima encontram-se algumas das 
missões em que estes técnicos participaram. 

País: Bashkortostão, 
república constituinte 
da Federação Russa, 
Ufa
Missão: SAS Mini
Quando: 2007

País: Kirguistão, república 
da antiga URSS 
Missão: assistência e 
actualização de portas-
-fortes numa mina de ouro. 
Montanhas Tien Shan
Quando: 2004, 2006

Piotr Wozniak no 
exterior de um banco 
russo em Yekaterin-
burg onde a equipa 
de assistência tinha 
instalado um SAS 
Mini, 2007.

Boguslaw Szkudlarek, 
Dariusz Lis e Maciej 
Moczydlowski numa 
missão de assistência no 
Qatar onde geriram a 
ligação em rede de todos 
os SASs. 

No Kirguistão, a 
assistência a portas-fortes 
de uma mina de ouro. A 
estrada de acesso seguia 
a uma altura de 4900 
metros nas montanhas 
Tien Shan.

País: Azerbaijão, repúbli-
ca no sudoeste do Cáuca-
so, antiga URSS, Baku
Missão: portas-fortes, 
SAS, controlo de acessos 
Quando: Maio-Outubro 
de 2008

País: Cazaquistão, 
Astana
Missão: cofres modu-
lares
Quando: 2005 e 2007

País: Roménia, Bucareste
Missão: cofres modu-
lares, portas de alta 
segurança
Quando: 2007 e 2008

País: China, Pequim
Missão: diversas, 
entre elas, instalação 
do primeiro sistema 
SafeStore Auto na 
China. Diversas mis-
sões para bancos em 
Pequim.
Quando: 2006, 2008

País: Qatar, emirato na 
costa norte da Península 
Árabe, Doha
Missão: SAS Maxi, liga-
ção em rede de todos os 
SAS no Qatar
Quando: 2005, 2006

País: Turquia, Istambul
Missão: portas-fortes, 
cofres de aluguer auto-
matizados
Quando: 1999, 2001

País: Etiópia, Addis 
Abeba 
Missão: cofres modu-
lares e cofres de alu-
guer automatizados
Quando: 2000

País: Kosovo, Pristina
Missão: assistência a 
portas-fortes
Quando: 2008

País: Rússia, S. Petersburgo, 
Moscovo, Yekaterinburg
Missão: instalação de portas-fortes, cofres 
de aluguer automatizados, SAS Mini
Quando: 2005, 2006, 2007

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A
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Após muitos anos de cooperação 
com a Gunnebo, Henk Portegies 
Zwart sabe o que o cliente quer. 
Conversas recorrentes com clientes 
e o potencial para encontrar novas 
formas de penetrar no mercado são 
outros factores que o impulsionam. 

“É com certeza uma vantagem 
estar mais ou menos na linha da 
frente deste desenvolvimento”, 
diz Henk.

a área da assistência é uma área que 
Henk Portegies Zwart domina ver-
dadeiramente, o que não é surpre-
endente visto ele trabalhar no grupo 
gunnebo há mais de 25 anos, nas fun-
ções de Director-geral e Director de 
Serviços na Rosengrens. actualmente, 
exerce a função de Director das linhas 
de negócio assistência Pós-venda e 
banca da Holanda, na gunnebo em 
amesterdão. o seu dia-a-dia profissional 
consiste em contactar clientes e desenvolver 
novas actividades comerciais tanto na área da 
assistência como da banca. 

“a assistência abrange uma vasta gama de 
actividades, e o tipo de actividade que ofere-
cemos ao mercado está directamente ligado à 
posição que temos ou que queremos ter nesse 
mercado”; explica Henk Portegies Zwart. 

UMA FILOSOFIA DE TRABALHO

Na sua função em assistência, Henk esteve 
envolvido na reorganização da gunnebo 
one Company que teve início em 2006. 

Em retrospectiva, Henk está bem consciente 
daquilo que necessita de ser uma prioridade 
neste momento. 

“actualmente, há dois aspectos principais 
de grande importância. o primeiro é pôr a 
filosofia gunnebo one Company em práti-
ca. a segunda é a introdução do nosso novo 
software, Dynamics, que faz parte da cam-
panha geral de qualidade que iniciámos no 

mercado holandês”, diz Henk, satisfeito por 
ver que a mudança foi agora já totalmente 
implementada no seu mercado de origem.

“Transformar com êxito a operação holan-
desa de uma empresa típica de vendas numa 
empresa de resolução de problemas foi um 
desenvolvimento muito importante.” 

EXIGÊNCIAS GLOBAIS

Uma das dificuldades das empresas de resolu-
ção de problemas é encontrar a solução certa 
específica para cada mercado. E embora a 
tendência de aumentar a proximidade com o 
cliente seja geral, não existe um procedimen-

to definido específico para cada país. 
“Encontrar o caminho certo à primeira não 

é fácil. a única coisa óbvia é que a necessidade 
de assistência tem vindo a aumentar na Euro-
pa e provavelmente em todo o mundo. Este 
facto requer uma atitude em que a assistência 
é a questão central prioritária na agenda de 
todas as estratégias locais. Mas não há uma 
“receita” que possamos usar, ou dar aos res-

ponsáveis da agência nacional 
de um país e dizer “façam isto e 
resolverão o problema”. 

Henk realça a importância 
da posição do cliente em cada 
segmento no que diz respeito a 
soluções de assistência.

“Depende muito da posição 
da empresa no mercado local. Se 
estiver a vender cofres, que é o 
nosso principal ramo, a assistência 
é cada vez mais baseada em even-
tos, mas o aspecto da assistência 

evolui cada vez mais para algo que se apodera 
das operações do cliente diariamente.” 

A PESSOA

Fora do trabalho, Henk Portegies Zwart tem 
diversas actividades de que gosta. 

“o meu primeiro neto nasceu há pouco 
tempo e passou logo a ser uma parte impor-
tante da minha vida. Para além disso, gosto 
de velejar e há alguns anos atrás comecei a 
estudar filosofia. Penso que na nossa socieda-
de em geral são necessárias diferentes formas 
de pensar para lidar com os rápidos desenvol-
vimentos que nos rodeiam.” K

Henk Portegies Zwart 
na linha da frente

a única coisa óbvia é que a 
necessidade de assistência 
tem vindo a aumentar na 
Europa e provavelmente 

em todo o mundo.

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A
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“Ser técnico de assistência é uma profissão 
interessante e muito variada. Um dia estou em 
Estocolmo e no dia seguinte posso estar a voar 
para norte em direcção a luleå ou a conduzir 
até Sundsvall. Conduzo cerca de 50 000 quiló-
metros por ano”, afirma Pierre Karlsson. 

a chegar aos 39 anos, Pierre é técnico de 
assistência há já quase metade da sua vida, 
quinze anos na Canon e cinco na gunnebo. 
gosta de viajar a resolver os problemas dos 
seus clientes.

“Envolvo-me pessoalmente nas minhas 
tarefas e tento ser um bom ouvinte. Por 
vezes, acho que serei até um pouco meticulo-
so demais”, diz Pierre. 

RESPOSTA NO MESMO DIA

a gerente da agência bancária Pia berner 
chega rapidamente para comunicar o proble-
ma. Diz que a máquina ocasionalmente tem 

problemas com as notas bancárias. agora pre-
tende encomendar um sistema de gestão de 
pagamentos onde tudo tem de ser substituí-
do, à excepção da moldura da máquina.

“a maior parte dos bancos têm um contrato 
de assistência anual, mas a Nordea negociou o 
contrato”, explica Pierre enquanto acompanha 
o operador de caixa até ao cofre para inspeccio-
nar os cartuchos de notas bancárias. 

EMBALAGEM DESCUIDADA 

Pouco depois, Pierre liga para o escritório a 
encomendar o sistema, mas o principal agora 
é pôr a máquina a funcionar novamente logo 
que possível para que a agência possa abrir as 
suas portas. Não foi possível entregar notas 
na véspera, durante todo o dia. 

“geralmente vamos ao local e resolvemos o 
problema no próprio dia em que o cliente nos 
contacta, mas por vezes o cliente pede a visita 

de um técnico específico”, diz Pierre. 
Pierre nota imediatamente que as notas 

no cartucho foram embaladas de forma des-
cuidada e explica ao operador de caixa que 
se gastar alguns minutos mais a carregar o 
cartucho de forma adequada, rapidamente 
será recompensado com um melhor funcio-
namento do sistema. 

Enquanto Pierre muda os cartuchos e 
limpa as rodas de borracha que agarram as 
notas, a fila de espera cresce no exterior das 
instalações da agência. a agência de Kista é 
relativamente grande e atende um grande 
número de clientes por dia. 

“É muito bom quando a agência está 
fechada enquanto trabalhamos”, diz Pierre 
passando o olhar do computador portátil 
para a máquina. Este computador contém 
todos os programas necessários para testar as 
máquinas gunnebo. 

Um dia no trabalho

São 9h30 e Pierre Karlsson acaba de chegar à 

agência do banco Nordea em Kista, na periferia 

de Estocolmo, para a sua primeira missão do 

dia. Ontem instalou um sistema SafePay™ 

numa loja em Örebro. A sua tarefa agora é 

investigar o que está por trás da mensagem de 

erro “Avaria em todas as notas”.

A fila à porta da agência de Kista do banco Nordea aumenta enquanto Pierre Karlsson repara o sistema 
TCD 9000 do banco. “É muito bom quando a agência está fechada enquanto trabalhamos”, comenta. 

T E M A  –  A S S I S T Ê N C I A
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Às 10h30 Pierre confirma que a máquina 
está finalmente a funcionar.

Tanto os seus próprios testes como os do 
responsável da caixa são efectuados sem pro-
blemas. Tudo o que resta fazer é guardar as fer-
ramentas e preencher o relatório de serviço.

MUITO PESO A CARREGAR

É já quase meio-dia quando chega às instala-
ções do cliente seguinte, Coop Konsum em 
Hammarby, na zona sul 
de Estocolmo, onde uma 
das caixas registadoras 
está a ter problemas com 
o SafePay™. 

a operadora de caixa, 
liljan, cumprimenta-o 
de forma acolhedora pois 
já se conhecem de tarefas 
passadas. Esta loja foi um 
dos estabelecimentos-piloto do SafePay™. 

Pierre passa para trás da caixa, retira o seu 
computador da mala, contacta o software do 
SafePay™ e obtém uma mensagem que indica 
que uma nota está encravada. Retira o cartu-
cho (notando que o leitor precisa de ser limpo), 
desaparafusa a unidade de notas e coloca o apa-
relho de 60 kgs no chão, para facilitar a inspec-
ção. Não há muito espaço atrás da caixa. 

Diz que pode haver muitos pesos a levantar 
durante o dia. algumas semanas antes, sentiu 
uma grande dor na parte inferior das costas. 

“Sei que devia praticar mais exercício, mas 
nunca conseguimos fazer tudo o que quere-
mos”, diz Pierre. 

A CRIATIVIDADE É ESSENCIAL

Pierre nota que há uma ruptura num dos 
cabos. Tem estado pousado no chão e deve 
ter ficado entalado. É por isso que a máquina 
não consegue ligar ao backoffice, o progra-
ma de computador que recolhe toda a infor-

mação do sistema. 
“É muito raro encontrar um cabo partido. 

Terei de substituir toda a cablagem e encon-
trar uma forma de a suspender para garantir 
que isto não torna a acontecer”, diz Pierre, 
procurando uma chave de fendas do tamanho 
certo no seu saco de ferramentas. 

Quando volta a ligar o computador, recebe 
novamente uma mensagem a dizer que existe 
uma nota encravada, e por isso usa o telemóvel 

para verificar se o sen-
sor da máquina está 
ligado. Descobre que 
a cobertura da unida-
de de notas está dani-
ficada e usa um pouco 
de cola para fazer uma 
reparação temporária 
até poder trazer uma 
nova cobertura. 

“Criatividade e um pouco de engenho são 
essenciais neste trabalho. os clientes estão nor-
malmente tão dependentes das máquinas que 
temos de fazer tudo o que for possível para as 
fazer funcionar novamente”, explica Pierre.

MIL MÁQUINAS

À medida que as 14 horas se aproximam, a 
máquina está de novo a funcionar e a unidade 
de moedas SafePay™ já está actualizada com 
o novo software. agora é finalmente hora do 
almoço. 

Hoje Pierre vai a um restaurante junto à 
loja para almoçar almôndegas e beber depois 
um café, o primeiro desde manhã. 

“geralmente almoço entre as onze e as 
duas, consoante a forma como os trabalhos 
estão agendados ”, diz Pierre. 

Ele estima que tenha reparado cerca de mil 
máquinas ao longo dos anos. E até agora não 
houve nenhum problema que não conseguis-
se resolver, embora isso por vezes possa ser 

muito complicado.
 “aprende-se sempre qualquer coisa nova 

todas as semanas. Por vezes temos de ligar a 
um colega e pensar em conjunto para ver o 
problema de vários ângulos. Mas se fosse fácil, 
não haveria desafio!”, diz Pierre enquanto 
entra no carro para visitar o último cliente 
do dia. Coop Konsum fica na zona noroeste 
de Spånga.

“a máquina SafePay™ da loja está a recusar 
as notas de 50 coroas suecas. Pode ser qualquer 
coisa, sujidade nos orifícios ou mesmo necessi-
tar de um novo leitor”, reflecte Pierre. 

Na loja, Pierre depressa se apercebe que o 
leitor está partido; por isso substitui-o e limpa 
a unidade de moedas. Todo o procedimento 
demora entre 15 a 20 minutos. 

Às 15h45 regressa ao escritório em Upplan-
ds Väsby para ir buscar peças sobressalentes 
para o dia seguinte, que é quando terá de 
voltar a Örebro para dar continuidade à ins-
talação do SafePay™. 

“Um dia bastante normal”, conclui Pierre 
Karlsson antes de sair, para ir buscar o seu 
filho Hugo de dois anos ao infantário. K 

Detectar a avaria 
não é fácil, mas 
cerca de duas 
horas após a detec-
ção da avaria, 
a caixa do Coop 
Konsum está nova-
mente a funcio-
nar, e entretanto é 
hora de almoço

A última missão do dia termina pouco 
antes das 16 horas. 

Criatividade e um 
pouco de engenho 

são essenciais
neste trabalho.
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2020

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

Os cofres exportados para a 
China têm agora de ser também 
certificados de acordo com os seus 
requisitos nacionais. Os cofres 
anti-roubo “Chubbsafes” da Gunnebo 
foram aprovados pelas autoridades 
chinesas em Fevereiro deste ano. 

“Ter os nossos cofres testados e 
aprovados pelas normas chinesas e 
europeias fortalece a nossa posição 
no mercado chinês”, diz Elsie Tay, 
Directora da Gunnebo Singapura.

Foi em 2001 que as autoridades chinesas deci-
diram introduzir os requisitos de certificação 
nacional para todos os produtos importados. 
as novas regulamentações chinesas foram apli-
cadas em 2005 mas demorou algum tempo até 
o sistema ser efectivamente posto em prática. 
Para as empresas, tem sido um processo longo 
e árduo até chegarem às pessoas certas e ao 
departamento estatal correcto responsável 
pela certificação. “Demorou realmente algum 
tempo”, observa Elsie Tay.

CONDIÇÃO DE EXPORTAÇÃO

a gunnebo tem vindo a exportar cofres para 
a China já há vários anos, e a certificação chi-
nesa é um importante desenvolvimento.

“a aprovação das autoridades chinesas 

significa que os nossos cofres são agora reco-
nhecidos como produtos de alta qualidade. 
Significa também que podemos continuar e, 
esperamos, a aumentar as nossas exportações 
para a China através do nosso principal dis-
tribuidor, beijing Forgoal Trade ltd.

GRANDE POTENCIAL

a China tem a economia de mais rápido cres-
cimento do mundo e espera-se que ultrapasse 
a alemanha como maior nação exportadora 
já este ano (fonte: Svenska Dagbladet, 23 de 
Março de 2008). 

“a China é extremamente protectora da 
sua indústria nacional, o que representa um 
grande desafio para nós. os fabricantes de 
cofres chineses são extremamente competiti-
vos no que diz respeito a cofres com requisi-
tos baixos de segurança”, explica Elsie Tay.

a gunnebo, no entanto, foca-se princi-
palmente em produtos de alta classificação 
na área do armazenamento Seguro. Entre os 
nossos clientes estão todos os quatro bancos, 
propriedade governamental da China, assim 
como bancos internacionais, conscientes da 
importância primordial de alta segurança e 
qualidade, factor que Elsie Tay vê como gran-
de trunfo e potencial de entrada da gunnebo 
no mercado chinês. K

Cofres Chubbsafes certificados 
pelos requisitos chineses

Os cofres Chubbsafes foram aprovados de acordo com os requisitos de certificação chineses 
em Fevereiro de 2008 quando as autoridades da Triple CCC, responsável pelos testes e 
inspecções, visitaram a fábrica da Gunnebo na Indonésia.

A Gunnebo protege 
o ambiente
No que diz respeito aos níveis de emissão de 
gases, a gunnebo é uma empresa modelo 
quando comparada com outras empresas na 
mesma categoria, de acordo com as medições 
anuais executadas pela CDP, Carbon Disclo-
sure Project (Projecto de Informações Sobre a 
Emissão de gases de Efeito Estufa). 

“Estamos actualmente a avançar com ferra-
mentas e processos para analisar e optimizar 
o nosso impacto ambiental na perspectiva de 
um ciclo de vida”, diz Rolf Kjällgren, Director 
ambiental e Vice-Presidente com responsabi-
lidade pela qualidade no grupo gunnebo. 

o objectivo básico é criar sistemas e produ-
tos que afectem o menos possível o ambiente 
e o ecosistema global. 

“Estamos actualmente a analisar toda a 
nossa operação, desde materiais em bruto e 
produção a logística, instalação, utilização e 
reciclagem. o nosso objectivo é não só con-
tribuir para um mundo mais seguro como 
também mais verde”, diz Rolf Kjällgren.

Desde o final do ano passado, o Centro 
de Competências de Controlo de acesso tem 
trabalhado no conceito de Ecodesign, sendo 
o objectivo a adaptação progressiva de pro-
dutos e processos de fabrico para uma abor-
dagem que seja ambientalmente sustentável e 
financeiramente rentável.

“o nosso objectivo é começar a introdu-
zir métodos ecologicamente viáveis já em 
2009”, diz gabriele Zocca, chefe de qualida-
de no Centro de Competências de Controlo 
de acessos. 

o centro está a estudar as listas de verifi-
cação usadas no desenvolvimento de novos 
projectos de modo a poder garantir a consi-
deração dos aspectos ecológicos. 

“Desta forma podemos concentrar-nos nos 
nossos objectivos mesmo já nesta fase inicial, 
ao mesmo tempo que desenvolvemos o nosso 
novo modelo com base em abordagens lCa/
DfE”, conclui gabriele Zocca. K

Gabriele Zocca (esquerda) e Rolf Kjällgren (direita).
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Diferentes organizações têm 
diferentes necessidades e 
expectativas de segurança, mas 
o que sucede quando diversas 
empresas partilham o mesmo 
edifício? Geralmente, é necessário 
um compromisso de todas as partes 
para tentar adaptar ou circundar 
os sistemas de segurança comuns 
do edifício. Welcome Gate, uma 
empresa de consultadoria de 
segurança britânica, deparou-se 
precisamente com esta situação 
nas instalações de um 
cliente em Londres. O 
sistema de portão 
de velocidade 
da Gunnebo foi 
considerada a 
solução ideal.

a Welcome gate pro-
porciona um serviço 
completo de gestão de 
segurança e movimento de 
pessoas – convidados, visitan-
tes e empregados – na entrada, na saída 
e na passagem por instalações organizações e 
comerciais. Entre os seus clientes encontra-se 
a Workman llP, uma importante empresa 
de gestão de bens e propriedades no Reino 
Unido.

“a Workman llP pretendia aumentar 
a segurança contra intrusos num edifício 
de escritórios em Shaftesbury avenue”, diz 
Jason Choy, Director da Welcome gate. “o 
edifício em causa possui muitos inquilinos. 
Dois escritórios em especial, um de um gran-
de banco britânico e outro de uma das maio-
res empresas de busca pela Internet, possuíam 
já sistemas de segurança para as suas partes do 
edifício, que não podiam ser alterados.” 

SOLUÇÃO PERFEITA

Não só a Welcome gate teve de proporcio-
nar uma solução que se enquadrasse num 

edifício e zona de tal prestígio e notáveis 
clientes, como também teve de lidar com os 
constantes e elevados níveis de pessoas em 
movimento. a Welcome gate tem já experi-
ência numa grande gama de sistemas e forne-
cedores, e sabia que os portões de velocidade 
da gunnebo proporcionariam a combinação 
perfeita de confiança e facilidade de utiliza-
ção.

“Um dos requisitos era os portões com-
binarem com o ambiente interior existente 
no edifício. outro era que os ocupantes não 
sofressem interrupções no seu trabalho”, con-

tinua Jason. “Com a gunnebo, estáva-
mos confiantes no fornecimento 

de uma solução que ultrapassas-
se as expectativas do cliente.”

a Welcome gate optou 
pelo sistema bP SpeedStile 
da gunnebo, que oferece 
um acesso discreto por car-
tão através de portas autó-

nomas motorizadas. 
os novos portões de acesso 

não só têm um aspecto elegante 
e são fáceis de utilizar, como também 

puderam ser integrados nos sistemas de aces-
so controlado por cartão usados pelos dife-
rentes inquilinos.

 Isto significa que os empregados do edi-
fício precisam apenas de um cartão para 
aceder tanto às áreas comuns como às áreas 
privadas.

CLIENTE SATISFEITO

“Conseguimos alargar esta abordagem inte-
grada aos elevadores e entrada do parque 
automóvel”, adicionou Jason. “Incluir tantos 
pontos diferentes de entrada e saída traduziu-
se num grande desafio durante a fase de con-
figuração e instalação, mas a equipa de arran-
que da gunnebo deu um apoio fantástico e 
uma resposta rápida.”

Para garantir que as mudanças não cria-
vam confusão para os inquilinos, a Welcome 
gate auxiliou a Workman llP no seu pro-

grama de comunicações internas que incluía 
representantes de todos os inquilinos. Jason 
confirma a satisfação dos seus clientes e a faci-
lidade com que as pessoas interagiram com 
a segurança melhorada como prova de um 
grande produto combinado com uma boa 
gestão do processo. K

Factos
A Welcome Gate situa-se em 
Londres, no Reino Unido, e a sua 
lista de clientes estende-se por 
toda a Europa, Médio Oriente e 
África. Trabalha com organizações 
de diversos sectores, incluindo fab-
rico, serviços financeiros, sector 
público, tecnologia da informação, 
e muitas marcas importantes 
como a Vodafone, Honeywell, EMI 
e Bentley Motors.

Importante edifício londrino 
beneficia da segurança
discreta da gunnebo

A Welcome Gate, na Avenida Shafiesbury, nº 
125, em Londres, foi chamada a rever a seg-
urança física e escolheu produtos da Gunnebo.
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a ameaça em constante mutação dos grupos 
terroristas em todo o mundo levou a um 
aumento dramático na procura de produtos 
antiterrorismo. 

“os clientes incluem embaixadas, bases mili-
tares, centrais nucleares, aeroportos, portos, 
indústria química, edifícios governamentais 
e outros locais e instalações que precisam da 
mais alta segurança”, diz Thorsten grunwald, 
responsável pelo marketing de produtos de 
alta segurança no Centro de Competências 
Segurança do Perímetro Exterior. 

Muitos países europeus, e não só, estão 
actualmente a investir grandes quantias no 
aumento da segurança das suas embaixadas 
e consulados. a gunnebo está envolvida em 
diversos projectos, incluindo diversas embai-

xadas britânicas. 
o processo que o governo americano ini-

ciou recentemente para aumentar a seguran-
ça em todas as suas embaixadas e consulados 
durará 12 anos e custará um valor estimado 
de 15 biliões de dólares. 

DISPENDIOSO MAS NECESSÁRIO

a maioria dos produtos antiterrorismo da 
gunnebo foi testada em relação a impacto e 
certificada aos mais elevados padrões de segu-
rança americanos e britânicos. 

a certificação DoS (Departamento Esta-
tal) significa que o produto foi testado e apro-
vado num dos sete institutos autorizados de 
teste dos EUa. Um produto com a certifi-
cação PaS 68 (Especificação Publicamente 
Disponível) significa que o produto foi testa-
do e aprovado num dos dois institutos auto-

rizados de testes do Reino Unido. 
“os testes de impacto são dispendiosos 

mas necessários. DoS e PaS são normas de 
aceitação internacional para protecção anti-
terrorismo. os produtos não certificados só 
podem ser vendidos no mercado de preços 
baixos”, explica grunwald. 

o teste DoS baseia-se num veículo com 
15 000 libras americanas de peso e o teste 
PaS 68 num veículo de 7,5 toneladas de peso. 
o número seguinte indica a velocidade a que 
o produto resiste. K4 significa 30 milhas por 
hora, K8 significa 40 milhas por hora e K12 

significa 50 milhas por hora. 
“o Reino Unido e os países da 

Commonwealth britânica são os 
maiores utilizadores do sistema PaS, 
enquanto que outros países confiam 
mais no DoS”, diz grunwald. 

PROTECÇÃO PARA OS CENTROS 

DAS CIDADES

Quanto maior for a classificação 
de segurança certificada de um 
produto, mais alto é o preço de 
produção e, consequentemente, 
maior é o preço final. No centro 
das cidades, por exemplo, é prati-
camente impossível um veículo de 
7,5 toneladas alcançar uma velo-
cidade de 50 milhas por hora, 
sendo portanto de grande impor-
tância um alicerce raso. assim, a 
gunnebo desenvolveu cilindros 
escamoteáveis K4, portões anti-
colisão K4 e blS K4, certifica-
dos para suportar velocidades 

ligeiramente mais baixas. 
a gunnebo tem cerca de 10 rivais em todo 

o mundo relativamente a protecção antiter-
rorismo. 

“Mas nenhum deles certificou pratica-
mente todos os seus produtos com as normas 
americanas e britânicas. Em conjunto com a 
nossa capacidade para lidar com projectos a 
nível mundial no que diz respeito a vendas, 
instalação e manutenção, o que significa que 
a gunnebo é um dos principais dez parceiros 
relativamente a instalações e operações onde 
seja necessária a mais alta segurança”, conclui 
grundwald. 

os bloqueadores de estrada em barreira de 
defesa serão testados a um nível de K12 em 
2008. No entanto, os espigões de perfuração 
de pneus não serão testados já que foram 
concebidos para incapacitar um veículo não 
autorizado, e não para pará-lo. K

Mercado crescente de 
protecção antiterrorismo
A Gunnebo oferece actualmente cerca de uma dúzia de produtos antiter-
rorismo que podem ser usados individualmente ou num sistema, para a 
máxima protecção em caso de ataque terrorista. A maioria foi testada 
em relação a impacto e certificada pelos mais elevados padrões de 
segurança americanos e britânicos. 

Tal como a maioria dos produtos antiterrorismo 
da Gunnebo, a Barreira em Cunha preenche 
os mais elevados requisitos de segurança dos 
padrões DOS americanos e PAS 68 britânicos. 
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ONU protegida pelos 
produtos de segurança 
da Gunnebo 

A Gunnebo entregou 13 Bloque-
adores de estrada e Barreiras de 
defesa nas instalações da ONU em 
Viena em nome da Zargen Bösch 
da Áustria, empresa parceira da 
Gunnebo e da elkosta há muitos 
anos.

“Temos mais de 20 anos de experiência com 
a marca elkosta da gunnebo. Sabemos que 
os produtos são da mais alta qualidade e que 
a empresa é de confiança”, diz Hans gasser, 
Director de Vendas da Zargen bösch. 

Fornecedores de todo o mundo com-
petiram pela obtenção deste contrato. a 
gunnebo foi uma das poucas empresas 
que – em conjunto com a sua parceira de 
negócios Zargen bösch – cumpriu todos os 
requisitos, incluindo instalação, assistência e 
manutenção. 

“Visto a gunnebo oferecer uma gama 
completa de produtos de segurança, pode 
analisar com objectividade as necessidades 
de segurança e aconselhar os produtos certos. 
Para além disso, a maioria dos produtos da 
empresa possui as mais elevadas certificações 
de segurança”, diz gasser.

o projecto é realizado em conjunto com a 
SKE, uma empresa de serviços alemã. K

CILINDRO  CERTIFICAÇÃO:  
ESCAMOTEÁVEL K4 DOS: K4.  PAS 68: K8.

CILINDRO DOD: K12, L12.  PAS 68: NÃO TESTADO.
ESCAMOTEÁVEL K12
Permite a passagem de peões, embora pare eficazmente veículos pesa-
dos que circulem a alta velocidade. 

BLOQUEADOR CERTIFICAÇÃO:
DE ESTRADA DSP K12 DOS: K12.  PAS 68: K12.

Bloqueia a estrada de 2 a 4 segundos e foi concebido para continuar a 
funcionar após uma colisão. 

BARREIRA EM CUNHA  CERTIFICAÇÃO:
K12 DOS: K12.  PAS 68: K12.

Bloqueia a estrada em 3 segundos, diminuindo para 1 segundo com o 
apoio de um acumulador. Também para instalação no centro de cidade, 
já que os alicerces são de apenas 40 cm de profundidade. 

PORTÃO ANTICOLISÃO CERTIFICAÇÃO:
 DOS: NÃO TESTADO.  PAS 68: K4. 
IMOBILIZADOR DOS: K12.  PAS 68: K12.
DE CAMIÕES
Um portão sólido que fecha o local e impede a entrada de veículos pesa-
dos que circulem a alta velocidade. 

SISTEMA DE LEVANTA-  CERTIFICAÇÃO:
MENTO DE BARREIRAS K4 DOS: K4.  

SISTEMA DE LEVANTA- DOS: K12.  PAS 68: K12.
MENTO DE BARREIRAS K12

Uma barreira que se ergue rapidamente do chão e bloqueia toda a lar-
gura da estrada em quatro segundos. Destrói totalmente o chassis de 
qualquer veículo que tente entrar no terreno à força. 
Enterrada no chão, esta barreira preenche os requisitos de segurança da 
classe 60, para suporte a impacto de veículos extremamente pesados. 

BARREIRA  CERTIFICAÇÃO:
DE DEFESA K12 DOS:  PAS 68:
 A TESTAR A TESTAR 
 EM 2008.  EM 2008.

Barreira que pára veículos pesados que circulem a alta velocidade. 

ESPIGÕES DE  CERTIFICAÇÃO:
PERFURAÇÃO DE PNEUS NÃO SERÃO 
 TESTADOS. 

Barreiras afiadas que bloqueiam a estrada em 2 segundos. Destroem 
totalmente os pneus, eixos e suspensão de qualquer veículo que tente 
entrar no terreno à força.

P R O T E C Ç Ã O  A N T I T E R R O R I S M O  D A  G U N N E B O :
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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.

Roger Holtback e Bjarne Holmqvist 
trabalharam em conjunto no 
Conselho de Administração da 
Gunnebo durante 15 anos. Neste 
espaço de tempo, os seus empreen-
dimentos incluíram 47 aquisições 
e a consolidação do mercado de 
segurança europeu. No entanto, 
antes da Assembleia Geral Anual a 3 
de Abril de 2008, ambos anunciaram 
que recusariam a sua reeleição.

a jornada desde os pregos e correntes, pela 
oficina, até ao mundo da alta segurança come-
çou em 1993, quando Roger era Presidente da 
bURE e bjarne se tornou Presidente da subsi-
diária independente HIDEF Kapital ab.

PRESIDENTE DURANTE 13 ANOS

Em 1995, a gunnebo foi adquirida pela 
HIDEF que, posteriormente, nesse mesmo 
ano, viria a mudar o seu nome para gunnebo 
ab. a gunnebo original que datava já de 
1764, com pregos, correntes e dispositivos 
de elevação no centro dos seus negócios, foi 
renomeada gunnebo Industrier. a gunnebo 
ab deu início ao processo de desenvolvimen-
to de um grupo de segurança com bjarne 
Holmqvist como Presidente e CEo. 

bjarne foi Presidente durante 13 anos 
antes de göran gezelius tomar a direcção da 
empresa na Primavera de 2005. bjarne per-
maneceu no Conselho de administração até 
à assembleia geral anual de 2008. 

LÁGRIMAS NOS OLHOS

ao despedir-se, bjarne teve oportunidade 
de agradecer a todos os que tinham estado 
envolvidos na criação do grupo de segurança 
gunnebo. “Sinto muito orgulho em ter esta-
do envolvido na criação da gunnebo. Houve 
algumas mudanças súbitas e tivemos de tomar 
muitas decisões em prazos tão variados, desde 

45 minutos até várias semanas para cuidadosa 
reflexão. gostaria de comunicar os meus mais 
sinceros agradecimentos a todos os accionis-
tas, colegas e muitos clientes leais que torna-
ram esta jornada possível”, diz bjarne.

Roger Holtback, que foi Presidente do 
Conselho de administração durante 15 
anos, mostrou-se maravilhado com o cresci-

mento da gunnebo e, por tal facto, agrade-
ceu de forma emocionada aos accionistas.

“Recebo estas flores com lágrimas nos 
olhos. Estes foram anos emocionantes e 
muito férteis, mas tanto eu como bjarne 
achamos que chegou a altura de renovar”, 
diz Roger Holtback aos accionistas e outros 
convidados presentes. K

Holtback e Holmqvist 
retiram-se depois de 15 anos no Conselho de Administração

Roger Holtback e Bjarne Holmqvist trabalharam em conjunto no Conselho de Administração da 
Gunnebo durante 15 anos. Receberam agradecimentos pelos seus serviços e foram presenteados com flores 
na Assembleia Geral Anual do dia 3 de Abril em Gotemburgo, em frente a mais de 300 convidados.


