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Í N D I C EC A r o  L E I T o r

RIOR tem grande potencial
a Região da orla do oceano Índico 
abrange mais de 100 países em África, 
Médio oriente, Ásia e oceânia. Nesta 
edição, examinamos atentamente o 
mercado da segurança na região. a 
análise revela que abrange alguns dos 
mercados com o maior crescimento do 
mundo.  

Agentes de segurança especial
Podem trabalhar em continentes dife-
rentes, mas têm uma coisa em comum 
– vendem uma das marcas mais fortes 
no sector da segurança: gunnebo. 
Fique a conhecer os agentes que tra-
balham na Nova Zelândia, austrália e 
França.

Novo sistema para bancos
a gunnebo lançou uma nova solução 
de segurança integrada para a moni-
torização remota de instalações ban-
cárias.

o sistema chama-se SecurWave e 
permite uma gestão de segurança mul-
ti-funções centralizada.

Correr faz parte da vida
Daniel bidault é responsável de segu-
rança para a defesa e energia nuclear 
da gunnebo França. Endurance é uma 
das suas características principais – tem 
mesmo que ser, especialmente quando 
o seu hobby é a corrida extrema.

Crescente necessidade de 
vigilância de artigos na América 
do Sul
a necessidade de sistemas anti-roubo 
e de vigilância de artigos no negócio 
retalhista aumentou grandemente em 
anos recentes na américa do Sul. Isto 
é especialmente o caso do Chile, o que 
levou ao rápido crescimento do grupo 
gl, revendedor da gunnebo.

ESTA EDIÇÃO DA GUNNEBO GLOBAL é uma prova clara de 

que a gunnebo é um interveniente global na indústria de segurança. 

Conforme terá oportunidade de ler, a gunnebo vai fornecer cofres 

para todos os gabinetes da Comissão Europeia no mundo inteiro. 

Isto significa fornecer e instalar cofres, e dar formação a pessoal em 

133 países! 

O BAHRAIN PODERÁ TORNAR-SE O PRIMEIRO país do 

mundo onde os seus cidadãos podem passar a fronteira do país sem 

apresentar um passaporte a um agente de imigração. a autorização 

será dada na porta de controlo de imigração automatizada da gun-

nebo, ”ImmSec”. o bahrain está agora a testar quatro destas portas. 

Se os testes forem bem sucedidos, estas serão instaladas em cada um 

dos pontos de imigração no bahrain. 

ESTA REVISTA É um tributo a todos os nossos parceiros (agentes 

e distribuidores) que representam a gunnebo em todos os países 

onde não temos o nosso próprio Centro de Clientes. E isso acontece 

em mais de 100 países!  os nossos parceiros estão verdadeiramente 

”focados na gunnebo” e ”fascinados” pela gunnebo e pelas suas 

soluções de segurança. a parceria é normalmente longa, durando 

frequentemente uma vida inteira. 

OS CENTROS DE CLIENTES DA GUNNEBO à volta do oce-

ano Índico, a que chamamos internamente RIoR (Region Indian 

ocean Rim, Região da orla do oceano Índico), registaram um 

crescimento fenomenal nos últimos dois anos e um desenvolvimen-

to positivo em todos os aspectos. Nas páginas 4–13 poderá ler acer-

ca de alguns dos negócios que a gunnebo fez recentemente nesta 

região em expansão.

DEPOIS DE FINALIZADA a fusão de 40 aqui-

sições da gunnebo naquilo a que chamamos 

”gunnebo one Company” deixarei o meu 

cargo de CEo no início do próximo ano. 

Tem sido muito compensador ver como as 

pessoas e um negócio cresceram e ama-

dureceram ao passarem de ”pequeno e 

independente” para ”grande e integra-

do”. Há ainda muito que fazer, e o meu 

sucessor, Per borgvall, herdará uma 

empresa excitante para desenvolver 

e cultivar. Felicidades para todos!

Uma agradável leitura!

GÖrAN GEZELIUS
PrESIDENTE E CEo

GUNNEBo AB
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As anteriores instalações de ImmSec 
da Gunnebo no Reino Unido e no 
Japão foram decisivas quando a 
Gunnebo ganhou o contrato para 
fornecer a solução ImmSec ao 
Aeroporto Internacional do Bahrain. 

o ImmSec é um sistema de controlo altamente 
seguro e eficaz que só deixa passar uma pessoa de 
cada vez pela porta. a encomenda inicial para o 
bahrain abrange quatro instalações-piloto onde 
o ImmSec está equipado com leitores de cartões 
ID inteligentes, leitores de impressões digitais, 

dois monitores lCD e TDaR, o 
exclusivo sistema da gunnebo 

para detecção de pessoa indivi-
dual e artigos abandonados.

o bahrain introduziu 
recentemente a Identificação 

Smart Card para melhorar o 
serviço para os cidadãos do país. as 

informações electrónicas sobre cada cidadão 
são armazenadas numa base de dados central. 
a decisão de equipar o aeroporto Interna-
cional do bahrain com controlo electrónico 
de passaportes faz parte desta iniciativa. Isto 
significa que o bahrain pode ser um dos pri-

meiros países a autorizar os seus cidadãos a 
entrar e a sair do país com controlo ID bio-
métrico automatizado. 

“acreditamos que o ImmSec tem potencial 
considerável em todos os tipos de pontos de 
entrada e saída que necessitam de combinar 
grandes fluxos de pessoas com um elevado 
nível de segurança, como as estações de con-
trolo de imigração,” afirma göran gezelius, 
Presidente e CEo da gunnebo ab. 

a identificação biométrica implica a pré-
programação de documentos de ID mas, 
em compensação, os tempos de espera nos 
controlos de passaporte, por exemplo, são de 
longe muito mais curtos para pessoas com 
documentos de viagem biométricos. 

a administração da encomenda para o 
aeroporto Internacional do bahrain foi 
tratada pelo recém-estabelecido Centro de 
Clientes na Ásia ocidental, em estreita cola-
boração com o Centro de Competências de 
Controlo de Entradas.

a instalação de quatros sistemas-piloto teve 
início em Setembro. antecipam-se futuras 
encomendas tendo em conta que o aeroporto 
vai ser aumentado num futuro próximo. K

Comissão Europeia encomen-
da soluções de Armazena-
mento Seguro no valor de 
6,7 milhões de euros

A Gunnebo assinou um contrato 
com a Comissão Europeia para 
o fornecimento de mais de 
1000 cofres a serem entregues 
e instalados em todas as suas 
entidades. A encomenda está 
avaliada em 6,7 milhões de euros.

a Comissão Europeia é o órgão executivo 
dentro da União Europeia. Com sede em 
bruxelas, na bélgica, a Comissão Europeia 
tem entidades em mais 133 países no mundo 
inteiro. Foi tomada uma decisão estipulando 
que todos os gabinetes da Comissão Europeia 
necessitavam de estar equipados com soluções 
eficientes de armazenamento seguro. No seu 
geral, a gunnebo instalará nas entidades 1077 
cofres de cinco gamas diferentes. 

“as capacidades da gunnebo incluíam 
não só a oferta de uma extensa gama de 
cofres, mas também o facto de termos uma 
presença internacional, o que constituiu um 
factor importante para receber esta encomen-
da. Somos não só responsáveis por fornecer 
os cofres, mas também pela sua instalação, 
fixação ao piso e formação dos utilizadores 
em cada uma das instalações”, afirma Robert 
Hall, Director geral para o Centro de Com-
petências de armazenamento Seguro.

as entregas e as instalações começaram em 
Setembro de 2008 e continuarão durante os 
próximos 18 meses. as entregas e o traba-
lho de instalação em todas as 137 entidades 
serão executados pela equipa de instalação 
europeia da gunnebo. K

O Bahrain oferece a todos os cidadãos controlo ID biométrico

Per Borgvall foi nomeado 
Presidente e CEO da Gunnebo AB.

Borgvall detém actualmente 
o mesmo cargo na empresa 
Fagerhult Lighting, cotada na 
bolsa, e assumirá o seu novo cargo 
na Primavera de 2009. Até lá, 
Göran Gezelius continuará nas suas 
funções de Presidente.

Se o período da gunnebo sob a liderança de 
bjarne Holmqvist foi caracterizado por aqui-
sições, göran gezelius implementou com 
sucesso o processo de integração gunnebo 
one Company. Contudo, Per borgvall irá 
agora ficar ao leme numa altura em que o 
grupo entra na fase estratégica seguinte, com 
o foco na orientação de mercado. 

borgvall, 50 anos, passou os últimos qua-
tro a implementar, com sucesso, uma ambi-
ciosa estratégia de crescimento e considerável 
internacionalização na Fagerhult lighting. a 
carreira de borgvall até à data inclui cargos 
seniores na corporação industrial britânica, 

IMI Plc. Foi também Presidente da Tour & 
andersson ab. 

“as marcantes qualidades de liderança de 
Per borgvall e extenso passado internacional 
faz dele a opção natural como sucessor”, afir-
ma Martin Svalstedt, Presidente do Conselho 
de administração da gunnebo ab. 

No próximo número da gunnebo global 
será apresentado um perfil mais pormenori-
zado do novo Presidente da gunnebo. K

Nomeação do novo 
Presidente da Gunnebo

Novo Presidente e CEO da Gunnebo 
Per Borgwall.

A sede da Comissão Europeia em Bruxelas.
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RIOR significa Region Indian Ocean 
Rim (Região da Orla do Oceano 
Índico). Há apenas alguns anos 
a região abrangia seis países à 
volta do Oceano Índico: Austrália, 
Indonésia, Malásia, Singapura, 
África do Sul e Índia. 

Hoje em dia abrange nove fusos 
horários e inclui mais de 100 países 
na África, Médio Oriente, Ásia e 
Oceânia – países com culturas 
e formas de governo diferentes, 
e em fases de desenvolvimento 
económico bastante diferentes. 

O mercado da segurança difere 
também amplamente em cada país 
da região, mas todos eles têm uma 
coisa em comum: 

Estão todos na parte do mundo 
que apresenta o maior potencial 
de crescimento futuro. Isto abre 
algumas e excitantes oportunidades 
para o futuro.  

A Gunnebo tem agora Centros de 
Clientes em sete países da região, 
bem como agentes e distribuidores 
em mais 44 – e esse número está 
a aumentar de forma constante e 
regular. 

“A seguir estamos a planear 
expandir para o Laos, Butão, 
Bangladesh e Paquistão, bem 
como para as antigas colónias 
portuguesas da África Ocidental. 
Olhando mais para a frente, nações 
como o Irão, Líbia e Turquia, serão 
também interessantes,” afirma 
William Mouat, Director Geral da 
RIOR.

a RIoR abre novas 
portas à gunnebo

William Mouat, Director Geral da RIOR.
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a RIoR abre novas 
portas à gunnebo

“Há um potencial tremendo. A 
região à volta do Oceano Índico 
(RIOR) é uma das regiões do 
mundo com o maior crescimento 
económico e cada país apresenta 
os seus desafios próprios. As 
monarquias do Médio Oriente 
baseadas no petróleo abrem oportu-
nidades colossais,” afirma William 
Mouat, Director Geral da RIOR, a 
maior região da Gunnebo por área 
de superfície.

Mouat pessoalmente está sedeado em Singa-
pura, a base de um dos Centros de Clientes 

da região. os outros estão na austrália, Indo-
nésia, Índia, África do Sul e Dubai. 

a gunnebo detém também uma participa-
ção de 30% no Centro de Clientes e fábrica 
de produção na Malásia, bem como agentes e 
representantes em mais 44 países – e a crescer. 
a gunnebo conta presentemente com quase 
1500 colaboradores na RIoR.

os maiores mercados são, de momento, 
Ásia ocidental, Índia e África do Sul. Jun-
tamente com a Indonésia e Singapura, a Ásia 
ocidental e a Índia são também as regiões 
que mais crescem. outras áreas de interesse 
são as nações da Indochina: Cambodja, laos, 
China e em particular o Vietname, que está 

presentemente a fazer várias reformas econó-
micas. 

“o crescimento económico nos nossos 
mercados de mais rápido crescimento é tão 
forte que estão todos bem colocados para evi-
tar os actuais problemas na economia global,” 
afirma Mouat. 

UM AUMENTO DE 10%

o tipo de produtos que estão a ser procura-
dos variam de mercado para mercado, mas 
de um modo geral, a gunnebo é mais forte 
em produtos e soluções de armazenamento 
seguro para o sector bancário. 

“a Chubbsafes e a Fichet-bauche são mar-
cas muito bem conhecidas na região. Pode-
mos também oferecer soluções de qualidade 
superior para controlo de entradas e protec-
ção de perímetro exterior,” explica Mouat. 

a maior instalação da gunnebo no 
momento abrange uma enorme variedade 
de soluções para protecção exterior na Torre 
QIPCo, em Doha. a torre, de 200 metros de 
altura, recentemente construída entre outros 
edifícios espectaculares de West bay, a ultra-
moderna área comercial e residencial da capi-
tal do Qatar, contém 800.000 m2 de espaço 
de escritórios distribuídos por 52 pisos. (leia 
mais sobre este projecto na página 10).

Mouat espera que as vendas na RIoR 
aumentem em mais de 10% em 2009, prin-
cipalmente graças a uma maior percentagem 
de soluções de segurança integrada.

“a gunnebo tem soluções de segurança 
para dar resposta a todas as necessidades, bem 
como conhecimento aprofundado da solução 
ideal em cada caso individual. o nosso maior 
desafio reside em fazer passar a mensagem,” 
conclui William Mouat. K

Excelentes 
perspec  tivas para 
crescimento imediato

As áreas coloridas mostram os países na 
RIOR onde a Gunnebo está de momento 
activa. Há um centro de clientes em cada 
área, excepto na China onde a Gunnebo 
trabalha através de agentes e representantes.
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RIOR Ocidental:

A parte ocidental da região abrange 
cerca de 75 países na África, 
Médio Oriente e Ásia Ocidental, 
com uma população de cerca de 
1,2 mil milhões e um crescimento 
populacional de 2,2%. A área inclui 
nações industrializadas como o 
Chipre, Israel, Marrocos, África 
do Sul, Tunísia e Turquia, as ricas 
monarquias do petróleo e os 
países a Sul do Sara com um PIB 
extremamente baixo. 

o mercado para os produtos de segurança 
cresceu uma média de 12% na área, mas é 
ainda consideravelmente mais pequeno do 
que no resto do mundo. No ano passado, o 
habitante médio gastou sete dólares em pro-
dutos de segurança. Posto isto, há variações 
consideráveis. 

Várias nações estão presentemente a gastar 
biliões em novos sistemas de segurança para 
aeroportos, embaixadas, centros de turismo e 
outras instalações de alto risco na sequência da 
sempre presente ameaça de ataque terrorista.

ÁFRICA DO SUL A CRESCER RAPIDAMENTE

a África do Sul, uma das nações africanas mais 
industrializada, é o segundo maior mercado 
para produtos de segurança na área e aquele 
com mais rápido crescimento. Um dos prin-
cipais motivos para a procura ter mais do que 
duplicado em anos recentes, é o elevado nível 
de criminalidade no país. a África do Sul, onde 
um quarto da população activa está desempre-
gada e muitos chefes de família morrem de 
SIDa, está no topo da lista de crime violento. 

a utilização de sistemas CCTV está a espa-
lhar-se rapidamente de aeroportos, bancos e 
casinos para garagens, hospitais, hotéis, minas 
e centros comerciais. os números mostram 
que a criminalidade na zona comercial de Joa-
nesburgo baixou para metade desde a instala-
ção de centenas de sistemas de CCTV.

o único membro da oCDE da área, a Tur-
quia, é também um dos mercados mundiais 
de mais rápido crescimento para produtos 
de segurança, com um crescimento anual a 
aproximar-se dos 12%. Mas o maior merca-

do continua a ser Israel, onde a segurança tem 
sido um princípio fundamental desde que se 
tornou uma nação no fim dos anos 40, e a 
procura duplicou em anos recentes. 

outros mercados altamente interessantes e 
em rápido crescimento para produtos de segu-
rança são os do Irão, Kuwait, Qatar, arábia 
Saudita, Dubai e EaU. Uma considerável 
percentagem dos biliões do petróleo destas 
nações são investidos na contínua explosão 
de construção, que inclui muitos projectos 
extremamente grandes. o maior aumento está 
previsto nos produtos de segurança electróni-
ca como os sistemas de controlo de entradas, 
CCTV e EaS. Contudo, prevê-se que a pro-
cura de produtos mais básicos como alarmes e 
segurança mecânica permaneça mais alta aqui 
do que noutras partes do mundo. K

O Dubai é um dos mercados mais interessantes e em mais rápido crescimento para produtos de 
segurança na RIOR Ocidental. 

África do Sul – o mercado de mais rápido crescimento

FACTOS – RIOR Ocidental
(África, Médio oriente, Ásia ocidental)

ProCUrA PArA ProDUToS 
DE SEGUrANÇA:
K  Procura 2007: 4 mil milhões de dólares
K  Previsões de crescimento 2008-2012:   
 +9,2% ao ano
K  Previsão 2012: 
 6,2 mil milhões de dólares

ProDUÇÃo DE ProDUToS 
DE SEGUrANÇA: 
K  2007: 2,6 mil milhões de dólares 
K  Previsões 2008-2012: +8,8%.
K  2012: 4 mil milhões de dólares
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RIOR Oriental:

RIOR Oriental abrange a Ásia e a 
Oceânia e um grande número de 
países em várias fases de desenvol-
vimento político e económico: 
nações industrializadas de sucesso 
como a Austrália, Hong Kong, 
Japão, Nova Zelândia e Singapura; 
países em desenvolvimento como 
Bangladesh, Butão e Nepal; e as 
nações de super-crescimento, China 
e Índia. 

a área é o maior fabricante mundial de equi-
pamentos de segurança, com produção no 
valor de 21,7 mil milhões de dólares no últi-
mo ano. Desta, três quartos são produzidos 
na China e no Japão. 

No que toca à procura de produtos de 
segurança, a área está em terceiro a nível 
mundial. as vendas de produtos de seguran-
ça na área no último ano totalizaram 15,7 
mil milhões de dólares. É o equivalente a um 
quarto do mercado mundial. Espera-se que 
a procura aumente um pouco mais de 9% 
nos próximos anos. os sistemas de contro-
lo de entradas, CCTV e EaS estão a crescer 
rapidamente. 

CHINA E ÍNDIA, OS QUE MAIS CRESCEM

o Japão é o segundo maior mercado mun-
dial para produtos de segurança, a seguir aos 
EUa. Contudo, o mercado com mais rápido 
crescimento a nível mundial, a China, está 
a acelerar e espera-se que ultrapasse o Japão 
nos próximos anos. a procura de produtos 
de segurança duplicou na China nos últimos 
cinco anos e espera-se que continue a crescer 
na ordem dos 13% ao ano. 

Na Índia, o mercado dos produtos de segu-
rança está a crescer quase tão rapidamente, 
mas a partir de um nível bem mais baixo, em 
parte devido à tradição nacional da guarda 
manual. 

Contudo, o crescente número de empresas 
multinacionais que estão agora a instalar-se 
na Índia optam pela montagem de sistemas 
de segurança do tipo utilizado em países 
mais desenvolvidos, e a Índia está também 
a investir fortemente no desenvolvimento de 
infra-estruturas que exigem uma segurança 
intensiva, como a energia e os transportes. 

SISTEMAS DE SEGURANÇA AVANÇADOS

Na Malásia, Singapura, Tailândia e Vietna-
me, a procura subiu mais de 10% anualmente 
nos últimos anos, na sua maior parte a partir 
de um nível muito baixo. Na maioria dos 
casos, espera-se que o crescimento continue 
dentro da média. o mesmo se aplica à Coreia 
do Sul, que é o terceiro maior mercado para 
produtos de segurança na área.

Está previsto um crescimento mais lento 
para o Japão e para a austrália, uma das 
nações com as maiores exigências de seguran-
ça na área. Em ambos os casos espera-se um 
aumento dos sistemas de controlo de entradas 
biométricos e cartões ID inteligentes. o pri-
meiro sistema de controlo de imigração elec-
trónico da austrália foi instalado no outono 
passado em brisbane, e seguem-se mais aero-
portos. K

Os artigos baseiam-se em relatórios do The 
Freedonia Group, uma empresa de investigação 
comercial internacional.

Hong Kong é um dos mercados com mais exi-
gências a nível de segurança na RIOR, reflec-
tindo a posição da área como um importante 
centro de comércio e negócio. 

DATOS – RIOR Oriental

ProCUrA PArA ProDUToS 
DE SEGUrANÇA:
K  Procura 2007: 
 15,7 mil milhões de dólares
K  Previsões 2008-2012: 
 +9,6% ao ano
K  Previsão 2012: 
 24,7 mil milhões de dólares

ProDUÇÃo DE ProDUToS 
DE SEGUrANÇA:
K  Produção 2007: 
 21,7 mil milhões de dólares
K  Previsão: 2008-2012: 
 +9,7% ao ano
K  Previsão 2012: 
 34,4 mil milhões de dólares

África do Sul – o mercado de mais rápido crescimento Um quarto do mercado mundial
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“a Evolve possui um excelente sistema para 
contar e proteger dinheiro mas precisávamos 
de encontrar um parceiro para nos ajudar 
a desenvolver o conceito, especialmente na 
área da segurança,” afirma arno von Hel-
den, Director Nacional da Evolve na África 
do Sul. “avaliámos uma série de parceiros 
mas nenhum deles tinha a vontade, interesse 
ou visão da gunnebo. a gunnebo percebeu 
a importância e o potencial do produto da 
Evolve e do seu mercado, e isto fez com que 
fosse a ideal logo de início.” 

a Evolve e a gunnebo começaram a tra-
balhar juntas em 2005 através de um cliente 
comum: o First National bank.

“a parte mais importante foi a vontade da 
gunnebo para desenvolver uma boa solução. 
a questão aqui não era o dinheiro, mas sim 
o princípio “vamos fazer até conseguirmos a 
solução perfeita”. Pessoalmente, isto foi uma 
lufada de ar fresco – encontrar um parceiro 
na verdadeira acepção da palavra, é bastante 
raro.”

AUMENTO DO CRIME

Na África do Sul, tal como na maioria dos 
mercados do mundo inteiro, a quantidade 
de dinheiro em circulação está a aumentar de 
ano para ano e o mesmo se passa com os cri-
mes e assaltos relacionados com dinheiro. Em 
especial na África do Sul, estes crimes podem 
ser muito violentos. a missão da empresa 
Evolve é fornecer uma solução que torne o 

ambiente mais seguro e mais eficiente tanto 
para os empregados como para os clientes no 
comércio retalhista. “Queremos simplesmen-
te assegurar que aquilo que está dentro da loja 
pode ser contado e protegido da forma mais 
eficiente possível, e proteger o pessoal e o 
dinheiro”, afirma arno von Helden.

PASSARAM 90 MILHÕES DE EUROS

a gunnebo e a Evolve conceberam um 
cofre que incorporou a tecnologia de leitura 
de dinheiro da Evolve na tecnologia de cofres 
da gunnebo, incluindo uma série de carac-
terísticas de concepção personalizada permi-
tindo ao produto tornar-se o primeiro cofre 
da África do Sul com a classificação de Cate-
goria Inteligente. o produto foi lançado há 
um ano atrás e, nos últimos 12 meses, mais de 
mil milhões de Randes (cerca de 90 milhões 
de euros) passaram pelos sistemas.

COMO DESCREVERIA A GUNNEBO COMO 

GRUPO?

“Vejo a gunnebo como um líder de segu-
rança no mundo inteiro. Uma empresa pro-
gressista com integridade e empenho para 
produzir os melhores produtos para os seus 
clientes e parceiros. Estes são factores muito 
importantes, nem sempre fáceis de encontrar 
actualmente nos negócios” afirma arno von 
Helden. K

a Evolve e a gunnebo desen  - 
volvem soluções de gestão de 
dinheiro para a África do Sul
A empresa de gestão de dinheiro com sede no Reino Unido, a Evolve, está 
presente no mercado sul africano há cinco anos. Contudo, foi claro desde o 
início que as soluções europeias necessitavam de outros desenvolvimentos 
para poderem ser utilizadas na África do Sul.

O cofre que a Gunnebo concebeu para a Evol-
ve é o primeiro cofre da África do Sul classifi-
cado na categoria de inteligente. 

Quando a gunnebo South africa organizou 
uma conferência para os seus distribuidores 
da África Central e do Sul, o local escolhido 
foi Jacarta. Isto porque a maioria dos distri-
buidores compram produtos à PT Chubb 
Safes na Indonésia. a conferência foi, por 
conseguinte, a oportunidade ideal para os 

delegados verem a produção em primeira 
mão e discutirem novas soluções frente a 
frente com o pessoal da Chubb Safes. além 
de uma visita à fábrica, houve também um 
seminário e demonstrações de produtos, bem 
como uma visita ao parque Taman Mini 
Indonesia Indah.

“o objectivo foi dar aos distribuidores 
uma oportunidade para troca de experiências 
familiarizando-se, ao mesmo tempo, mais de 
perto, com a gunnebo e a nossa oferta – e 
acho que conseguimos,” afirma Robert Her-
mans, Country Manager da gunnebo South 
africa. K 

Distribuidores africanos em visita de estudo à Indonésia
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O Standard Bank é um dos quatro 
maiores bancos da África do Sul 
com operações em mais 18 nações 
africanas e 20 países fora de África. 
O banco tem uma estratégia clara 
para continuar o seu crescimento 
no continente africano e noutros 
mercados emergentes através de 
aquisições e estabelecimentos. O 
objectivo é tornar-se o banco n.º 1 
no continente africano. 

Dado que todos os países em África têm socie-
dades ainda muito baseadas no conceito de 
numerário, a necessidade de bancos é muito 
elevada com a base de clientes a expandir-se de 
dia para dia. E como o numerário é, em si, um 
alvo de crime, o manuseamento e armazena-
mento seguro de dinheiro é uma das questões 
de topo prioritizadas para o banco, indepen-
dentemente de se tratar de balcões existentes 
ou do estabelecimento de outros novos. 

“Como base comum, temos implementa-
da uma política de segurança para as nossas 
operações em África, que incide na seguran-
ça física e na segurança do software”, afirma 
Tony van den Heuvel, Director de Instalações 
para África.

Entre outras coisas, a política estabelece 
qual o equipamento que deve ser utilizado. 
os padrões na África do Sul estão à frente 
dos outros mercados africanos por dois moti-
vos: tem implementada a infra-estrutura para 
soluções mais avançadas e aqui “os maus da 
fita” estão muito à frente.

UMA RELAÇÃO COM 40 ANOS

“Foi desenvolvida a partir de experiências da 
vida real e é utilizada como um requisito míni-
mo. alguns países requerem maior segurança 
como, por exemplo, o botsuana, e depois nós 
fazemos adições à nossa política”.

“Hoje em dia, a gunnebo fornece casas 
fortes, portas de casas fortes, portas de salas 
de arquivo, fechaduras de segurança, portas à 
prova de bala e portas de serviço de aTM para 
balcões do Standard bank em toda a África. a 
gunnebo é um dos fornecedores preferidos e 
um dos maiores no que toca à segurança física, 
mas não é o único fornecedor.

“a nossa filosofia é que a instalação e o ser-
viço devem ser feitos localmente por pessoas 
locais, mas por vezes isso é difícil”, afirma 
Tony van den Heuvel. “Quanto mais sofis-
ticadas forem as soluções, mais sofisticada 
terá que ser a manutenção. Também aqui, a 

gunnebo pode por vezes ajudar-nos através 
de parceiros, o que é algo que valorizamos 
bastante”.

“a relação entre a gunnebo e o Standard 
bank data de há cerca de 40 anos, e ao longo 
dos anos a gunnebo tem dado provas de for-
necer o equipamento certo na altura certa. 
Esta é a razão principal pela qual escolhemos a 
gunnebo como fornecedor preferido também 
para actividades noutros países africanos”.

MAIS RISCOS HOJE EM DIA

Muitos dos desafios que se colocam à expan-
são do mercado bancário africano passam 
por encontrar as instalações certas para se 
estabelecer. Por vezes pode levar anos só para 
encontrar o proprietário certo das instalações. 
No espaço de dez anos, Tony van den Heuvel 
acha que a África se abriu mais para o mundo 
exterior e para as novas tecnologias, o que por 
sua vez acarreta mais riscos.

“Vejamos o exemplo do Uganda. Há dez 
anos, o Uganda era uma sociedade 100% 
baseada em numerário. Com a implementa-
ção de cheques e cartões de crédito, abriu-se 
simultaneamente uma nova oportunidade de 
crime. K

o Standard Bank e a Gunnebo 
protegem balcões em África

Factos – Standard Bank of 
South Africa Ltd 

K Fundado em 1862.
K Em 1962, foi constituída uma empre-
sa subsidiária para fazer negócio na 
África do Sul e na África do Sudoeste 
(actual Namíbia). 
K Cotado na Bolsa de Valores de Joa-
nesburgo em 1970.
K o Standard Bank tem agora opera-
ções em 18 países africanos, incluindo 
Angola, Botsuana, Gana, Quénia, Malávi, 
Moçambique, Nigéria, Suazilândia, 
Uganda, Zaire, Zâmbia e Zimbabué. o 
banco tem também operações em 20 
países fora de África incluindo Argenti-
na, Brasil, Hong Kong, Ilha de Man, Jer-
sey, rússia, Turquia e reino Unido.
K No seu geral, o banco tem 709 bal-
cões na África do Sul e 306 no resto 
da África.

A sede do Standard Bank situa-se em Simmonds Street, Joanesburgo. O banco tem como objectivo tornar-se o 
número um em África. A Gunnebo fornece produtos de segurança física a todos os seus balcões do continente. 
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Um dos muitos e impressionantes 
projectos de construção em curso 
em Doha, no Qatar é a torre QIPCO, 
também conhecida como “a torre 
do Tornado” devido à sua estrutura 
icónica inspirada pela simetria do 
turbilhão do tornado do deserto. O 
que diferencia este impressionante 

projecto de construção de 210 
metros de altura e 52 pisos de 
outros igualmente impressionantes 
na vizinhança é o seu foco na 
segurança.

“Dado que este edifício será alugado a gran-
des empresas internacionais, a segurança foi 

logo de início uma das principais priorida-
des”, afirma ahmed bayomi, engenheiro 
civil na empresa de construção Six construct/
Midmac. 

ILUMINAÇÃO IMPRESSIONANTE

o projecto de construção teve início em 
2005, e estará pronto para entrega ao clien-
te em Novembro de 2008. a torre será uma 
nova referência da linha do horizonte de 
Doha – particularmente à noite – com os 540 
pontos de luz e mais de 35.000 combinações 
de iluminação. 

No seu geral, a torre oferecerá mais de 
58.000 m2 de escritórios comerciais de alta 
qualidade para alugar, estacionamento para 
1700 carros e 16 elevadores de alta velocida-
de. Traduzido em termos de segurança, isto 
significa fluxos elevados de bens, veículos e 
pessoas que precisam de ser controlados de 
uma forma eficiente e segura. Dado que a 
gunnebo West asia tem muitos projectos de 
referência semelhantes já instalados em Doha, 
a Six construct/Midmac optou por procurar a 
gunnebo. No final, a gunnebo será respon-
sável pelo controlo de acessos e entradas em 
termos de Speedgates, no interior do edifí-
cio, e bloqueadores de estrada, pinos estáticos 
e hidráulicos e balizas, no exterior.

BOA RELAÇÃO

“a colaboração com a gunnebo tem corrido 
realmente muito bem. a gunnebo é um dos 
melhores sub-empreiteiros neste projecto. 
obtemos todas as informações de que neces-
sitamos, apoio para resolver questões técni-
cas e os fornecimentos combinados chegam 
ao local no prazo acordado”, afirma ahmed 
bayomi. K

Segurança - prioridade 
máxima para “o Tornado”

A alta segurança tem a mais alta prioridade 
na nova torre em Doha, no Qatar, afirma 
Ahmed Bayomi. Por conseguinte, a Gunnebo 
foi escolhida para tomar conta do acesso ao 
espetacular edifício.
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Parceria crucial em mercado em franca expansão
Durante os últimos cinco anos, uma 
grande parte de todas as gruas de 
construção do mundo têm feito a 
sua base nos Emiratos e no Qatar. 
Edifícios maciços continuam, 
literalmente, a emergir como 
cogumelos da terra, cada um mais 
impressionante que o outro. 

a maioria destes edifícios irá alojar escritórios 
para multinacionais. Irão necessitar de um 
nível de segurança onde o controlo de entra-
das de todas as pessoas que entram e saem do 
edifício todos os dias faz parte da rotina.

“Por forma a conseguir que os produtos 
da gunnebo estejam especificados na mesa 
de desenho logo numa fase inicial, torna-se 
muito importante para nós ter uma boa cola-
boração por parte dos especificadores e dos 
donos da obra. Como tal, começámos em 
2003 a colaborar com a Capital Technolo-
gy sedeada no Qatar, uma colaboração que 
resultou num grande número de prestigiantes 
instalações”, afirma Jacob Touma, Director 
geral da gunnebo West asia, sedeado nos 
EaU.

Juntamente com a Capital Technology, 

a gunnebo equipou um grande número de 
instalações no Qatar, desde estádios despor-
tivos a instituições financeiras, com soluções 
de controlo de entradas.

ENTREGAS DENTRO DOS 

PRAZOS ACORDADOS

“Durante o último ano, notámos que as solu-
ções da gunnebo para controlo de entradas 
estão a ser especificadas nos desenhos logo de 
início, o que é, evidentemente, um resultado 
compensador”, afirma awwab obaidullah, 
Director Comercial na Capital Technology. 

Um factor determinante para o sucesso é 
a qualidade e as entregas dentro dos prazos 
acordados. os maciços projectos de constru-
ção podem levar entre cinco meses a seis anos 
desde o seu início até à sua conclusão. 

UM PARCEIRO DE CONFIANÇA

“Independentemente do plano de tempo para 
a construção, uma coisa é certa, a partir do 
dia em que os nossos desenhos são aprovados, 
temos que fazer a entrega rapidamente. Com 
a gunnebo, desenvolvemos um trabalho de 
equipa que assim o garante, envolvendo as 
fábricas, a organização de vendas regional da 

gunnebo e nós próprios na Captial Techno-
logy, fornecendo o produto certo dentro do 
prazo acordado.” afirma awwab obaidullah. 
“Na gunnebo, encontrámos um parceiro 
com alto conhecimento tecnológico e solu-
ções de ponta que faz com que seja possível 
fazer parte dos mais prestigiantes projectos de 
construção aqui no Qatar”. K

“A Ásia Ocidental é uma das regiões do mundo com maior expansão. Os novos edifícios que irão alojar empresas multinacionais, exigem um elevado 
nível de segurança. A Gunnebo já instalou controlo de entradas em muitos deles, frequentemente em colaboração com a Capital Technology.

Jacob Touma (esquerda) e Awwab Obai-
dullah, estão satisfeitos com o desenvolvimento 
do negócio. 
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A exclusiva solução da Gunnebo para 
cofres de aluguer automatizados 
– o sistema de cofres de aluguer 
robotizado SafeStore Auto – está em 
alta no Médio Oriente. Até agora, só 
nos EAU e no Qatar, foram instaladas 
dozes unidades, e o interesse pela 
solução está a aumentar.

“ouvi falar desta solução quando trabalha-
va como director sénior para administração 
e propriedades no Doha bank no Qatar em 
2002. Quando decidi começar o meu próprio 
negócio, decidi também que comercializaria 
soluções exclusivas no mercado. Em meados 
de 2004 comprei 49% de uma empresa cha-
mada Saneem Trading & Imports Co., onde o 
SafeStore auto era um dos produtos da carteira 
da empresa”, afirma abdullNaser a. Dawoud, 
Director geral na Saneem Trading & Import, 
distribuidor do SafeStore auto no Qatar.

Quatro anos mais tarde, tinham sido ins-
taladas seis unidades no Doha bank. o seu 
presidente, o Xeque Fahad bin Moh’d bin 

Ja’bor alThani, tem uma visão muito futuris-
ta segundo a qual o Doha bank deve ser líder 
em tecnologia bancária e fornecer um serviço 
te cnologicamente avançado ao seu cliente.

PARA HOMEM E SENHORA

“optámos por dirigir a solução SafeStore auto 
a dois segmentos de clientes: senhoras e homens 
de negócios. Às senhoras porque a tendência é 
para terem muitas jóias e aos homens de negó-
cios porque necessitam de um armazenamento 
seguro para documentos importantes. o deno-
minador comum para ambos é o acesso 24/7”, 
afirma abdullNaser a. Dawoud. 

“o SafeStore auto é a solução perfeita para 
estes dois grupos-alvo visto que todas as insta-
lações estão localizadas centralmente e disponí-
veis 24/7. ao mesmo tempo, o sistema reforça 
muito a missão geral do Doha bank – ser um 
dos bancos líder em tecnologia e serviço ao 
cliente.”

Para o Doha bank, a gunnebo desenvol-
veu também uma solução personalizada para 
administração central de seis unidades insta-

ladas, onde o software SafeNet permite gerir 
e administrar centralmente todos os sistemas 
montados.

FUTURO BRILHANTE

“a banca é um negócio que se tem desenvol-
vido fortemente nesta região durante os últi-
mos anos, e trata-se de um desenvolvimento 
que prevemos continuar ainda durante alguns 
anos”, afirma Jacob Touma, Director geral da 
gunnebo West asia. “Nesta região, os bancos 
estão muito abertos a novas soluções desde 
que estas acrescentem valor a todas as partes 
implicadas, o que é o caso do SafeStore auto, 
dado que não só acrescenta valor oferecendo 
um exclusivo serviço 24/7 mas também torna 
uma actividade não lucrativa de um banco 
como a SDl numa lucrativa. Por este motivo, 
vemos um futuro brilhante para soluções como 
o SafeStore auto!” K

Cofres de aluguer, um 
negócio em expansão 
no Médio oriente

Abdull Nasser vê um futuro brilhante para o 
SafeStore Auto no Médio Oriente. Já instala-
ram doze unidades. 

O Qatar faz parte da RIOR, uma das regiões do mundo com maior expansão, o que significa que os produtos da Gunnebo são cada vez mais pro-
curados – entre outros, o seu sistema de cofres de aluguer robotizado. 
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A alta qualidade e segurança 
oferecidas pelos produtos da 
Gunnebo foram factores decisivos 
quando a Villarica Pawnshop das 
Filipinas optou por portas de casas 
fortes da Chubbsafes. A empresa 
encomendou 20 portas de casas 
fortes no início deste ano.

“Agora sinto que as lojas de 
penhores estão bem protegidas,” 
afirma Henry R. Villarica, presidente 
da Villarica Pawnshop.

Há uma grande proliferação de lojas de 
penhores nas Filipinas. as Filipinas foram 
quem mais sofreu com o desastre financei-
ro na Ásia nos finais dos anos 90. Este é um 
dos motivos porque o negócio das casas de 
penhores cresceu durante os últimos anos.

De acordo com a organização da indús-
tria nacional CPPI, existem 5931 sedes com 
6177 filiais a operar no sector de penhores 
por todo o país. Villarica Pawnshop é uma 
das maiores casas de penhores das Filipinas 
com mais de 328 filiais.

“a empresa começou em 1954, em Mani-
la,” conta Henry R. Villarica, “e estamos a 
crescer a um ritmo regular. No final deste ano 
esperamos ter mais de 360 filiais nas Filipi-
nas.”

COFRES DE VALORES “UM MUST”

Na Villarica Pawnshop é possível empenhar 
uma grande variedade de bens diferentes, 
incluindo jóias, relógios, electrodomésticos e 
até mesmo ouro. Isto coloca grandes exigên-
cias em termos de segurança, e o aspecto da 
segurança é algo a que Henry R. Villarica dá 
uma grande importância na escolha de portas 
para casas fortes. 

“Necessitamos de casas fortes onde possa-
mos guardar em segurança os bens dos nossos 
clientes. É por esse motivo que as suas portas 
têm que ser de alta qualidade para garantir 
a resistência aos assaltos”, explica Henry R. 
Villarica.

Foi na convenção da CPPI (Chamber of 
Pawnbrokers of the Philippines, Inc.) em 
2003 que Henry R. Villarica entrou pela 
primeira vez em contacto com a Chubbsafes. 
Numa demonstração foi possível ver como 
as portas e casas fortes Chubbsafes conse-
guiam resistir ao ataque físico de maços, 
brocas e oxiacetileno. a demonstração do 
produto esteve a cargo da SbMC, Solid busi-
ness Machines, o revendedor autorizado da 
Chubbsafes da gunnebo nas Filipinas.

SÓ CHUBBSAFES PARA O FUTURO

“Fiquei com a impressão que a Chubbsafes 
tinha produtos de segurança de alta qualida-
de.”

Villarica Pawnshop comprou agora um 
total de 40 portas de casas fortes à Chubbsa-
fes, 20 das quais este ano. 

“as portas de casas fortes Chubbsafes são 
mais caras do que as alternativas locais, mas os 
produtos Chubbsafes dão-me paz de espírito 
e uma sensação de segurança. Estou muito 
satisfeito com os produtos que, na minha 
opinião, estão à altura dos nossos desejos e 
requisitos. No futuro, planeamos adquirir 
todas as portas de casas fortes à Chubbsafes,” 
conclui Henry R. Villarica. K

Factos
A Gunnebo tem uma gama completa 
de portas de casas fortes e casas 
fortes pré-fabricadas. Tanto as por-
tas como as casas fortes foram tes-
tadas e aprovadas de acordo com 
normas internacionais e satisfazem 
requisitos de alta segurança extre-
mamente elevados (Grau V-XII). os 
produtos de Armazenamento Seguro 
da Gunnebo são comercializados 
com os nomes das marcas Chubb-
safes, rosengrens e Fichet-Bauche. 
Além de casas fortes e portas de 
casas fortes, há também cofres, 
cofres de aluguer, armários para 
documentos, cofres de alta seguran-
ça e cofres para dados informáticos 
das 3  marcas.  
 

Casa de penhores que põe a segu- 
 rança em primeiro lugar

Empenhar bens é uma prática comum nas 
Filipinas. A Villarica Pawnshop, por exemplo, 
conta aqui com mais de 360 filiais.
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Depois de se juntar à Chubb NZ ltd em 
1980 a trabalhar na Divisão de Fechaduras 
e Cofres em Wellington, Neil envolveu-se na 
exportação para as ilhas em 1990 quando o 
então representante de exportação saiu para ir 
trabalhar para a Chubb austrália. a Chubb 
havia sido abordada por uma empresa de 
arquitectos com sede em apia, Samoa, que 
tinha sido incumbida de desenhar um novo 
banco Central. Estavam à procura de um 
fornecedor de serviços e de produtos de segu-
rança “tudo em um” que pudesse oferecer 
aconselhamento sobre projectos de seguran-
ça e a seguir fornecer e instalar todo o equi-
pamento apropriado. Para Neil isto foi um 
pouco um “baptismo de fogo” visto nunca ter 
viajado, quanto mais trabalhado nesta parte 

do mundo. logo de início neste projecto tor-
nou-se evidente que, devido ao ambiente, as 
necessidades de segurança de um banco Cen-
tral nas Ilhas do Pacífico se teriam que focar 
principalmente na protecção física reforçada. 
Tivemos que resolver imensos problemas de 
logística que não teriam surgido se estivésse-
mos a tratar das necessidades de segurança de 
um banco semelhante na Nova Zelândia ou  
na austrália.

 
MODELO PRÓPRIO

Felizmente o projecto foi um êxito para todos 
os intervenientes, em parte devido ao traba-
lho desenvolvido com a extremamente cola-
boradora Fletcher Construction, o principal 
empreiteiro, e com alguns subempreiteiros 

muito competentes com sede na Nova 
Zelândia e austrália. Instalaram-se Portas 
de Casas Fortes anti lança juntamente com 
uma enorme Porta para Docas de Cami-
ões resistente a ciclones, suficientemente 
grande para receber camiões com semi-
reboque, carregados com contentores de 
navios. Daqui, Neil continuou a trabalhar 
nas Ilhas do Pacífico especializando-se no 
apoio a vários Ministérios e trabalhando 
com bancos locais e bancos australianos 
implantados nessas ilhas. o banco do Havai 

entrou no mercado dos serviços financeiros 
a partir de uma presença zero nas Ilhas do 
Pacífico, começando nas Fiji e expandindo 
depois para outros países, por direito próprio, 
ou em sistemas de joint venture. Neil desen-
volveu um “modelo” com a então divisão de 
arquitectura bancária com sede em Honolu-
lu, onde cada filial foi equipada com um “kit” 
composto pelos produtos Instavault, Cofres 
de aluguer, armários de Dinheiro, Cofres, 
armários Resistentes ao Fogo, etc.

 
AS COISAS PODEM MUDAR RAPIDAMENTE

Quando a indústria bancária na Nova Zelân-
dia foi alvo de uma importante redução de 
balcões em meados dos anos 90, o desafio 
passou a ser o que fazer com todos os Cofres 
e armários Resistentes ao Fogo que tinham 
ficado sem uso. Neil negociou com o gover-
no de Vanuatu, que estava nessa altura a ini-
ciar um programa de avaliação de risco dos 
Ministérios e, em resultado disso, muitas 

Ilhas de opor-
tunidades
Neil Duncan faz o roteiro das Ilhas do Pacífico há já quase 20 anos. As 
circunstâncias específicas na área ensinaram-lhe a perceber as coisas sob 
a perspectiva dos clientes.

“As Ilhas do Pacífico foram abençoadas com muitas vantagens naturais, 
culturais e de clima, mas os negócios apresentam aqui desafios muito 
próprios,” afirma Neil Duncan.

T E M A  –  r I o r  E  A G E N T E S

Para fazer negócio nas Ilhas do Pacífico é preciso ter paciência – e viajar muito. Há mais de 20 anos que Neil Duncan lida com produtos de segurança. 
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Num país tão vasto como a 
Austrália, a Gunnebo depende 
de parcerias com agentes 
de qualidade. A sua missão: 
representar eficazmente as 
soluções de Armazenamento 
Seguro junto dos clientes. Uma 
crescente colaboração com a 
empresa Askwith Safe Company 
tem sido uma fórmula de sucesso 
na parte ocidental do país.

Fundada em 1997 pelos irmãos Peter e 
Richard askwith e situada na cidade de 
Perth, austrália ocidental, a askwith Safe 
Company rapidamente se tornou um dos 
principais revendedores de Cofres de Protec-
ção de dados e Casas Fortes naquele territó-
rio. ao longo dos anos a parceria de negócios 
entre a askwith Safe Company e a gunnebo 
austrália tem crescido consideravelmente. 
Em 2006, a askwith Safe Company tornou-
se o Distribuidor Exclusivo de produtos da 
marca Chubbsafes e Secureline para o terri-
tório da austrália ocidental. 

A CRESCER RAPIDAMENTE

Para dar assistência aos clientes na austrália 
ocidental, a gunnebo estabeleceu um plano 
de encomenda a granel para a askwith. Isto 
permite-lhes aceder às cargas de contentores 
dos produtos Chubbsafes e Secureline direc-
tamente das fábricas da gunnebo para as suas 

instalações de armazenamento na austrália 
ocidental. Esta iniciativa permitiu à gun-
nebo registar um crescimento substancial 
das vendas na região da austrália ocidental 
e os seus utilizadores beneficiaram de uma 
poupança considerável devido à redução dos 
custos adicionais de frete e transporte. 

O MAIOR SHOWROOM

a askwith Safe Company tem agora o maior 
showroom e a mais abrangente gama de pro-
dutos Chubbsafes e Secureline da gunnebo 
na austrália ocidental. a sua base de clientes 
abrange Ministérios, Instalações de Defesa, 
Empresas Corporativas, Empresas de Mine-
ração, Revendedores de Cofres de Segurança 
e anti-fogo, e estes são só alguns. 

GUNNEBO - UM FACTOR-CHAVE 

PARA O SUCESSO

a askwith tem uma equipa de oito membros 
de pessoal dedicado que cobre todas as áreas 
de Vendas, administração, assistência de 
Serviço Técnico e operações de logística. 
Tanto Peter como Richard concordam que 
“estar associado à força de uma Empresa glo-
bal como a gunnebo e alinhar o seu negócio 
com nomes de Marcas de Qualidade como 
a Chubbsafes, tem sido um factor-chave no 
estabelecimento da askwith Safe Company, 
como líder na venda de Cofres, Casas Fortes 
e Protecção de dados na austrália ociden-
tal”. K

centenas de produtos dos bancos da Nova 
Zelândia, que haviam ficado sem uso, foram 
instalados nesses edifícios para proteger 
dinheiro, valores e registos essenciais.

“as Ilhas do Pacífico foram abençoadas 
com muitas vantagens naturais, culturais e 
climatéricas, mas aqui os negócios revestem-
se de desafios muito próprios, onde é preciso 
estar sempre atento às questões políticas e 
financeiras. Tem tudo a ver com o desenvol-
vimento e manutenção de relações de longo 
prazo e fazer um esforço por compreender 
as coisas na perspectiva dos clientes,” afirma 
Neil Dunchan.

NECESSIDADE DE SEGURANÇA FÍSICA

“Enquanto que na Nova Zelândia ou na 
austrália, um banco incluiria no seu plano 
de segurança a resposta provável de um 
guarda de segurança num curto período de 
tempo em caso de problema, em muitos 
destes locais das Ilhas do Pacífico não existe 
um serviço deste tipo credível. Como tal, é 
necessário colocar uma ênfase ainda maior na 
segurança física adequada visto ser a primei-
ra linha de defesa. Quando há um incêndio 
num edifício comercial é frequente este ser 
completamente consumido pelas chamas 
com total perda do seu recheio. Isto acentua 
ainda mais a necessidade das organizações 
construírem casas fortes resistentes ao fogo 
e avaliar seriamente aquilo que é feito para 
proteger registos vitais em papel e formato 
informático.”

 
O PRODUTO RESISTIU AO TESTE

Um verdadeiro testemunho do investimento 
numa boa segurança física é evidenciado nesta 
fotografia de uma Instavault que foi instala-
da numa empresa comercial em Honiara, nas 
Ilhas Salomão. Durante tumultos recentes, 
o edifício foi incendiado e substancialmente 
destruído. 

“Felizmente para o cliente, todo o dinhei-
ro e registos foram salvos. Um resultado 
excelente para o cliente e muito satisfatório 
para nós saber que o produto resistiu ao teste 
extremo,” afirma Neil Duncan. 

 Neil está entusiasmado com a nova rela-
ção com a gunnebo e é da opinião que, 
aceitando as dificuldades de negociação que 
as ilhas continuam a oferecer, há ainda boas 
oportunidades para o futuro.

“É fantástico trabalhar para uma empre-
sa com produtos fantásticos, uma fundação 
sólida e uma bem respeitada gama de marcas 
internacionalmente aceites.” K

Em Perth na Austrália Ocidental, a Askwith Safe Company é o agente da Gunnebo. 

Agente de sucesso 
na Austrália ocidental

T E M A  –  r I o r  E  A G E N T E S
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A empresa Devauze de Marselha 
é, há mais de 35 anos, agente da 
Fichet-Bauche. A Devauze, que 
faz parte da rede Point Fort Fichet 
desde o início, evoluiu gradualmente 
ao ponto de se tornar um dos seus 
intervenientes mais importantes. 

a história começou em 1976 quando Jean-
Paul Risterucci arranjou emprego como 
empregado de armazém na empresa mãe 
Fichet. Foi rapidamente promovido a 
homem do marketing e em 1987 tornou-se 
director de área do Point Fort Fichet nos 
alpes Marítimos e Córsega. No ano seguinte 
esteve encarregue de toda a região Provence-
alpes-Côte-d’azur. Quatro anos mais tarde 
concretizou o seu sonho de ter o seu próprio 
negócio ao adquirir a Devauze em Marselha. 

“o mercado está a crescer, a marca está 
bem estabelecida, os produtos são de alta qua-
lidade e o mais importante de tudo – Jean-
Paul e a Fichet têm uma excelente relação de 
trabalho. Muita confiança se desenvolveu ao 
longo de 16 anos de trabalho conjunto. Para 
Jean-Paul, tem também a ver com o manter 
de uma tradição. Tanto o seu pai como o seu 
avô eram serralheiros. 

CUIDAR DOS CLIENTES

Jean-Paul Risterucci será brevemente uma 
das figuras mais importantes da empresa. 
Segundo Jean-Paul, o segredo é cuidar sem-
pre dos clientes. Fazem grandes exigências em 
termos de qualidade de serviço e produtos, e 
esperam um fornecedor que seja dinâmico e 
acessível. 

a empresa Devauze é um sucesso. Jean 
Paul, tal como os seus clientes, é muito exi-
gente com o cumprimento de requisitos por 
parte dos fornecedores. Fornecedores pro-
fissionais são a base essencial para clientes 
satisfeitos, e parceiros como a gunnebo são 
continuamente inspeccionados em relação 
a factores de sucesso como qualidade, efici-
ência, receptividade e inovação, bem como 
formação, apoio e marketing. 

Para o filho de Jean-Paul, Nicolas, foi uma 
coisa natural começar a trabalhar com o seu pai 
depois dos seus estudos na Escola de gestão 
Euromed de Marselha.

“Tive sempre um fascínio pela profissão 
que é o legado da minha família. Trabalhar 
para melhorar a segurança de bens e pessoas 
é altamente recompensador de muitas manei-
ras” afirma Nicolas, que é agora um revende-
dor autorizado Fichet-bauche e especialista 
em Internet.  

INOVAÇÃO E TRADIÇÃO   

Nicolas Risterucci contribui frequentemente 
com novas ideias para a indústria da seguran-
ça e passou os últimos dois anos a desenvolver 
a operação na Internet. 

“Tal como acontece com outros sectores, a 
indústria da segurança recebe cada vez mais 
consultas pela Internet. a Internet e o e-mail 
abriram a nossa empresa ao mundo exterior e 
tornaram possível comunicar com um grupo-
-alvo mais jovem, mais móvel, menos fiel e 
mais consciencioso em termos de custos,” 
explica Nicolas. 

a Devauze continua a desenvolver-se, 
abrindo-se à inovação, respeitando a tradição 

e tendo por ambição estar sempre à altura das 
expectativas do cliente. 

“as regras do jogo na Internet são, de mui-
tas maneiras, reminiscentes da realidade. Há 
uma tendência para subestimar as dificulda-
des associadas à Internet, mas pode revelar-se 
muito pouco prático lidar com assuntos em 
papel, e torna-se mais complicado quando 
tudo é digital,” afirma Nicolas. K

Com tradição e inovação,
a Devauze foca-se no cliente

a agT Sécurité é uma empresa francesa de 
segurança com 20 empregados que passam o 
seu tempo a integrar soluções de segurança. 

“Trabalhamos com a gunnebo há 15 anos. 
a gunnebo fornece produtos e sistemas de alta 
qualidade e é boa a desenvolver a tecnologia que 
oferece,” afirma Thierry gaumont, Director 
geral da agT Sécurité. 

o produto mais importante da gunnebo 

para a agT Sécurité é a solução de software 
Site Master Industry (SMI).

“o SMI está disponível em várias versões 
diferentes e é fácil de personalizar à medida das 
necessidades do cliente. Como o sistema é esca-
lável, vendêmo-lo a empresas de todos os tama-
nhos em todos os sectores desde ao governo 
local a grandes empresas no sector de serviços.

“Hoje em dia gozamos de uma relação de 

trabalho próxima com a gunnebo, que é algo 
que os nossos clientes finais também apreciam. 
Muitos são bastante positivos quando a empresa 
que integra os sistemas de segurança vem tam-
bém com o projectista do sistema. os clientes 
sentem que estamos genuinamente a trabalhar 
em conjunto o que, claro está, é um grande 
ponto forte para nós como fornecedor.” K 

A AGT Sécurité valoriza relações próximas

Factos 
K A Devauze tem presentemente um 
volume de negócios de 1,1 milhões de 
euros. 
K A rede Point Fort Fichet foi fundada 
em 1972 e agora abrange 250 filiais em 
França, bem como representação na Bél-
gica, Espanha, Portugal, Suíça e Itália. 
K A Point Fort Fichet é propriedade da 
Fichet Serrurerie Bâtiment especializa-
da em fechaduras e fechaduras de alta 
segurança multipontos e faz parte do 
Grupo Assa Abloy desde 1999.

Jean-Paul Risterucci e o seu filho Nicolas são 
as chefias da Devauze. São a terceira e quarta 
geração de serralheiros.
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Casas Fortes leves, 
pré-fabricadas, oferecem 
uma solução flexível

Extremamente leve e fácil de 
manusear, mas consegue suportar 
o fogo durante um máximo de duas 
horas. O novo armário Vertical Binder 
da Rosengrens* tem as vantagens 
de um armário de arquivo clássico, 
mas a nova tecnologia torna-o 
consideravelmente mais leve do que 
os tradicionais armários do mesmo 
tamanho.

os armários de documentos certificados são 
frequentemente pesados e pouco práticos, o 
que dificulta o seu manuseamento. o Vertical 
binder é um novo tipo de armário vertical com 
uma classificação de protecção contra incêndio. 
Utilizando a mais recente tecnologia em mate-
riais resistentes ao fogo, desenvolveu-se agora um 
armário de documentos leve, mas seguro. além 
do mais, as paredes do Vertical binder são mais 

finas do que noutros armários de arquivo, o que 
reduz ainda mais o peso. as vantagens de um 
armário leve incluem a sua facilidade de trans-
porte num elevador e também o facto de poder 
ser utilizado nos andares mais altos de um edifí-
cio de escritórios onde a carga sobre o piso tem 
que ser menor.

os testes e a documentação mostram que 
o Vertical binder resiste ao fogo durante duas 
horas, o que é fundamental. Uma característica 
adicional, além das exigências do teste, é que o 
armário tem uma barreira separada para cada 
gaveta, o que significa que o conteúdo está pro-
tegido contra o fogo, mesmo quando o armário 
não está trancado. E se uma gaveta estiver aberta, 
os documentos nas gavetas fechadas continuam 
protegidos.

Vertical binder está disponível na versão de 2, 3 
e 4 gavetas. o armário é extra largo para acomodar 
o maior número de documentos possível. K

Casas Fortes flexíveis, 
extremamente leves construídas 
por encomenda, são alguns dos 
principais produtos novos da 
Gunnebo neste Outono. Apesar do 
seu peso reduzido as casas fortes 
têm o certificado de segurança das 
classes II e III.

as casas fortes pré-fabricadas incluindo uma 
porta e uma série de painéis aparafusados uns 
aos outros, já faziam parte da gama de pro-
dutos da gunnebo. as casas fortes modulares 
têm várias vantagens sobre as de betão: são 
fáceis de aumentar, modificar e movimentar, 
permitindo de longe mais flexibilidade do 
que as suas homólogas de betão. as casas for-
tes modulares são ainda esteticamente agra-
dáveis e fáceis de instalar.

a nova casa forte modular 
desenvolvida pela gunnebo pesa 
muitíssimo pouco, graças aos 
painéis bem mais leves do que 
noutros produtos semelhantes. 
o peso reduzido das casas fortes 
significa que podem ser instaladas no cimo 
de edifícios altos onde o piso não pode estar 
sujeito a cargas excessivas. outra grande van-
tagem é que as casas fortes podem ser facil-
mente adaptadas a requisitos específicos dos 
clientes, o que significa que não estão restritas 
a um tamanho ou formato particular.

as novas casas fortes leves, e pré-fabricadas, 
da gunnebo satisfazem as normas europeias 
de protecção contra assalto e têm uma espe-
cificação de segurança II e III. oferecem tam-
bém protecção balística.

as casas fortes foram lançadas sob as marcas 

Rosengrens, Fichet-bauche e Chubbsafes da 
gunnebo. os nomes dos produtos são Celi-
nus (Rosengrens), Citadem (Fichet-bauche) 
e Modulguard (Chubbsafes). K 

Armário de documentos extra 
leve com elevada classificação 
de protecção contra incêndio

Com peso reduzido as casas fortes novas 
podem ser instaladas no cimo de edifícios 
altos.

*Rosengrens é uma 
marca de cofres da 
Gunnebo.



18

N
o

V
o

S 
P

R
o

D
U

T
o

S Novo e abrangente sistema de 
segurança para monitorização 
remota de instalações bancárias

A Gunnebo lançou uma nova 
solução de segurança integrada 
para monitorização remota de 
instalações bancárias.

O sistema chama-se SecurWave e 
permite uma gestão de segurança 
abrangente e centralizada multi-
funções e multi-instalações em 
vários balcões.  

a segurança é uma questão fundamental para 
os bancos, que são confrontados com o facto 
de terem de lidar com uma série de restri-
ções diferentes: grande número de sistemas a 
terem que comunicar todos entre si, a manu-
tenção não é fácil e há as questões de compa-
tibilidade da rede IP que é preciso resolver, e 
tudo isto num grande número de instalações 
diferentes.

o novo sistema SecurWave da gunnebo 
foi especificamente desenvolvido para ajudar 
a resolver os desafios de gerir uma rede de 
balcões de bancos e integrar várias funções e 
serviços de segurança: detecção de intrusão 
controlo de acessos, CCTV.

FUNÇÃO CENTRALIZADA

“Uma vantagem do SecurWave é que pode 
ser facilmente integrado num sistema de 
informação existente num banco a fim de 
permitir a mais apertada gestão de segurança 
multi-funções e multi-instalações. além disso, 
há apenas uma única automatização “inteli-
gente” utilizada para gerir todas as áreas que 
necessitam de estar seguras, a área de recep-
ção, as salas de controlo, as casas fortes, etc., 
permitindo a todos os sistemas comunicarem 
entre si”, afirma Dominique auvray, chefe de 

desenvolvimento de mercado para o Centro 
de Competências de Segurança Electrónica 
da gunnebo.

Uma única aplicação, SecurManager, 
complementa a solução, tornando possível 
controlar remotamente e com segurança, 
bem como gerir centralmente toda a diversi-
dade de instalações ligadas. a aplicação agru-
pa todas as informações do sistema e executa 
funções operacionais e de supervisão, tarefas 
de consulta e administração, por exemplo.

“além da dimensão técnica, queríamos 
reforçar a nossa plataforma do sistema e ofe-
recer aos nossos clientes uma solução dura-
doura e flexível que possa ser perfeitamente  
adaptada ao ambiente técnico e estrutural 
onde operam os negócios do sector bancá-
rio,” explica auvray.

o novo produto foi desenvolvido após 

SecurWaves integra todas as funções de segurança. Todos os módulos que constituem o sistema interagem uns com os outros.
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Factos – O SecurWave oferece as seguintes 
funções e serviços:

K Detecção de intrusão 
…nas várias zonas sob vigilância, emissão de alarmes téc-
nicos, rastreabilidade e resposta a alarmes de acordo com 
procedimentos definidos. 
K Controlo de acessos
o sistema controla o acesso e a acessibilidade de diferentes 
zonas e também gere funções SAS e a integração de siste-
mas de acesso de pessoa individual
K CCTV
SecurWave pode fazer interface com vários gravadores e sis-
temas CCTV no mercado.
K Gestão de fechaduras electrónicas 
o sistema gere os dispositivos de fechaduras electrónicas 
instaladas. recebe e analisa pedidos de fecho/abertura, pro-
grama aberturas e gere controlos. Adapta-se continuamente 
e pode integrar qualquer procedimento novo.

estudos aprofundados, análises e com-
preensão de todos os riscos e limita-
ções com que o sector bancário tem 
que lidar.  

POSIÇÃO DE LIDERANÇA

“o desenvolvimento do SecurWave 
demonstra a nossa capacidade para 
antecipar tendências de mercado, 
para integrar novas tecnologias e 
para perceber o quanto importante a 
segurança electrónica é no ambiente 
bancário,” prossegue auvray. 

o novo sistema consolida a posi-
ção da gunnebo como o parceiro 
de segurança mais importante do 
mundo no ambiente bancário. K

Um novíssimo sistema chamado SecurWave faz 
com que seja fácil centralizar e simplificar o traba-
lho de segurança nos bancos. Além disso, um único 
sistema permite que a monitorização seja controla-
da remotamente. 
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“Estou encarregue das nossas operações sigi-
losas e autorização de acesso para toda a gun-
nebo França.” 

“a Direcção para Protecção da Defesa e 
Segurança de França é responsável pela acre-
ditação de empresas e indivíduos que foram 
nomeados fornecedores de operações sigilo-
sas. o processo de verificação e aprovação de 
antecedentes pode levar mais de seis meses,” 
afirma bidault.

A RESIDÊNCIA DO PRESIDENTE

a gunnebo França está encarregue da pro-
tecção e monitorização de locais, pessoas e 
edifícios sensíveis e importantes, bem como 
de lugares e monumentos de prestígio. Exem-
plos incluem a residência do Presidente fran-
cês, embaixadas e ministérios. bidault diz 
que na sua linha de actividade, é importante 
conseguir trabalhar em segredo e conseguir 
guardar segredos.  

“Informações importantes estão rodeadas 
de grandes perigos. Muita gente quer aceder 
indevidamente a este tipo de informações. as 
operações sigilosas aplicam procedimentos 

regulamentados de acordo com a legislação, 
mas o mais importante de tudo, é que todos 
os parceiros de trabalho têm que confiar uns 
nos outros.” 

Durante os seus oito anos na gunnebo, 
bidault desempenhou muitas funções dife-
rentes, incluindo a de director regional para 
a área de Paris. Contudo, actualmente, o 
seu trabalho 
do dia a dia 
incorpora 
várias fun-
ções algo que 
o deixa muito 
satisfeito.

“o facto de 
desempenhar 
várias fun-
ções é natural 
para mim. 
É claro que 
não consigo fazer tudo, mas posso delegar e 
rodear-me com conhecimentos para poder 
tratar dos projectos especiais de que gosto. 
o único senão é que por vezes me sinto um 

pouco só.” 
Contudo, a transformação para “gunnebo 

one Company” significou que Daniel bidault 
pode agora trabalhar directamente com espe-
cialistas que são também seus colegas. 

EMPRESA INTEGRADA

“graças à nova organização, estou agora a 
trabalhar com especialistas que antes eram 
fornecedores ou parceiros, mas que agora são 
colegas. a nossa parceria é muito diferente 
nos dias de hoje. Métodos, documentos, ven-
das e material de marketing – é tudo igual 
para todas as pessoas do grupo. Isto torna 
mais simples e mais fluida a nossa troca de 
informações,” explica bidault. 

“a mudança per-
mitiu-nos também 
integrar as soluções 
de segurança sob um 
único nome, gunne-
bo, que abrange solu-
ções de acesso e de 
controlo de entradas 
como portões, veda-
ções e bloqueios de 
estrada, bem como 
portas e vidro à prova 
de bala e de  bomba. 

o mesmo se aplica a soluções de software 
para sistemas integrados de segurança elec-
trónica, sistemas CCTV e assim por diante.”

Na sua capacidade profissional, bidault 

Daniel bidault 
– um maratonista 
que consegue 
guardar segredo
Daniel Bidault, 57 anos, trabalha na Business Line Site Protection na 
Gunnebo França. É director técnico para controlo de entradas, trabalha 
no apoio central e é director de projecto. É também responsável de 
segurança para a secção de defesa e energia nuclear. Tem 32 anos 
de indústria de segurança e há oito que trabalha com a Gunnebo – 
experiência preciosa quando se trabalha com informações extremamente 
confidenciais. 

gosto de viajar 
para o estrangeiro e 

ver e conhecer 
pessoas e animais fora 

do habitual.

G U N N E B O  G L O B A L
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conheceu vários ministros, o antigo Presiden-
te francês Jacques Chirac e o actual Presiden-
te, Nicholas Sarkozy. Fora do trabalho passa 
também bastante tempo a conhecer pessoas 
fora do habitual. 

CORRER POR GOZO

“gosto de viajar para o estrangeiro e ver e 
conhecer pessoas e animais fora do habitual. 
Por exemplo, conheci os “Homens azuis” 
na Mauritânia, os Tuaregues no Níger, os 
Dogon no Mali, os Pigmeus nos Camarões e 
os Zulus na África do Sul. a minha próxima 
viagem é a Madagáscar para ver os lémures.”

outro passatempo fora do comum é a cor-

rida de fundo. bidault qualificou-se como 
corredor extremo, o que lhe permite partici-
par em corridas de renome como os 100 km, 
24 horas de corrida em pista, eventos de 48 
horas e 6 dias sem interrupção. 

“Por exemplo, participei na corrida Dakar-
St. louis no Senegal, uma corrida non stop 
no deserto de 222 km, ao longo da praia. 
Também participei num corrida especial no 
deserto no Níger, um evento de dia e noite 
cobrindo 555 km. 

“Espero continuar a competir neste tipo 
de corrida durante muitos e muitos anos, 
mesmo tendo actualmente alguns “proble-
mas mecânicos...” K

Daniel Bidault é director técnico da Protecção de Instalações na Gunnebo França. Mas é também um corredor extremo tendo participado em corri-
das de 24 horas em pista. 
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Segurança aumentada nos 
novos balcões do Nordea

Foi pedido à Gunnebo o fornecimento 
e instalação de equipamentos de 
segurança nos novos balcões do 
Nordea na Suécia e para actualizar 
os sistemas de gestão de caixa numa 
série de balcões na Noruega. No 
seu conjunto, as instalações estão 
avaliadas em mais de 3,3 milhões de 
euros. 

o Nordea adquiriu a operação de 76 balcões da 
Svensk Kassaservice na Suécia no dia 1 de Julho 
do corrente ano, e a gunnebo já começou a actu-
alizar a segurança dos balcões. Isto inclui instala-
ção de alarmes anti-roubo, sistemas CCTV, nova 
comunicação de alarmes com tecnologia gPRS 
na rede própria do Nordea, e sistemas fechados 
de gestão de dinheiro, depósitos de notas e auten-
ticação de cheques. 

a encomenda abrange também o fornecimen-
to e instalação de sistemas fechados de gestão de 
dinheiro nos balcões do Nordea na Noruega. 

“Esta encomenda demonstra a força do mode-
lo de negócios da gunnebo: fornecimento de 
soluções de segurança completas num espaço de 
tempo muito curto para clientes-chave”, afirma 
Sven boëthius, Director geral do Centro de 
Clientes da gunnebo Nordic.

Na Noruega, onde o Nordea usa os sistemas 
fechados de gestão de dinheiro há mais de 10 
anos, a encomenda diz respeito a uma actualiza-
ção de sistemas existentes bem como à instalação 
de vários sistemas novos. De acordo com o pla-
neado, estes trabalhos irão decorrer até meados 
de 2009. K

A necessidade de sistemas 
anti-roubo e de vigilância de artigos 
no negócio retalhista aumentou 
grandemente em anos recentes 
na América do Sul. Consequen-
temente, o Grupo GL do Chile, um 
agente para produtos anti-roubo 
da Gunnebo, cresceu rapidamente 
em apenas alguns anos. A empresa 
abastece actualmente uma grande 
parte do sector retalhista na região 
com soluções inteligentes.

Como o retalho expandiu em termos de 
âmbito na américa do Sul, o mercado para 
produtos EaS – vigilância electrónica de arti-
gos – conheceu um grande impulso.

“Existe um forte interesse em sistemas anti-
roubo neste preciso momento. Tal como em 
muitas outras partes do mundo, muitas lojas 
e centros comerciais debatem-se com rou-
bos nas lojas e furto. No Chile o problema 
aumentou principalmente ao longo dos últi-
mos dois anos,” afirma gady levin, funda-
dor e Director geral do grupo gl.

OFERTA DE UMA ALTERNATIVA

Desde que começou há 10 anos, que o grupo 
gl com sede em Santiago registou um cresci-
mento dramático. actualmente é um dos dois 
intervenientes mais importantes da região no 

fornecimento de sistemas anti-roubo para 
o retalho. Um exemplo são as instalações 
EaS nos centros comerciais chilenos, onde o 
grupo gl tem cerca de 20% do mercado. 

a empresa nasceu pequena mas desenvol-
veu rapidamente graças a um esforço concer-
tado e com objectivos.

“os principais factores foram um bom ser-
viço e produtos fiáveis,” explica levin.

Na altura, há 10 anos atrás, as vendas de 
sistemas anti-roubo às principais cadeias de 
retalho eram dominadas por duas empresas 
que se focavam essencialmente em produtos 
que utilizavam tecnologia acústico-magnética 
(aM) e de radiofrequência (RF), respectiva-
mente. o grupo gl viu uma oportunidade 
para entrar no mercado cultivando as lojas de 
pequena e média dimensão.

“Pudemos oferecer uma alternativa na 
forma do sistema gateway RF, que exibe um 
design e função superlativos. Um importan-
te cliente no início, foi o Carrefour, a maior 
cadeia de distribuição alimentar francesa, 
para quem instalámos o sistema numa série 
de lojas.”

OS PRODUTOS GUNNEBO EXPANDEM

gateway são os produtos anti-roubo da 
gunnebo e as ofertas gateway EaS incluem 
sistemas (antenas), equipamento de desacti-
vação e etiquetas de segurança e anti-roubo. 

o grupo gl expandiu 
gradualmente a sua gama 
gunnebo com sistemas de 
vigilância, alarmes, CCTV e 
Contadores de Pessoas, que 
regista o número de pessoas 
que entram e saem de uma 
loja. o grupo gl focou-se 
em todas as tecnologias (tec-
nologia acústico-magnética, 
electromagnética e radiofre-
quência), que a gunnebo 
gateway oferece.

“Temos uma excelente 
experiência dos produtos 
gunnebo. o nosso be st 
seller é o sistema RF Spirit 
201 EaS,” conclui gady 
levin. K

O sector retalhista no Chile é um importante grupo-alvo  
para o Grupo GL.

Durante a Primavera de 2008, o banco 
nórdico, Nordea, adquiriu 76 novas agên-
cias que agora necessitam de ser actualiza-
das em termos de segurança. 

Grande necessidade de sistemas 
anti-roubo em lojas sul americanas
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Os produtos anti-terrorismo da 
Gunnebo estão constantemente a 
ganhar terreno. Testemunho disso, 
é o facto da Gunnebo ter sido 
confiada com a tarefa de fornecer 
e instalar produtos anti-terrorismo e 
de segurança num número cada vez 
maior de embaixadas britânicas. 

os exemplos mais recentes são as embaixadas 
em Harare, Doha e Manila. a área exterior 
que rodeia a embaixada britânica em Harare, 
a capital do Zimbabué, está protegida de ata-
ques terroristas e de veículos não autorizados 
pelos produtos Elkosta Truckstoppers, DSP 
Road blockers e Hi-Speed bi-Folding gates. 

as embaixadas na capital do Qatar, Doha, 
e na capital das Filipinas, Manila, estão igual-
mente protegidas por Hi-Speed bi-Folding 
gates. os DSP Road blockers foram também 
instalados em Doha. 

além do mais, as três embaixadas estão a 

instalar barreiras móveis em cruz de segurança 
com cilindros escamotáveis de protecção de 
veículos para controlar o tráfego de peões para 
dentro e fora da área.

a gunnebo é responsável por todos estes 
projectos desde o contacto inicial com o clien-
te passando pela fase de concepção em colabo-
ração com gestores e arquitectos do projecto, 
até à instalação propriamente dita. 

as instalações de segurança na embaixada 
britânica em Manila foram tratadas pelo Cen-
tro de Competências do Perímetro Exterior, 
assistido pelo novo supervisor técnico global 
da gunnebo, Torsten Schniedermeier, um 
electricista com extensa experiência em ins-
talações de portões e segurança. Torsten Sch-
niedermeier tem a sua base em Salzkotten, na 
alemanha, mas está constantemente a viajar 
pelo mundo, e está à disposição dos Centros de 
Clientes da gunnebo e dos clientes que reque-
rem assistência profissional para instalações de 
produtos de segurança integrada. K

Torsten Schniedermeier é supervisor técnico 
na Gunnebo e especialista em instalações 
integradas de produtos de segurança.

A Gunnebo França continuará a fornecer 
soluções de segurança ao Le Crédit Lyonnais.

Produtos Gunnebo protegem 
embaixadas britânicas 

A Gunnebo França assinou um 
contrato para fornecer e instalar 
soluções de segurança para os 
novos balcões self-service do banco 
francês Le Crédit Lyonnais (LCL).

a gunnebo França fornece soluções de segu-
rança para as estações self-service do lCl 
desde 2005. a mais recente encomenda sur-

giu devido a uma importante reestruturação 
onde uma série de balcões do lCl com pes-
soal foram substituídos por self-service.

SISTEMA MODULAR DE CONSTRUÇÃO RÁPIDA

“Esta encomenda é de importância estratégi-
ca. a reestruturação dos primeiros 450 bal-
cões do lCl está programada para terminar 
antes de Junho de 2010, e o lCl está a pla-

near converter 250 ou mais balcões em linha 
com o mesmo conceito,” afirma Christian 
guillou, responsável pela gunnebo França. 

Um terço dos 450 balcões serão equipa-
dos com módulos de casas fortes e a porta de 
alta segurança SaS. o módulo de casa forte 
Citywall é um exclusivo sistema modular de 
construção rápida de paredes de segurança, 
especialmente concebido para os sectores 
bancário e retalho. 

100 PORTAS DE SEGURANÇA

Mais 150 balcões serão equipados com portas 
de alta segurança.

a primeira encomenda abrange o forneci-
mento e instalação de 50 módulos de casas 
fortes e 100 portas de segurança até meados 
de 2009.

“a gunnebo e o lCl têm uma longa 
relação. Esta encomenda é a prova de que 
a gunnebo forneceu soluções inovadoras e 
eficientes de alta qualidade. agora estamos a 
ajudar o nosso cliente numa mudança estra-
tégica que visa aumentar a acessibilidade atra-
vés de self-service,” afirma Christian guillou, 
Country Manager da gunnebo França. K

Soluções de segurança para os balcões 
self-service do Crédit Lyonnais
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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.

É uma vendedora de topo da 
Gunnebo e também uma arqueira 
de sucesso. Susanne Lundgren 
pratica tiro com arco há 34 anos 
tendo participado em vários 
campeonatos suecos, europeus e 
mundiais. Explica que há muitas 

semelhanças entre 
as vendas e o tiro 

com arco. 

“Em ambos é 
preciso avaliar as 
possibilidades e 
manter o sangue 

frio em diferentes 
situações. a força 

mental é essencial. Quan-
do as coisas não correm como 

nós esperávamos, temos que nos recompor e 
renovar os nossos esforços,” afirma Susanne 
lundgren.

Com apenas 10 anos quando começou a 

praticar tiro com arco, Susanne é uma arquei-
ra em campo activa há 34 anos com alguns 
intervalos para ter filhos. o seu melhor 
resultado foi o 5º lugar no Campeonato do 
Mundo, os “olímpicos alternativos”, no 
Japão em 2001. 

No ano passado participou no Campeona-
to do Mundo,  na Croácia e durante os dois 
primeiros dias tudo correu bem. 

“Mas no terceiro, o meu arco novinho em 
folha partiu-se. Tive de pedir equipamento 
emprestado e acabei em 14° lugar,” comenta 
Susanne.

ADORA O SEU TRABALHO

Trabalha e vive em Söråker, perto de Sun-
dsvall na costa nordeste da Suécia e junta-
mente com o seu colega Ronny Pettersson, é 
responsável pelas vendas nas províncias norte 
da Suécia. Susanne vende produtos há mais 
de 17 anos e é também coordenadora de ins-
talação na região norte da Suécia. 

Presentemente Susanne está a supervisio-

nar a instalação de alarmes em Saltvik, uma 
prisão de alta segurança que está a ser constru-
ída numa cidade próxima, Härnösand, com 
a sua conclusão prevista para 2010 – uma 
encomenda ganha pela gunnebo Nordic e 
pela filial de Estocolmo, avaliada em mais 
de 400 000 euros. “adoro o meu trabalho. 
Cobrimos uma área geográfica muito grande 
e o facto de ser coordenadora de instalação faz 
com que seja um trabalho agradável e varia-
do,” afirma Susanne. 

GANHOU UMA MEDALHA DE PRATA

Contudo, está menos satisfeita com a sua 
medalha de prata no Campeonato Nacio-
nal de arco em Campo que se realizou este 
Verão, e agora quer deixar de competir a 
alto nível e em vez disso concentrar as suas 
energias no treino, motivação e inspiração de 
jovens talentos no clube desportivo local. E, 
claro está, vender produtos de segurança de 
topo. K

Vendedora e arqueira de alto calibre

Susanne Lundgren sabe como acertar no alvo – tanto no trabalho como no tiro com arco.

 


