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Lançamento de
um novo produto
Vai ser lançada, na Primavera, uma 
plataforma completamente nova para 
fechaduras electrónicas de alta segu-
rança: a Gunnebo GSL 1000. Esta gama 
competitiva de fechaduras destina-se, 
predominantemente, a clientes da 
banca, do comércio retalhista e do 
armazenamento seguro.

Como escolher 
a fechadura certa
A escolha da fechadura certa para o seu 
cofre é crucial. Leia sobre como tomar a 
decisão certa e criar uma protecção segu-
ra, tanto em termos técnicos como legais. 

Grande incêndio num banco
Quando o Swedbank em Estocolmo 
foi atingido por um grande incêndio, 
450 work station foram destruídas. Mas 
graças aos cofres resistentes ao fogo 
da Gunnebo, muita informação valiosa 
foi salva.

Segurança para
instalações de alto risco
Os aeroportos, as embaixadas, as cen-
trais nucleares e as bases militares são 
exemplos das instalações que necessi-
tam de segurança elevada extra. Durante 
2008, a Gunnebo empenhou-se imenso 
no desenvolvimento de soluções perso-
nalizadas para estes segmentos.

BEM-VinDO AO PriMEirO núMErO de 2009 da revista Global – feita 
para profissionais de segurança por profissionais de segurança –, desti-
nada aos clientes do Grupo de Segurança Gunnebo.

EM 2 DE MArçO DE 2009, ocupei o meu novo cargo de Presidente e CEO 
do Grupo Gunnebo. As minhas principais missões passarão por reforçar 
ainda mais a posição de mercado, a proposta e a relação da Gunnebo 
consigo, na sua qualidade de cliente ou parceiro muito estimado da 
Gunnebo. 

nEStE trABALhO,  A rEViStA Global é uma ferramenta importante para 
nós na Gunnebo. É nela que podemos partilhar os nossos melhores casos 
comerciais, informar sobre o desenvolvimento de sistemas e de produtos 
e partilhar os nossos conhecimentos consigo – e claro, por último mas 
não menos importante, dar-lhe inspiração no seu trabalho diário.

OS SEuS COMEntáriOS são muito importantes e estou desejoso de 
ouvir o que tem para nos contar sobre os seus desafios de segurança. 
Se tiver ideias sobre como melhorar a oferta da Gunnebo ou se tiver 
histórias interessantes que gostasse de ver tratadas na revista, não 
deixe de nos dizer! 

A GLOBAL É PuBLiCADA três vezes por ano, estando o próximo número 
programado para finais de Junho. neste número e de agora em diante, a 
revista adoptou uma nova orientação de forma a concentrar-se de facto 
em artigos informativos e inspiradores sobre a nossa oferta a todos os 
segmentos de negócio. Além disso, irá cobrir as mais recentes actuali-
zações sobre o desenvolvimento de sistemas e de produtos, assim como 
informações aprofundadas sobre técnicas e assuntos específicos da segu-
rança. neste número vai aprender como escolher a fechadura certa para o 
seu cofre – uma decisão crucial uma vez que, em última análise, afecta o 
valor atribuído ao seguro do seu cofre (ver pág. 6).

ESPErAMOS QuE GOStEM da nova orientação adoptada pela Global e 
desejamos a todos uma agradável leitura!

Per Borgvall, Presidente e CEO Gunnebo AB
per.borgvall@gunnebo.com 
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FACTOS
SéculoS de experiência
O Grupo de Segurança Gunnebo tem 6.400 empregados em 25 países na 
Europa, Ásia, África, Austrália e América do Norte, e vendas líquidas superiores 
a 7 mil milhões de coroas suecas. Com muitos anos de experiência no forneci-
mento de soluções de segurança, a Gunnebo tem conhecimentos especializa-
dos nas áreas de armazenamento seguro, protecção do perímetro, controlo de 
acesso e manuseamento de dinheiro. As nossas soluções protegem as pessoas, 
os edifícios e os bens, e criam ambientes seguros para si, para o seu pessoal e 
para os seus clientes.
 O Grupo Gunnebo inclui actualmente mais de 40 empresas e, em conjunto, 
somamos séculos de experiência no fornecimento de soluções de segurança!
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A Statoil renova
o contrato do SafePay™

Cilindros escamoteáveis 
automáticos obtêm a 
mais elevada classificação 
de segurança da PAS 68
É mais um produto de 
protecção do perímetro 
exterior da Gunnebo a ser 
ensaiado e aprovado ao mais 
elevado nível, K12, de acordo 
com a norma de segurança 
pAs 68 do Reino unido. O 
produto é um cilindro electro-
hidráulico com 1100 mm de 
altura e 275 mm de diâmetro.  

O ensaio de colisão foi realizado 
utilizando um camião de 7.525 
kg a deslocar-se a 80 km/h, com 
um ângulo de colisão de, exac-

tamente, 90 graus. O veículo 
foi imobilizado em resultado 
do ensaio. Quando o cilindro 
embateu na parte da frente do 
camião, o veículo foi empurra-
do para trás e o eixo dianteiro 
partiu-se. 

A carroçaria, o motor e a 
caixa de velocidades foram 
igualmente destruídos. No 
entanto, o cilindro sofreu ape-
nas danos cosméticos. Uma vez 
removido o veículo destruído, o 
cilindro continuou a trabalhar 
perfeitamente. Este ensaio 

recente é mais uma prova 
de que os produtos de alta 
segurança da Gunnebo se 
revestem da mais elevada 
qualidade. K

em novembro de 2008, a 
Gunnebo adquiriu a Grand 
entrance control, o seu 
distribuidor de produtos 
de controlo de acesso na 
Austrália. em resultado desta 
aquisição, a Gunnebo tem 
agora, pela primeira vez, uma 
presença autónoma no ramo 
de protecção de instalações 
na Austrália.

A actividade de Protecção de 
Instalações da Gunnebo na 

Austrália era anterior-
mente realizada através 
de distribuidores. Mas 
com a aquisição da 
Grand Entrance Con-
trol, a Gunnebo tem 
agora a oportunidade 
de assumir um papel de 
liderança no mercado de 
controlo de acessos do país. 

A Grand Entrance Control 
tem um volume de negócios 
de 3,2 milhões de euros e cerca 
de 50% do mercado.  K

A Gunnebo renovou o seu 
contrato geral com a statoil 
na suécia, na noruega 
e na dinamarca para o 
fornecimento, instalação e 
assistência do sistema de 
manuseamento de dinheiro 
safepay™, totalmente fechado 
e integrado.

“O nosso objectivo é a elimina-
ção de roubos nas nossas bom-
bas de gasolina na Dinamarca”, 
afirma Søren Bjelka, director 
de HMS da divisão de Energia 
e Retalho, da Statoil Dinamarca.

“Estamos a fazer tudo o que 
é possível para dar formação ao 

nosso pessoal, mas para atingir-
mos os nossos objectivos temos 
que retirar todo o dinheiro do 
ambiente das lojas. Decidimos, 
portanto, equipar todas as nos-
sas estações de serviço na Dina-
marca com sistemas de manu-
seamento de dinheiro. Uma vez 
que a quantidade de dinheiro 
que um ladrão consegue rou-
bar é muito limitada, trata-se 
de um investimento que esta-
mos a fazer unicamente para 
melhorar a segurança do nosso 
pessoal e, sem dúvida, dos que 
trabalham nas estações de ser-
viço à noite”. K

A Statoil na Dinamarca, na Noruega e na Suécia renovou o seu contrato do SafePay™ 
com a Gunnebo. O objectivo é a redução do número de roubos.

Os produtos de alta segurança da 
Gunnebo são de elevada qualida-
de. Apesar da dureza dos ensaios, 
o cilindro sofreu apenas danos 
cosméticos.

Gunnebo cresce na Austrália  
– aquisição cria presença nacional

aUSTralIa

recente é mais uma prova 
de que os produtos de alta 
segurança da Gunnebo se 
revestem da mais elevada 

Os produtos de alta segurança da 
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vai ser lançada, na primavera, uma 
plataforma completamente nova para 
fechaduras electrónicas de alta segurança: 
a Gunnebo GsL 1000. Ao consolidar a 
funcionalidade e as experiências de séries 
de fechaduras anteriores de sucesso e ao 
introduzir novas funções exclusivas, a 
Gunnebo desenvolveu uma nova gama de 
fechaduras modernas e competitivas. são 
concebidas para os clientes da banca, do 
comércio retalhista e do armazenamento 
seguro. 

A Gunnebo teve anteriormente três plata-
formas diferentes para fechaduras de alta 
segurança na sua carteira de produtos: 
Ev’Hora, SafeLock e Seria. No entanto, nos 
últimos anos, a empresa tem-se dedicado 
intensamente ao desenvolvimento de uma 
nova plataforma para estas fechaduras de 
modo a concentrar os seus recursos num 
produto mais eficaz. A gama que vai ser 
lançada na Primavera combina as funções 
mais inteligentes e as maiores vantagens 
para os clientes de produtos anteriores 
numa nova plataforma electrónica. Foram 
também acrescentadas novas funções de 
fácil utilização. 

“Um exemplo é a capacidade de digita-
lização biométrica, com o acesso baseado 
numa impressão digital e num código pes-
soal. Um outro desenvolvimento novo é um 
aperfeiçoamento do software e dos procedi-
mentos de gestão dos códigos para uma só 
vez”, afirma Mats Rydén, gestor de linha de 
produtos para as fechaduras de alta segu-
rança da Gunnebo.

a IdEIa doS códIGoS para uma só vez vem 
do sector do manuseamento de dinheiro, 
onde muitas pessoas necessitam de acesso 

a espaços de armazenamento de dinheiro. 
Com um único código permanente, há o 
risco deste poder cair nas mãos erradas, mas 
a função de código para uma só vez elimina 
este problema. Embora disponível em mode-
los anteriores, a Gunnebo aperfeiçoou a fun-
ção para a nova plataforma para fechaduras 
electrónicas.

“Por exemplo, é possível pedir um códi-
go para uma só vez por telemóvel através 
de uma aplicação móvel exclusiva”, explica 
Rydén.

a GSl 1000 TaMbéM pode ser complemen-
tada com vários pacotes de software e solu-
ções técnicas personalizados. Um exemplo 
é a comunicação IP, que permite a adminis-
tração das fechaduras à distância. Foi princi-
palmente desenvolvida para os clientes com 
operações em grande escala nos sectores 
bancário e retalhista. A fechadura pode tam-
bém interagir e comunicar com diferentes 
tipos de alarme e sistemas de vigilância, e é 
concebida para ser uma parte integrante do 
sistema e dos procedimentos de segurança 
do cliente já existentes. 

oUTro GrandE avanço da GSL 1000 diz 
respeito à facilidade de utilização. Inspirada 
pelo sector dos telemóveis, a Gunnebo procu-
rou colocar o utilizador em primeiro lugar. O 
tradicional texto cinzento no visor da fecha-
dura foi agora substituído por um visor ilu-
minado que mostra ícones lógicos e perfeita-
mente descritivos, que facilitam a utilização 
diária e a manutenção do sistema. 

A instalação e a manutenção do sistema 
avançado também são agora mais fáceis 
com a GSL 1000. Além disso, as funções e os 
parâmetros do sistema da fechadura podem 
ser programados a partir de um PC vulgar 

com uma aplicação de configuração basea-
da no Windows. Isto reduz o tempo de insta-
lação, simplifica os cuidados e a manuten-
ção, e dá aos utilizadores em grande escala 
uma boa visão global da rede de fechaduras 
completa.

“Enquanto cada plataforma de fechaduras 
anterior tinha a sua própria área de aplica-
ção específica, a GSL 1000 destina-se a um 
mercado mais vasto. A nova fechadura de 
alta segurança dá aos clientes de todos os 
sectores, desde o armazenamento seguro à 
banca, um produto moderno, totalmente em 
linha com os mais recentes requisitos”, con-
clui Mats Rydén. K

TeXTO:  KARIn sPJUTH

Lançamento da 
nova plataforma 
para fechaduras 
electrónicas de 
alta segurança
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K  GSL 1000 é o nome da platafor-
ma e do grupo de produtos. Haverá 
várias versões da fechadura com 
capacidades avançadas cada vez 
maiores. 
K GSL 1030: fechadura standard 
concebida para os clientes do 
armazenamento seguro, da banca 
e do comércio retalhista.
K	 GSL 1040: capacidade biométri-
ca (leitor de impressões digitais).
K		GSL 1050: inclui tecnologia RFId.

A fechadura será ensaiada de 
acordo com a norma de segurança 
europeia EN1300, Classes B e C, e 
certificada de acordo com a ECB•S, 
VdS e A2P.
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O novo sistema digital inteligente de CCTV 
da Gunnebo, VisioCast, inclui um gravador 
digital, um servidor e uma matriz multiplex 
de vídeo que pode mostrar várias imagens 
ao mesmo tempo. O sistema está disponível 
como versão híbrida e versão IP.

O VisioCast é um sistema flexível que 
pode ser facilmente actualizado. O sistema é 
fornecido com uma série de módulos avan-
çados, incluindo aplicações para a monito-
rização de terminais de pontos de venda. 
Uma função de análise permite identificar 
objectos estranhos ou itens removidos. 

O VisioCast foi concebido para gestão 
total à distância, mantendo assim os custos 
de exploração no mínimo. A solução inclui 
um servidor web para que vários utiliza-
dores diferentes possam utilizar o sistema 
através do Internet Explorer e possam confi-
gurar o sistema, procurar e transferir fichei-
ros à distância. Um conjunto completo de 
software e matrizes virtuais para playback, 
utilização à distância e vigilância à distân-
cia torna possível gerir várias câmaras e gra-
vadores de vigilância ligados em rede. K

A Gunnebo Troax é a primeira empresa do 
mercado sueco a lançar uma fechadura 
sem chave para arrecadações em edifícios 
de apartamentos.

Em 2008, a Gunnebo Troax lançou uma nova 
fechadura para o seu sistema de arrecadações 
Cetus para edifícios de apartamentos. Em 
vez de uma chave, o sistema baseia-se num 
comando com um código único de nove alga-
rismos que não pode ser copiado. O sistema 
também pode ser alargado, o que significa que 
a mesma chave pode ser utilizada para todas 
as portas do edifício. 

Para os inquilinos, o sistema significa mais 
segurança, maior facilidade de gestão da 
chave, menos arrombamentos nas zonas de 
arrecadação e uma função de abrir e fechar 
mais fácil. 

Além disso, tanto o senhorio como os inquili-
nos evitam ter que lidar com chaves normais.

“aS chavES PodEM, muitas vezes, implicar 
bastantes custos para as empresas de gestão 
imobiliária e para os proprietários dos imó-
veis. Por exemplo, quando entra um inqui-

lino novo, poderá ser necessário mudar a 
fechadura de cilindro, arrombar os cadeados, 
etc.”, explica Jarno Palo, gestor de produto da 
Gunnebo Troax.

o SISTEMa PErMITE MonITorIZar quem 
esteve no espaço de arrecadação e só as 
pessoas autorizadas têm acesso às zonas 
do sótão e da cave. Além disso, como não 
há chaves, não é necessário saber onde elas 
estão. Um comando perdido pode ser facil-
mente desactivado e não pode ser utilizado 
sem a devida autorização.

A Gunnebo Troax, que também fabrica 
soluções para protecção de máquinas e de 
bens, é a primeira empresa no mercado sueco 
a lançar uma fechadura sem chave para arre-
cadações em edifícios de apartamentos.

“O lançamento foi feito na Suécia e o nosso 
plano é, essencialmente, expandirmo-nos na 
região nórdica”, afirma Jarno Palo. K

A Troax é a primeira a apresentar os sistemas de arrecadação sem chave
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Fim das chaves para quem instalar a nova fechadura 
para arrecadações.

Servidor SMi com 
novas funções 
avançadas
O novo Servidor SMI V2.2 apresenta 
novas oportunidades para sistemas de 
segurança electrónica integrados. Novas 
funções avançadas foram acrescentadas 
ao Servidor SMI para satisfazer a cons-
tante mudança de 
requisitos do sector 
da segurança, assim 
como a evolução das 
necessidades dos 
clientes. 
K  Integração total 

da biometria para 
combinação de 
funções de iden-
tificação 1:N e de 
autenticação 1:1

K  Visualização de acesso em tempo 
real, controlo e gestão de CCTV

K  Função de gestão multifamiliar e 
adaptação de direitos de acesso pelo 
utilizador

K  Novos controladores SM400 de alto 
desempenho para uma arquitectura 
de campo optimizada. K

visioCast – utilização 
e vigilância à distância
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A fechadura é um pormenor pequeno 
mas crucial quando se trata de 
cofres. A fechadura errada pode criar 
graves problemas técnicos e legais. 
essencialmente, a fechadura deve ser 
aprovada para o cofre em questão, mas 
também é importante pensar atentamente 
na forma como o cofre vai ser utilizado.

Existe uma norma nórdica e europeia para as 
fechaduras de portas correntes, mas quando 
se trata de fechaduras para cofres depara-
mos com uma verdadeira selva de medidas 
e de normas. E nem todas as fechaduras são 
indicadas para todos os cofres. 

Os cofres mais básicos existentes no mer-
cado vêm com uma fechadura que, normal-

mente, não pode ser mudada. Para os cofres 
de melhor qualidade, contudo, em geral há 
várias fechaduras aprovadas para cada cofre. 
A lista de fechaduras aprovadas faz parte dos 
documentos de certificação do cofre. 

O cofre é ensaiado e aprovado de acordo 
com uma das normas EN actuais. As normas 
são revistas de cinco em cinco anos pela 

A arte de escolher
a fechadura certa 
para um cofre
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comissão de normalização TC 263. A classe 
de cofre descreve a sua resistência a forças 
exteriores, tais como uma certa dimensão 
de roda de corte, uma chama de gás duran-
te um número definido de minutos e uma 
queda de uma determinada altura. 

UMa fEchadUra Para um cofre é ensaiada 
pelo menos duas vezes, por dois laboratórios 
diferentes e de acordo com, pelo menos, duas 
normas diferentes: a norma específica para 
fechaduras, EN 1300, e a norma para o cofre 
no qual a fechadura irá ser montada. Para 
que uma fechadura seja aprovada para mon-
tagem num cofre, a construção da fechadura 
tem que ser adaptada à construção de mon-
tagem e de aparafusamento do cofre. 

“A lista de fechaduras aprovadas faz parte 
dos documentos de certificação do cofre. 
Montar uma fechadura que não é aprovada 
para o cofre em questão é uma violação da 
certificação e invalida o certificado”, explica 
Myriam Bevillon, gestora de linha de produ-
tos para os cofres na Gunnebo. 

Qualquer pessoa que monte uma fechadu-
ra não aprovada para um determinado cofre 
corre um grande risco, tanto a nível técnico 
como legal. 

“Tecnicamente poderá significar que a 
fechadura está bloqueada ou que o aces-
so não autorizado é fácil. As consequências 
legais da violação da certificação do cofre é 
que a companhia de seguros não cobre os 
artigos roubados do cofre”, afirma Pieter de 
Vlaam, director de certificação do Centro de 
Competências de Armazenamento Seguro 
da Gunnebo, e membro da comissão de nor-
malização TC 263. 

a MaIorIa doS cofrES são certificados para 
cerca de 10 fechaduras diferentes, mecânicas 
e electrónicas. Mats Rydén, gestor de produ-
to para fechaduras electrónicas na Gunnebo, 
calcula que cerca de um quarto dos cofres 
existentes na Europa tenham pelo menos 
uma fechadura electrónica. Mas um pouco 
mais de metade de todos os cofres actual-
mente entregues em toda a Europa têm, pelo 
menos, uma fechadura electrónica, e um 
número crescente de proprietários de cofres 
mais antigos estão a optar por substituir ou 
actualizar as suas fechaduras mecânicas 
mais antigas por fechaduras electrónicas. 

“Em ambientes extremamente duros com 
temperaturas muito baixas, humidade, areia 
ou pó, as fechaduras mecânicas ainda podem 
ser preferíveis às fechaduras electrónicas. O 
inconveniente é que as chaves perdidas ou 
roubadas são um problema. Uma fechadura 
electrónica pode ser rapidamente reprogra-

mada se o código se extraviar ou se o proprie-
tário já não quiser que determinada pessoa 
tenha acesso ao cofre”, diz Mats Rydén.

aS fEchadUraS ElEcTrónIcaS foram intro-
duzidas no mercado há cerca de 15 anos e, 
gradualmente, foram sendo desenvolvidas e 
aperfeiçoadas. Actualmente existe um pouco 
de tudo, desde fechaduras simples de baixo 
consumo energético com alguns códigos até 
fechaduras sofisticadas para vários utilizado-
res com mais funções.  

O código que forma a base de todas as 
fechaduras electrónicas pode ser combinado 
com a leitura de impressões digitais ou com 
chips electrónicos. Algumas fechaduras tam-
bém têm uma memória de auditoria para 
registo e gravação de eventos diferentes. 

“As fechaduras mais avançadas podem 
ligar mais de 50 utilizadores diferentes que 
têm acesso ao cofre a diferentes horas do dia 
e com condições diferentes. As cadeias de 
lojas e as empresas com escritórios em vários 
locais poderão beneficiar de uma fechadura 
que possa ser gerida à distância através de IP. 
Algumas fechaduras permitem ao pessoal da 
empresa de transporte de valores (CIT), por 
exemplo, aceder ao cofre utilizando códigos 
para uma só vez”, afirma Mats Rydén.

no EnTanTo, a fEchadUra mais avançada 
nem sempre é necessariamente a melhor. 
A arte consiste em escolher uma fechadura 
que seja indicada para o ambiente e para a 
zona de utilização do cofre. 

“O ponto de partida é a definição dos pro-
cedimentos de utilização: quem necessita 
de acesso ao cofre, para que fim, e com que 
frequência vai o cofre ser aberto”, diz Myriam 
Bevillon.  

Uma empresa que abre o seu cofre 20 a 25 
vezes por dia necessita de um tipo de fecha-
dura diferente de uma que o abre uma vez 
por dia – caso contrário a bateria gasta-se 
rapidamente. 

O passo seguinte é considerar se cada pes-
soa só deve ter acesso ao cofre durante uma 
determinada hora do dia, da semana ou do 
ano, e qual é a importância de poder registar 
e gravar eventos para que seja possível voltar 
atrás e verificar quem abriu o cofre a uma 
determinada hora. 

“Outros factores importantes são os locais 
onde o cofre vai ser instalado – no interior, 
no exterior, na cave ou no back office – e se 
o local dispõe de alarmes, CCTV ou outro 
equipamento de segurança”, conclui Myriam 
Bevillon. K

TeXTO:  LeenA seKKAT

4 PaSSoS Para
a fEchadUra cErTa  

1. Quantas pessoas vão   
 utilizar o cofre? 
2. Hierarquia de utilizadores?
3. com que frequência vai o   
 cofre ser aberto? O acesso é  
 sempre necessário?
4. O truque não é comprar a
 fechadura mais    
 sofisticada, mas comprar   
 a fechadura certa – a que   
 é mais indicada para a sua  
 aplicação específica. 

Para mais informações, contacte o seu 
contacto local da Gunnebo.

 

ApRendeR 
mAis sObRe 
fecHAduRAs

O Centro de Formação da 
Gunnebo está a organizar uma 
série de cursos sobre fechaduras 
em 2009, destinados ao pessoal e 
aos clientes. Um curso é dedicado 
à gama XN da própria Gunnebo e 
os outros destinam-se a melhorar 
os conhecimentos sobre fechadu-
ras, desde um nível básico a um 
avançado. 
K	 O curso básico foca os conhe-
cimentos gerais e a definição de 
vários tipos de fechadura. 
K	 O curso avançado foca as carac-
terísticas e funções das fechaduras 
electrónicas. 
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O projecto Transporte Marítimo Não Poluen-
te apelou à participação de muitas empre-
sas de exportação suecas, nomeadamente a 
H&M, ABB, AstraZeneca, Vin & Sprit, Volvo 
Logistics, Tetra Laval, Stora Enso e SKF. A 
Gunnebo juntou-se ao projecto no Outono.

“Consideramos essencial ajudar a reduzir 
o impacto ambiental dos transportes maríti-
mos. Quando olhamos para as emissões cau-
sadas pelo Grupo Gunnebo, é evidente que o 
transporte é responsável por muito do nosso 
impacto no ambiente”, afirma Andreas Wra-
msmyr, director de transportes e logística do 
Grupo Gunnebo. 

a ESSÊncIa do ProjEcTo é a classificação 
dos navios individuais e das companhias de 
transporte marítimo com base num novo 
índice ambiental elaborado no quadro do 
projecto Transporte Marítimo Não Poluen-
te. Os dados são recolhidos numa base con-
tínua e compilados numa base de dados, a 
qual pode depois ser utilizada pelos partici-
pantes no projecto.

“O índice atribui pontos em várias áreas, 
e estes parâmetros podem depois ser utili-
zados por nós, como proprietários de carga, 
para escolher a companhia de transporte 
marítimo com o menor impacto ambien-

tal. No entanto, a relação preço-qualidade 
também é considerada”, explica Andreas 
 Wramsmyr.

O Índice de Transporte Marítimo Não 
Poluente abrange factores ambientais tais 
como os combustíveis, os óleos lubrificantes, 
as águas de porão, a água de lastro, as tin-
tas dos cascos, os fluidos de refrigeração e os 
resíduos. O índice ambiental fará parte do 
trabalho da Gunnebo no próximo ano.

a IndúSTrIa doS TranSPorTES marítimos 
está actualmente assoberbada de grandes 
e crescentes problemas ambientais. Só o 
Emma Maersk – o maior navio de contentores 
do mundo – emite tanto anidrido sulfuroso 
num ano como 50 milhões de automóveis*. 
Ao mesmo tempo, o potencial para reduzir 
drasticamente o impacto ambiental é enor-
me. O problema, contudo, reside na imple-
mentação dos regulamentos internacionais, 
uma vez que os requisitos mais rigorosos 
não foram amplamente adoptados entre os 
chamados Estados de bandeira. 

“A ideia agora é fazer com que a força 
comercial incida sobre as companhias de 
transporte marítimo. As companhias que já 
defendem fortemente as questões ambien-
tais têm uma atitude positiva em relação ao 

projecto, uma vez que vão passar a ser reco-
nhecidas pelos recursos que dedicaram às 
melhorias ambientais”.

No entanto, Andreas Wramsmyr afirma 
sem hesitar que não se trata de requisitos 
pouco razoáveis.

“Além do facto das companhias de trans-
porte marítimo terem de se concentrar em 
combustíveis melhores com um menor teor 
de enxofre, não estamos a falar de enormes 
investimentos”.

acTUalMEnTE o ProjEcTo Transporte 
Marítimo Não Poluente abrange 18 gran-
des empresas de exportação suecas, mas o 
objectivo é expandir a rede.

“A longo prazo, esperamos que o projecto 
Transporte Marítimo Não Poluente venha a 
ser um projecto global. O primeiro passo será 
atrair companhias mais distantes na região 
nórdica e, a seguir, o Norte da Europa”, con-
clui Andreas Wramsmyr. K

Empresas de exportação 
exercem pressão ecológica 
sobre o transporte marítimo

O projecto Transporte Marítimo 
Não Poluente é um projecto sueco 
encomendado por organizações do 
sector público, tais como a Associa-
ção Regional de Autoridades Locais 
de Gotemburgo, a Região de Västra 
Götaland, a Administração do distri-
to de Västra Götaland e a Business 
Region Göteborg. O projecto é ainda 
financiado pela UE através do Fundo 
Europeu de desenvolvimento Regio-
nal. Para mais informações sobre o 
projecto, visite:
 www.cleanshippingproject.se

* Fonte: Veckans Affärer (semanário 
de negócios sueco), N.º 16, 2008

O transporte marítimo está a ter um efeito preocupante no ambiente, razão porque a 
Gunnebo se juntou ao projecto Transporte marítimo não poluente. O objectivo é exercer 
pressão sobre as companhias de transporte marítimo para fazer com que os transportes 
marítimos se tornem menos poluentes. com um índice ambiental totalmente novo, 
é agora possível avaliar as companhias de transporte marítimo e os navios individu-
almente, e utilizar os resultados quando se pretende contratar os serviços de transporte.

TEXTO: Mar ia LarSSOn  •  FOTO: MaErSK

Andreas Wramsmyr, director de 
transportes e logística, Gunnebo AB.

A Gunnebo está a 
participar no projecto 
Transporte Marítimo 
Não Poluente, do qual 
resultarão transportes 
mais ecológicos. Nesta 
imagem: o Emma 
Maersk, o maior navio 
de contentores do 
mundo.
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nos últimos anos, as vendas da Gunnebo 
no camboja aumentaram significati-
vamente.

“É evidente que o facto do banco 
nacional do camboja comprar os nossos 
produtos e estar satisfeito com eles reforça 
a nossa posição no mercado”, afirma 
elsie Tay, Country Manager da Gunnebo 
singapura.

Há mais de 10 anos que a Gunnebo Singapura 
fornece ao Banco Nacional do Camboja (NBC) 
produtos de segurança da Chubbsafes, uma 
das marcas de segurança física da Gunnebo.

Até hoje, as encomendas incluíram princi-
palmente a entrega e a instalação de portas-  
-fortes  para as agências do NBC em todo o país. 
O NBC é também o primeiro e único banco 
do Camboja que adquiriu cofres-de-aluguer 
como um serviço para os seus clientes. 

“a ParTE MaIS dIfÍcIl foi assegurar a primei-
ra encomenda. Agora que o cliente descobriu 
a qualidade dos produtos, o elevado nível de 
segurança, o desenho e o serviço oferecido 
pela Gunnebo, é natural que nos contactem 
se tiverem novos projectos em curso”. Quem 
o diz é Vandara Say, director-geral da Arms-
trong Engineering, um vendedor de produ-
tos Chubbsafes no Camboja.

ao lonGo doS 10 anoS em que a Gunnebo 
tem vindo a fornecer produtos ao Banco 
Nacional do Camboja, as encomendas de 
actualizações e de novos produtos têm 
vindo de vários locais. Por exemplo, houve 
encomendas da sede do NBC em Phnom 
Penh, assim como de agências em Kampong 
Cham, Sihanoukville, Siem Reap, Svay Rieng 
e Kampong Chhnang. 

“Actualmente o NBC tem um banco em 
cada uma das 21 províncias. Estes serão 
modernizados e renovados durante os pró-
ximos anos. O cliente comprou produtos 
Chubbsafes logo de início e continuará a 
fazê-lo para estes projectos. São boas notí-
cias para a Gunnebo”, diz Jeffrey Hermawan, 
gestor da linha de negócio Armazenamento 
Seguro da Gunnebo Singapura. K

TeXTO:  Karin spjuTh

cada uma das 21 províncias. Estes serão 
modernizados e renovados durante os pró-
ximos anos. O cliente comprou produtos 
Chubbsafes logo de início e continuará a 
fazê-lo para estes projectos. São boas notí-
cias para a Gunnebo”, diz Jeffrey Hermawan, 
gestor da linha de negócio Armazenamento 
Seguro da Gunnebo Singapura. 

TeXTO:  

Crescente negócio – 
bancário no Camboja

SECto
R BAN

CÁRIo
O primeiro 
Safe Store Auto 
a ser instalado 
em Omã
vai ser instalado um safestore Auto 
maxi no banco de muscate em Omã. 
será o primeiro no país ao qual se 
seguirão outros.

A Gunnebo é a única empresa a fornecer 
este tipo de solução de cofres-de-aluguer 
aos bancos. O SafeStore Auto (SSA) a instalar 
na sede do Banco de Muscate é uma versão 
Maxi contendo 709 caixas de depósito de 
cofre.

Esta é a fase um de um projecto mais 
vasto e o primeiro produto a ser instalado 
no banco. Na fase dois, serão instalados 
no local produtos do Perímetro Exterior da 
Gunnebo. 

A encomenda foi feita no fim de Outubro 
e a instalação terá início no primeiro trimes-

tre do próximo ano. 
Até agora, foram instalados sete SafeStore 

Auto no Qatar e seis nos EAU.
“Este será o nosso décimo quarto SSA a ser 

instalado na região. Temos grandes expec-
tativas quanto a mais encomendas. Esta 
região particular tem um enorme poten-
cial”, afirma Jacob Touma, Country Manager 
da Gunnebo Ásia Ocidental.

“Para a Axon é a segunda encomenda de 
SSA. Estamos orgulhosos da nossa associa-
ção com a Gunnebo e muito optimistas em 
relação a instalações futuras”, confessa Ijaz 
Anwar, director-geral da Axon. K

TeXTO:  LinDa gÅrDLöv

A Gunnebo fornece ao Banco Nacional do Camboja produtos de segurança há 10 anos. Várias das agências locais do 
banco vão ser modernizadas, o que significa novos negócios para a Gunnebo.

Da esquerda: Jacob Touma, Country Manager da 
Gunnebo Ásia Ocidental,  Ijaz Anwar, director-geral da 
Axon e Sheikh Mohammad, director comercial da Axon.
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As antenas eAs (vigilância electrónica de 
artigos) passaram a marcar presença na 
abertura de novas lojas da cadeia francesa 
de cosméticos nocibé.

“Ajudam a reduzir os roubos”, diz 
Géraldine Le borgne, responsável pelas 
novas instalações e pela manutenção      
das lojas.

A Nocibé tem 330 lojas e cerca de uma cen-
tena de lojas franchisadas, o que a torna o 
segundo maior retalhista na sua área em 
França. A empresa vende cosméticos, perfu-
mes e produtos para os cuidados da pele, por 
exemplo, além de tratamentos de beleza.

a nocIbé Trabalha com a Gunnebo há 
muitos anos em produtos que aumentam 
a segurança e reduzem os roubos nas lojas. 
A empresa optou por cofres Fichet-Bauche, 
que fazem parte da gama da Gunnebo.

“Actualmente compramos todos os nossos 
cofres à Gunnebo e todas as nossas lojas têm 
cofres”, diz Géraldine Le Borgne.

A Nocibé está também a investir muito 
nas antenas EAS nas lojas e também trabalha 
com a Gunnebo nesta área. Foram instaladas 
antenas EAS em todas as suas lojas novas e 
remodeladas em França desde 2005. 

“O sistema é um meio de intimidação e, 
por conseguinte, importante na luta contra 
o roubo. Até agora, instalámos antenas em 
mais de 100 lojas”. 

GéraldInE lE borGnE refere várias razões 
pelas quais a Nocibé escolheu a Gunnebo 
para o fornecimento de antenas.

“O sistema é compatível com as etiquetas 
anti-roubo que já temos em todos os nos-
sos produtos na loja. Também gostamos do 
desenho das antenas, além de que o preço do 
equipamento e da instalação é competitivo”, 

afirma Géraldine.
A Nocibé aprecia igualmente o acompa-

nhamento feito pela Gunnebo, assim como 
o sistema para reactivar as etiquetas.

no fUTUro, a EMPrESa consideraria desen-
volver o sistema instalado para procurar 
resolver o problema do roubo de artigos que 
são levados da loja em sacos especialmen-
te preparados. Na opinião de Géraldine Le 
Borgne, os detectores de metais seriam uma 
boa solução.

“Mas a solução seria ainda mais interessan-
te se os detectores de metais pudessem ser 
integrados com as antenas”, acrescenta.

A Nocibé tem actualmente mais de 2.000 
empregados e um volume de negócios anual 
de 420 milhões de euros. K

TeXTO:  Maria Larsson

Antenas EAS param os ladrões de lojas

Sistemas para vigilância electrónica de artigos são instalados em todas as lojas Nocibé novas e remodeladas. A Gunnebo fornece o Stargate Clear AM 58kHz – um sistema EAS que, 
segundo a Nocibé, ajuda a reduzir os roubos nas lojas.
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“É uma óptima sensação. Desde o início que 
defendemos um ciclo de 100%, em que nin-
guém entra em contacto com o dinheiro até 
este chegar ao centro de contagem”, diz John 
Ravn, que participou activamente no desen-
volvimento do SafePay™ a partir de finais da 
década de 1990, altura em que se iniciaram 
os trabalhos no primeiro sistema. 

A Coop Fakta instalou o seu primeiro 
SafePay™ em 2003 e, desde 2007, tem esta-
do a ensaiar um protótipo do novo SafePay™ 
SCL, no qual o saco especial na unidade de 
transferência de dinheiro foi substituído por 
um recipiente trancado com protecção de 
tinta antifurto. 

a úlTIMa PEça do puzzle do sistema 
SafePay™ foi desenvolvida em estreita cola-
boração com um grupo de trabalho cons-
tituído por John Ravn e cerca de 15 outros 
representantes de várias empresas, incluin-
do o maior rival da Coop Fakta, o Dansk 
Supermarket, a Statoil e a Shell, as empre-
sas de transporte de valores (CIT) Loomis e 
DVH dinamarquesa e a Coop Sweden. 

“Quando se trata de segurança, deixa-
mos de ser concorrentes. Há muito tempo 
que trabalhamos juntos em soluções para 
o transporte de valores e cremos que é uma 
grande vantagem podermos colaborar tam-
bém numa norma de segurança”, diz Ravn. 

O grupo de trabalho reuniu-se cerca de 25 
vezes desde o início do processo de desen-
volvimento em 2007, e continua a reunir-se 
várias vezes por ano para discutir outras 
potenciais colaborações. 

“A nossa estreita colaboração e a oportu-
nidade para conhecer as opiniões, as ideias 
e os requisitos do grupo tornou possível pas-
sar rapidamente da ideia para a solução aca-
bada e, a seguir, para lançar rapidamente o 
produto no mercado”, diz Tobias Gunnesson, 
gestor de linha de produtos SafePay™.

aTé ao MoMEnTo, o SafePay™ SCL foi insta-
lado em 250 lojas na Dinamarca. Pelo menos 
500 SafePay™ serão instalados em 2009 só 
na Dinamarca. 

“A procura também é muito grande na 
Suécia, na Noruega e na Holanda. A unida-
de de transferência de dinheiro funciona em 
todos os países, embora seja necessária a 
colaboração com as empresas de transporte 
de valores em cada país a fim de assegurar 
o manuseamento integrado com a infra- 
-estrutura local”, prossegue Gunnesson.

A Coop Fakta, que instalou o sistema em 
cerca de 100 lojas até agora, inicialmente 
deu prioridade às lojas mais vulneráveis das 
grandes cidades como Copenhaga, Esbjerg e 
Odense. John Ravn falou sobre as instalações 
em diversas ocasiões na imprensa e na tele-
visão dinamarquesas. 

“Espero que a informação chegue a todas 
as pessoas que pensam roubar uma loja, 
para que percebam que não vale a pena se 
for uma Coop Fakta. Mesmo os roubos falha-
dos causam muita tensão no pessoal. É hor-
rível ser ameaçado com uma arma ou com 
uma faca”, diz Ravn.  

A próxima fase de desenvolvimento do 
SafePay™ já começou. O foco agora é no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos ser-
viços, tais como o planeamento e o depósito 
na conta da loja pelas empresas de transpor-
te de valores (CIT). K

TeXTO:  LEEna sEKKaT    
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Novo SafePay™ SCL  
– com protecção de tinta 
antifurto desde o cliente 
até ao centro de contagem

A última peça do puzzle foi colocada. O safepay™ scL é um sistema de 
manuseamento de dinheiro completamente fechado, com protecção 
de tinta antifurto em todo o percurso, desde o pagamento até ao 
centro de contagem. John Ravn, controlador da cadeia de retalho 
dinamarquesa coop fakta, participou em todo o percurso.

FACTOS
O SafePay™ já inclui uma unidade 
de transferência de dinheiro, a 
SafePay™ CTU, em que o dinheiro 
de cada caixa é depositado num 
saco especial. O saco é automati-
camente selado antes da recolha, 
mas fica desprotegido durante os 
poucos segundos que o pessoal 
da empresa de transporte de 
valores demora a retirar o saco 
da SafePay™ CTU para uma mala 
segura.
 O SafePay™ SCL guarda o dinhei-
ro numa mala de segurança com 
protecção de tinta antifurto. O 
pessoal da empresa de transporte 
de valores retira a mala trancada 
com protecção de tinta antifurto 
do SafePay™ SCL e substitui-a por 
uma mala SCL vazia. O dinheiro 
tem, portanto, a protecção da 
tinta antifurto ao longo de todo o 
percurso, desde o pagamento até 
ao centro de contagem.

O SafePay™ foi mais aperfeiçoado e actualmente possi-
bilita um sistema de manuseamento de dinheiro total-
mente fechado.
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Banco devastado pelo fogo        
– Mas sobreviveram valiosos documentos
guardados em cofres resistentes ao fogo
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um violento incêndio atingiu, no ano 
passado, uma agência do swedbank em 
estocolmo, na suécia. bastaram alguns 
momentos para que 450 work station e 
grandes quantidades de material fossem 
destruídos. no entanto, os materiais 
guardados em cofres resistentes ao fogo 
escaparam ilesos.

Há exactamente um ano que a agência do 
Swedbank em Stora Essingen, Estocolmo, foi 
devastada pelo fogo. O incêndio deflagrou à 

noite pelo que não causou vítimas entre os 
900 empregados. Mas um dos edifícios do 
complexo de escritórios foi tão danificado 
pelo fumo, pela fuligem e pela água, que 450 
work station ficaram inutilizadas. A operação 
de combate ao incêndio prolongou-se por 
mais de cinco horas.

O grupo de crise do próprio Swedbank 
compareceu rapidamente no local. Nessa 
noite e nos dias seguintes, fizeram tudo 
o que era possível para tentar resolver os 
problemas mais urgentes. Estes incluíam a 
entrega de novas work station, a manuten-
ção da função de IT e a limitação do impac-
to negativo junto dos clientes. Um grande 
número de documentos que só existiam em 
papel foram também destruídos durante o 
incêndio, o que criou certos problemas. No 
entanto, o Swedbank tinha adquirido ante-
riormente à Gunnebo (Rosengrens) cofres 
resistentes ao fogo, que foram abertos no dia 
seguinte ao incêndio. 

“O material colocado nos cofres de acordo 
com as nossas rotinas estava incólume, mas 
muito outro material estava danificado pelo 
fumo ou pela água”, explica Peter Wånggren, 
presidente do grupo de crise do banco numa 
entrevista dada a uma revista*.

nUnca SE PodE  prever um incêndio e a pro-
tecção total é impossível. Mas os danos cau-
sados pelo fogo podem ser minimizados e 
os cofres resistentes ao fogo desempenham 
aqui um papel importante. Há, contudo, 
vários aspectos importantes a considerar 
antes da compra de um cofre. Quem o diz 
é Pieter de Vlaam, gestor de linha de produ-
tos, Armazenamento Seguro, na Gunnebo, 
e um grande especialista em questões de 
incêndios.

“Para escolher o cofre resistente ao fogo 
certo, é preciso saber quais são os valores 
que vão ser guardados no cofre e o local 
onde vai ser instalado, pensando, especial-
mente, nos materiais combustíveis que pos-
sam estar nas proximidades. Basta que um 
destes parâmetros seja esquecido para que 
a escolha do cofre possa ser completamente 
errada”, explica.

As temperaturas às quais um material 
consegue resistir variam muito. Os documen-
tos em papel podem resistir a temperaturas 
de 170ºC, ao passo que os meios que contêm 

plástico – como os CDs e as memórias USB – 
sobrevivem apenas até 50ºC.

o local ondE o cofre se encontra também 
é muito importante.

“No nosso papel de fornecedores, neces-
sitamos de informações acerca do próprio 
edifício: como é que é construído, qual é a 
carga a que o pavimento resiste, e também 
quais os sistemas de detecção e prevenção 
de incêndios instalados no edifício”, diz de 
Vlaam.

Outras considerações importantes são o 
número de pessoas que vão utilizar o cofre 
e a frequência com que vai ser aberto. Além 
disso, são ainda necessárias informações 
sobre os procedimentos de segurança inter-
nos e externos.

a InvESTIGação MoSTra que, em geral, são 
necessárias uma a duas horas para contro-
lar um incêndio num escritório, embora isto 
exclua as horas extra que são necessárias 
para o calor abrandar.

“Pode ser que os valores se encontrem em 
bom estado imediatamente após o incên-
dio, mas os bombeiros têm mais em que 
pensar do que arrefecer um cofre. É por isso 
que é importante escolher um cofre resis-
tente ao fogo que resista a temperaturas 
elevadas durante bastante tempo”, explica 
de Vlaam. K

* Finansvärlden ( jornal de negócios), 11 de Março 
de 2008

FACTOS
Em Fevereiro de 2008, um vio-
lento incêndio atingiu a agência 
do Swedbank em Stora Essingen, 
Estocolmo, na Suécia. Muitos 
documentos importantes foram 
destruídos no incêndio, mas feliz-
mente o Swedbank tinha investi-
do recentemente em cofres resis-
tentes ao fogo da Gunnebo. Os 
documentos guardados nesses 
cofres ficaram intactos.

Em Fevereiro de 2008, um violento incêndio atingiu a agência do Swedbank em Stora 
Essingen, Estocolmo, na Suécia. Muitos documentos importantes foram destruídos no 
incêndio, mas felizmente o Swedbank tinha investido recentemente em cofres resistentes 
ao fogo da Gunnebo. Os documentos guardados nesses cofres ficaram intactos.
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Quando a cidade de cali, na colômbia, 
decidiu instalar um novo sistema de 
transporte em autocarro, escolheu a 
Gunnebo para fornecer as portas para os 
passageiros.

O problema é que era necessário instalar 
200 unidades em 45 dias.

“parecia mesmo uma tarefa impossível 
– mas conseguimos”, confessa Leo m 
detassis, director de desenvolvimento de 
negócios – metro, Gunnebo.

Um número crescente de cidades colombia-
nas está a optar por resolver os seus proble-
mas de tráfego com um sistema avançado 
para os autocarros locais. O sistema tem 
o nome de Trânsito Rápido de Autocarro 
(BRT) e pode ser comparado com uma rede 
de comboio subterrâneo, mas à superfície e 
com autocarros. 

Um sistema BRT tem a sua própria super-
fície da estrada com faixas protegidas para 
os autocarros, os autocarros têm capacida-
de para um maior número de passageiros e 
param em estações em vez de pararem em 

paragens de autocarros. 
A Colômbia fez imensos progressos com os 

sistemas BRT que já foram implantados em 
Bogotá, Pereira e no Metrocable de Medellín 
utilizando um conceito semelhante. Além 
disso, em Dezembro um novo sistema BRT 
foi lançado em Cali, a terceira maior cidade 
do país.

UM conTrolo dE acESSoS funcional é 
essencial para fazer rapidamente face a 
grandes números de passageiros. Quando 
Cali decidiu construir o seu sistema, cha-
mado Cali MIO, a Gunnebo foi contactada 
para fornecer as portas para os passageiros. 
O valor total da encomenda foi de 700.000 
euros. 

“Não se tratou de uma enorme encomen-
da, mas foi um projecto de importância 
estratégica porque consolida a nossa posi-
ção no mercado dos transportes na Colôm-
bia”, afirma Leo M. Detassis.

“É também importante para trabalhos 
futuros. Há 14 cidades na Colômbia que estão 
actualmente a introduzir sistemas BRT ou a 

planear fazê-lo”.
Uma vez assinado o contrato, tudo se pro-

cessou muito rapidamente para a Gunnebo. 
O cliente, o distribuidor local Fichet Colom-
bia, tinha estipulado a entrega de 200 uni-
dades em 45 dias.

“Parecia, de facto, uma tarefa impossível. 
Mas graças ao tremendo esforço da fábrica 
em Itália, onde as barreiras móveis em cruz 
são produzidas, conseguimos concretizar o 
nosso objectivo”, acrescenta Detassis.

o calI MIo é um dos maiores sistemas BRT 
na Colômbia e tem atraído imensas atenções 
– nem que seja porque o projecto demorou 
quase dois anos a começar. O concurso foi 
repetido duas vezes até ser anunciado um 
vencedor, tendo sido finalmente celebra-
do um contrato com um consórcio local, a 
Union Temporal RYT. O novo sistema BRT 
foi finalmente inaugurado em Dezembro de 
2008. K

TeXTO:  Karin spjuTh  
fOTO:  FichET coLoMBia

FACTOS
K A Gunnebo forneceu anteriormente por-
tas para passageiros para os sistemas BRT da 
Colômbia em Bogotá, Pereira e Medellín. 
K	 A encomenda do Cali MIO abrangeu 168 
barreiras móveis em cruz para acesso dos 
clientes às estações, 60 portões de entrada 
(GlasStiles S) para acesso de deficientes e 100 
barreiras móveis em cruz para utilização nos 
autocarros.
K	 Um sistema BRT moderno pode transpor-
tar tantas pessoas como um sistema com 
carris, mas o custo do investimento é apenas 
de 5 a 10% comparado com um sistema de 
carros eléctricos ou de metropolitano. É 
também muito mais rápido pôr a funcionar 
um sistema baseado em autocarros uma vez 
tomada a decisão.
K	 A Union Temporal RYT inclui empresas 
colombianas e brasileiras e irá explorar o sis-
tema durante os próximos 18 anos.A cidade de Cali, na Colômbia, investiu recentemente num novo sistema de transporte em autocarro 

para resolver os seus problemas de tráfego. A Gunnebo foi escolhida para fornecer as portas para os 
passageiros do sistema.

Corrida contra-relógio quando
o novo sistema de transporte
público foi instalado na Colômbia
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A espanha está a investir fortemente nos 
caminhos-de-ferro, estando actualmente 
em curso o alargamento da rede ferroviária 
de alta velocidade.

A fim de garantir a segurança nos novos 
túneis ferroviários de grande extensão, a 
Gunnebo forneceu e instalou portas à prova 
de fogo e de explosões.

A Espanha é actualmente uma das nações 
com sistemas ferroviários mais modernos da 
Europa. A primeira linha de alta velocidade foi 
inaugurada em 1992, entre Madrid e Sevilha. 
Cidades como Toledo, Málaga e Barcelona têm 
actualmente ligações expresso com a capital. 
Até 2020, a Espanha planeia ter a maior rede 
ferroviária de alta velocidade da Europa.

oS coMboIoS dE alTa velocidade não des-
lizam sobre carris velhos, precisam de carris 
novos. Para lidar com as elevadas velocidades, 
a nova via férrea precisa de curvas endireita-
das e de ser o mais plana possível. O resultado 
são imensos túneis. Em vez da via férrea pas-
sar por cima das montanhas, atravessa-as.

“Cada túnel tem duas bocas, uma em cada 
sentido. Entre elas existem galerias que actu-
am como vias de evacuação. Se houver um 
acidente numa boca, os passageiros podem 
ir para o outro lado”, explica Manuel Latorre 

Marin, director de marketing da Gunnebo 
Espanha e gestor de conta do projecto da 
Gunnebo.

Para qUE aS GalErIaS façam o seu traba-
lho, as portas têm que ser extremamente 
resistentes. Têm que ser capazes de resistir 
a uma pressão de 7,5 kPa (kilopascals) e de 
resistir ao fogo durante 120 minutos. 

As portas à prova de fogo e de explosões 
da Gunnebo satisfazem estes requisitos.

“Já as fornecemos e instalámos no Túnel 
Abdalajis na linha Madrid-Málaga. Esta-
mos presentemente a trabalhar também 
noutras três instalações de túneis”, explica 
Latorre Marin.

Os túneis são geridos pela Adif, uma 
empresa pública espanhola equivalente a 
uma administração ferroviária nacional, que 
tem a tarefa de implementar as decisões rela-
tivas às infra-estruturas tomadas pelo gover-
no espanhol. 

“Até à data recebemos encomendas no 
valor de 750 000 euros, e a Adif disse-nos que 
também quer portas à prova de fogo e de 
explosões para os túneis futuros. O potencial 
para negócios futuros é bom”, conclui Manuel 
Latorre Marin. K

TeXTO:  Karin spjuTh 
fOTO:  MiKEL orTEga 

Comboios de alta velocidade
espanhóis em expansão
– a Gunnebo garante as vias de evacuação
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FACTOS
Os três túneis em que a Gunnebo está 
presentemente a instalar produtos são: 
K O Túnel Pajares entre Madrid e as 
Astúrias. 
K  O Túnel Montcada na linha Madrid-
Barcelona. 

K  O Túnel Loja entre Málaga e Granada.

A ligação ferroviária de alta velocida-
de entre Madrid e Barcelona reduziu 
o tempo de viagem de 6 horas para 2 
horas e 40 minutos.

A Espanha está na vanguarda da Europa quando se trata de comboios de alta velocidade. Estão continuamente a ser assentes novas vias férreas e a ser construídas vias de evacuação 
nos muitos túneis em construção. A Gunnebo assegura que os túneis são equipados com portas à prova de fogo e de explosões.
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Protecção de alta segurança para 
clientes de alto risco – a nível mundial
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As embaixadas, as centrais nucleares de 
energia eléctrica, os centros de logística, 
os aeroportos, as prisões e as instalações 
militares são as áreas identificadas pela 
Gunnebo como sendo de alta segurança. 
embora as actividades dos locais sejam 
muito diferentes de uns para os outros, 
todos requerem protecção contra 
sabotagem, vandalismo, terrorismo e 
espionagem. 

A Gunnebo One Company foi introduzida em 
2005 com a ambição de conseguir uma inte-
gração completa das diferentes actividades 
da Gunnebo. A nova organização tinha por 
objectivo incidir sobre determinados gru-
pos de clientes, isto é clientes dos sectores 
bancário, retalhista e de protecção de insta-
lações, que precisavam de soluções de alta 
segurança, fornecendo-lhes um sistema de 
segurança completo. 

No final de 2007, a Gunnebo deu início ao 
processo de aprofundamento da análise das 
necessidades especiais nos segmentos-alvo 
identificados na secção de Protecção de Ins-
talações. 

o objEcTIvo conSISTE  em conceber ofertas 
com base nos sistemas, conceitos e serviços 
de modo a reflectir as necessidades espe-
ciais dos clientes seleccionados e organizar 
as actividades e esforços de modo a melhor 
satisfazer as suas necessidades.

Em 2008, a Gunnebo concluiu a primei-
ra ronda de análises direccionadas para as 
embaixadas, centros de logística e centrais 
nucleares de energia eléctrica. Os mercados 
foram analisados; os conceitos e sistemas 
desenvolvidos, os sistemas de comunicação 
melhorados e os Directores de Desenvolvi-
mento de Negócios nomeados. 

A Gunnebo possui uma vasta gama de 

produtos de máxima qualidade de alta segu-
rança e extensas técnicas e conhecimentos 
colectivos além de ser líder de mercado nas 
áreas em que se insere na indústria da segu-
rança. Os resultados do processo actual irão 
melhorar ainda mais a nossa capacidade para 
fornecer aos nossos clientes-alvo uma oferta 
abrangente de alta segurança, reflectindo 
todas as suas necessidades e requisitos. K

TeXTO:  LinDa gÅrDLöv

pARA mAis infORmAções, visiTe: 
www.gunnebo.com/logistics
www.gunnebo.com/nuclear

www.gunnebo.com/embassy 

LOGÍsTicA
O sector dos transportes e da logística é, por 
definição, uma área internacional, que está 
sempre a evoluir: multiplicidade de trocas, 
flexibilidade, desenvolvimento de novas 
actividades, variedade de intervenientes e 
grande concorrência. Todos estes factores 
contribuem para um ambiente comple-
xo e para a necessidade de uma solução 
de segurança que venha ao encontro das 
necessidades específicas deste sector. A 
protecção das infra-estruturas logísticas e 
do equipamento de transporte tornou-se, 

deste modo, numa das principais preocupa-
ções de toda esta indústria. Hoje em dia, a 
Gunnebo está em condições de oferecer, a 
nível pan-Europeu, uma solução no âmbi-
to dos transportes e da logística ou partes 
de uma solução ou produtos, satisfazendo 
as necessidades do mercado e dos clientes, 
sem esquecer a manutenção. A gama inclui 
protecção de alta segurança para o períme-
tro exterior, controlo de entradas interior, 
segurança electrónica, detecção de intrusos 
e várias soluções para o armazenamento 
seguro e eficaz.

“A nossa oferta pretende proporcionar 
um valor acrescentado; não nos limitamos 
a fornecer produtos ou pacotes de produtos, 
mas sim soluções que permitem aos nossos 
clientes poupar tempo e despesas, além de 
lhes proporcionar maior segurança,” afirma 
Christer Boström. K

Christer Boström
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embAiXAdA
A segurança das embaixadas e de outras 
dependências diplomáticas constitui uma 
das principais preocupações dos governos. 
A ameaça de ataques por parte de organi-
zações terroristas internacionais exige uma 
estrutura de segurança complexa. Com o 
nosso vasto conhecimento das infra-estru-
turas críticas, a nossa experiência técnica 
considerável e uma gama de produtos e 
soluções em constante evolução, a Gunnebo 
oferece às embaixadas, em todo o mundo, 
o pacote de segurança total, assegurando 
fiabilidade, flexibilidade e um elevado nível 
de qualidade.

“A Gunnebo proporciona soluções de 
segurança completas, incluindo equipa-
mento, software e serviços de valor acres-
centado. Estamos em condições de liderar o 
processo desde o princípio até ao fim, desde 
a definição da arquitectura até à integração 
de sistemas, instalação e implementação e, 

como é óbvio, prestando serviços de manu-
tenção uma vez concluída a instalação,” afir-
ma Thorsten Grunwald, Director de Desen-
volvimento de Negócios para a Gunnebo 
Embassy.

A oferta da Gunnebo para as embaixadas 
inclui o controlo de acessos e de entradas, 
a protecção para o perímetro exterior e a 
segurança electrónica.

“São mais de 4000 as embaixadas só nos 
países em que a Gunnebo se encontra repre-
sentada,” diz-nos Thorsten Grunwald.  

“A Gunnebo lidera porque não somos 
apenas fornecedores de produtos. Oferece-
mos também a manutenção dos produtos 
bem como soluções completas em qualquer 
parte do mundo. Temos uma organização 
adaptável e o conceito que se pretende para 
a Gunnebo é criar uma equipa especializada 
que se torne líder no mercado nesta área de 
actividade”. K

Jean-Marie Hauswald

Thorsten Grunwald

nucLeAR
A segurança das centrais nucleares de ener-
gia eléctrica ou dos centros de investigação 
nuclear é uma das principais preocupações 
tanto dos governos como dos fornecedores 
de energia. A ameaça de distúrbios ou de 
ataque por parte de activistas ou terroristas 
exige uma estrutura de segurança coesa e 
complexa, capaz de abranger todas as zonas 
de uma instalação. 

“Com a nossa extensa plataforma de 
produtos e soluções de segurança, a nossa 

presença a nível mundial bem como a expe-
riência histórica neste mercado, a Gunnebo 
já é um parceiro bem conhecido dos profis-
sionais da energia em muitos países,” afir-
ma Jean-Marie Hauswald, Coordenador de 
Desenvolvimento de Negócios para o sector 
nuclear. 

“O principal objectivo junto da equipa de 
especialistas consiste em reunir experiên-
cia a nível local e estabelecer as melhores 
práticas. A partir daí pretende-se melhorar 
as sinergias das soluções existentes e a sua 

capacidade para satisfazer as expectativas 
dos clientes, ajudando-nos a tornarmo-nos a 
escolha preferida nesta área”. 

“Outra tarefa dos fornecedores de elec-
tricidade internacionais, dos produtores 
de equipamento nuclear, das instituições 
governamentais e supranacionais e das 
empresas de engenharia nos seus projec-
tos internacionais e transfronteiriços. É um 
grande desafio, mas existem vários sinais 
positivos e encorajadores,” segundo Jean-
Marie Hauswald. K
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“A segurança é uma área  fascinante” 
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PERfIlNick tem uma licenciatura em psicologia e 

trabalhou anteriormente na segurança do 
aeroporto e controlo fronteiriço em Gatwick.  
Além disso, é muito viajado, tendo traba-
lhado durante vários anos como consultor 
internacional na firma Halcow. Começou 
a trabalhar para o TRL em 2005, quase   por 
mero acaso, depois de ter trabalhado alguns 
anos como consultor em regime de free-
lance. 

Nick diz que sempre se interessou por 
aquilo que motiva as pessoas, porque 
tomam determinadas decisões e como mol-
dam a sua percepção do mundo. 

“Pensei que estudar psicologia me aju-
daria a compreender os comportamentos 
e o que leva as pessoas a mudar de atitude, 
mas tal como outras coisa na vida, cheguei 
à conclusão que os livros e os conhecimen-
tos teóricos são uma coisa, mas que a ver-
dadeira compreensão nasce da experiência 
pessoal.” 

a EqUIPa dE SEGUrança do TRL é compos-
ta por três grupos profissionais e cerca de 
20 trabalhadores especializados em testar 
impactos, serviços de avaliação da seguran-
ça e de consultadoria, inovação de aconse-
lhamento e design. O TRL dispõe ainda de 
um grande número de peritos especializa-
dos em todas as áreas possíveis e imaginá-
rias relacionadas com questões de transpor-
te – desde as estradas à aviação. Cabe a Nick 
definir o plano estratégico para a operação 
de segurança e, depois, certificar-se da sua 
implementação. 

O TRL realiza cerca de 35 testes de colisão 
todos os anos e tem sido líder nesta área, 
especialmente no desenvolvimento de nor-
mas consistentes para avaliar o design, a 
instalação e a função dos bloqueadores de 
estrada. Esta experiência serve agora de base 
para a possibilidade de elaboração de uma 
norma de qualidade europeia para os blo-
queadores de estradas. 

“Uma norma comum trará tranquilidade 
aos produtores e aos clientes. Na situação 
actual, é possível um fabricante comerciali-
zar um bloqueador de segurança que nunca 
foi testado contra impactos!” Explica Nick. 

nIck vIvE coM a mulher, Tracy, e os seus 
dois filhos mais novos na zona pitoresca de 
Wiltshire, a oeste de Londres, e  deslocase  
os cento e tal quilómetros até ao TRL em 
Berkshire; isto é, quando não está a trabalhar 
a partir de casa, uma moradia do século XIX, 
que lhe ocupa a maior parte do seu tempo 
livre. A família deixou Londres no final da 
década de 90 e, desde então, têm vindo a 
restaurar a casa a pouco e pouco. 

Todas as sextas-feiras desloca-se ao estú-

“A segurança é uma área  fascinante” 

“O sector da segurança tem provado 
ser uma área fascinante: interessante, 
inovadora, constantemente evolutiva e 
repleta de emoções. Além disso, tenho o 
privilégio de trabalhar com alguns dos 
principais especialistas mundiais nestas 
áreas,” afirma nick Anderson, director 
de desenvolvimento de programas para 
a equipa de segurança no Laboratório 
de investigação de Transportes, TRL, 
no Reino unido, onde são testados os 
produtos antiterrorismo da Gunnebo.

TeXTO:  LEEna sEKKaT
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NICk ANdERSON
Idade: 50
Família: Mulher Tracy, filhos Emma 23, Freya 
15 e Brody 10.
Vive: Numa moradia (resistente) de 1850 
numa pequena aldeia em Wiltshire.
Tempo livre: Recuperar a casa e tratar da 
horta. Tem o seu próprio programa de rádio 
local The Big Weekender à sexta-feira com o 
amigo Barry Harris. 
Leitura: de preferência livros que lhe confe-
rem uma compreensão das outras culturas, 
mas mais recentemente A Thousand Splen-
did Suns por khaled Hosseini.
Música: Rock. Foo Fighters, kings of Leon 
mas também gosta dos Beatles.  
Comida: de tudo, desde um bom caril a um 
bife ou um prato de esparguete. 
Bebida: de preferência tinto da Rioja.
Viajar: Raramente para locais de sol ou 
ratoeiras típicas dos turistas mas, mais fre-
quentemente, para Oregon, Berlim e outros 
lugares onde predomina o ar livre ou onde 
há muita história. 
Lema: “Não se aprende a nadar numa 
biblioteca”.

TRL
O TRL foi fundado em 1934 como uma 
parte do Ministério dos Transportes da 
Grã-Bretanha. O TRL, que foi privatizado 
em 1996, é uma organização comercial 
independente com mais de 450 emprega-
dos, incluindo especialistas reconhecidos 
mundialmente nas áreas do transporte, das 
infra-estruturas, da engenharia automóvel, 
da sustentabilidade, da segurança e higiene 
e da investigação. 

O TRL fornece serviços imparciais de con-
sultadoria, aconselhamento, testagem, cer-
tificação e investigação para uma variedade 
de áreas ligadas ao sector dos transportes. 

O TRL dá apoio aos governos e aos ope-
radores públicos e comerciais de empresas 
críticas de infra-estrutura e segurança com 
investigação e desenvolvimento, testes 
e certificação de produtos de segurança 
e técnicas de avaliação da segurança dos 
perímetros exteriores, bem como serviços 
especializados de consultoria para atenua-
ção dos efeitos de ataques hostis a veículos. 

“Devemos todos procurar 

estar bem informados, 

atentos e vigilantes.”

dio da estação de rádio local Swindon 105.5 
com o amigo Barry Harris para o seu próprio 
programa The Big Weekender: três horas de 
informação sobre notícias locais, misturado 
com conversa leve, entrevistas e música.  

a caSa, o jardIM e o programa de rádio 
contrastam vivamente com a realidade bem 
mais séria que Nick tem de enfrentar no seu 
emprego. A Equipa de Segurança do TRL foi 
criada em 2001, depois do ataque às Twin 
Towers e constitui actualmente a única 
organização na Grã-Bretanha autorizada a 
levar a cabo testes de colisão em conformi-
dade com as normas PAS68 britânica e DOS 
americana. 

O facto de existirem duas normas inter-
nacionais complica um pouco a vida à 
Gunnebo e aos outros fabricantes de produ-
tos antiterroristas. Os países mais próximos 
do Reino Unido exigem produtos testados e 
aprovados em conformidade com a norma 
PAS68, ao passo que os mais próximos dos 
EUA exigem certificação da DOS. 

“O ideal, como é óbvio, seria chegar a acor-
do sobre uma única norma harmonizada, 
mas trata-se de um processo longo e com-
plicado. Há muito que tanto a Grã-Bretanha 
como os EUA se esforçam no sentido de 
desenvolver normas pois os vários veículos 
testados comportam-se de forma diferen-
te quando colidem com um bloqueador de 
estradas,” comenta Nick. 

lEMbroU-SE dE MEncIonar uma ocasião 
em que um camião de fabrico europeu ficou 
claramente incapacitado depois de colidir 
com um bloqueador de estrada fabricado 
na Europa. Quando o mesmo bloqueador de 
estrada é atingido por um camião de uma 
construção diferente, não se comporta da 
mesma maneira.

“Por isso, acho que a harmonização ainda 
está um bocado longe. Poderemos vir a preci-
sar de normas diferentes ou opções de desem-
penho diferentes, para as diversas situações 
que possam acontecer em todo o mundo, 

dependendo da avaliação das ameaças que 
possam existir localmente,” afirma Nick.  

Na sua opinião, o ensino e o desenvolvi-
mento social têm pelo menos o mesmo grau 
de importância que a legislação e as respec-
tivas medidas de execução quando se trata 
de travar o terrorismo internacional, que 
muda constantemente de forma e adopta 
novos métodos. Na sua opinião, a tendência 
para atingir alvos menos evidentes e menos 
fortificados como, por exemplo, os hotéis, 
pode continuar a existir, mas adverte contra 
a tentação de acolher essa ameaça com mais 
bloqueios de estrada, mais câmaras CCTV e 
mais controlo por parte dos governos. 

“Se procedermos deste modo, estaremos 
a criar o tipo de sociedade limitadora que 
os terroristas pretendem. É uma questão de 
equilibrar constantemente o que é técnica e 
electronicamente viável com o tipo de socie-
dade liberal em que pretendemos viver,” 
acredita Nick. 

afIrMa qUE é boM termos esperança nas 
soluções técnicas desde que a tecnologia 
preencha genuinamente requisitos claros 
e definidos, mas salienta que a responsabi-
lidade por uma sociedade segura não cabe 
apenas aos profissionais da segurança. 

“Devemos todos procurar estar bem infor-
mados, atentos e vigilantes. Os passageiros 
ficaram mais atentos depois dos atentados 
à bomba nos transportes em Londres em 7/7, 
mas só por algum tempo. O verdadeiro desa-
fio consiste em estar sempre de olho aberto, 
sem deixar que o medo de um novo ataque 
se apodere de nós,” afirma Nick, acrescen-
tando que raramente existe uma explicação 
simples para o que ocorre neste mundo com-
plicado em que vivemos.  

“Pessoalmente, procuro sempre ver as coi-
sas de vários pontos de vista e as expressões 
extremas preocupam-me muito, indepen-
dentemente da sua origem. A intolerância 
implícita que geralmente resulta deste tipo 
de opiniões, tende a restringir o pensamento, 
e isso tem de ser combatido.” K
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existem cerca de 70.000 bancos na Índia. 
este facto faz com que seja praticamente 
impossível aos directores visitarem 
cada um dos balcões pessoalmente. em 
vez disso, a Gunnebo passou a realizar 
apresentações itinerantes.

“Ao longo dos últimos dois anos, 
aumentámos a nossa actividade junto do 
sector bancário em 62%, em grande parte 
devido às apresentações itinerantes,” 
afirma Raju dayani, vice-presidente 
comercial e de marketing da Gunnebo 
india.

No Outono de 2008, a Gunnebo India percor-
reu o país inteiro, de lés a lés. Reuniram-se 
com mais de 1.500 clientes no total, durante 
as 15 apresentações itinerantes realizadas. 

“O objectivo consistia em lançar um novo 
produto, um sistema de alarme electrónico. 
Ao mesmo tempo, trata-se de uma forma efi-
caz de construir relações com clientes novos 
e cimentar as já existentes. É uma oportu-
nidade de conhecer muita gente num curto 
espaço de tempo e de estes verem e tocarem 

nos nossos produtos,” afirma Raju Dayani.
Uma apresentação itinerante é precedida 

por um planeamento cuidadoso. Os clientes 
são preparados em vários grupos e a apre-
sentação é pensada ao último pormenor. 
Existem questões de iluminação, um orador 
profissional e a apresentação de um filme 
sobre a Gunnebo, os seus produtos e as ten-
dências da segurança em geral. À apresenta-
ção segue-se um cocktail e um jantar.

“Realizámos várias apresentações itine-
rantes e a resposta foi excelente. Nos últimos 
anos, aumentámos a nossa actividade junto 
do sector bancário em 62%. Isto deve-se, em 
grande parte, aos contactos e relações que 
estabelecemos durante as apresentações iti-
nerantes,” afirma Raju Dayani.

Apresentámos, no Outono, um novo siste-
ma electrónico de alarme, o VADS (Sistema 
de Alarme para Cofre-forte com Marcador). 
Já se notam os efeitos das apresentações rea-
lizadas no Outono. Logo na primeira sema-
na em que foi lançado o VADS, a Gunnebo 
recebeu 50 encomendas do maior banco da 
Índia, o State Bank of India. K

DiNAMArCA:

o 60º aniversário
Smith Erik Arne Berg celebrou um aniversá-
rio importante em Novembro: sessenta anos 
com a Gunnebo Denmark.

“Graças ao bom ambiente e ao facto de ter 
tantos bons colegas, nunca senti a necessi-
dade de procurar outro emprego,” afirmou.

Ao longo da sua carreira, trabalhou não 
só como instalador mas também como 
serralheiro. Após 50 anos na empresa, foi 
condecorado com a real medalha de méri-
to e foi recebido em audiência pela Rainha 
Margarida. O seu 60º aniversário foi marca-
do por uma grande recepção realizada nos 
escritórios da empresa. Passado todo este 
tempo, Erik Arne ainda não faz tenção de se 
reformar.

“Enquanto estiver de boa saúde, gostaria 
de continuar a trabalhar por mais alguns 
anos,” afirma. K

Tom Christensen (à esquerda), director-geral da Gunnebo 
na Dinamarca, felicita Erik Arne Berg pelos seus 60 anos 
com a empresa.

POLÓNiA:

a Gunnebo Polónia instala 8 unidades de AutoSec
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ÍNDiA:

As apresentações itinerantes
aumentam a actividade em 62%

Um dos maiores bancos suíços escolheu 
o sistema de Controlo de Entradas da 
 Gunnebo e encomendou oito sistemas 
AutoSec (portas giratórias automáticas de 
alta segurança) para as divisões na Poló-
nia. Quatro deles foram instalados em 

Julho e em Novembro de 2008. A instala-
ção dos outros AutoSec terá lugar em Maio 
de 2009. 

“As soluções que permitem controlar o 
fluxo de pessoas para dentro e para fora 
dos edifícios são muito importantes, espe-

cialmente no caso dos bancos,” comenta 
Tomasz Krulak, Director da Linha de Negó-
cio de Protecção de Instalações na  Gunnebo 
Polónia. “O produto AutoSec transmite aos 
nossos clientes um elevado grau de segu-
rança.” K

As apresentações itinerantes forneceram ao público informações importantes acerca da Gunnebo, juntamente com 
alguns refrescos e com a oportunidade de conversar.
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SiNGAPUrA:

primeira encomenda de Chubbsafes no Laos

ÍNDiA:

a Gunnebo protege uma das maiores refinarias do mundo
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A Gunnebo Singapura e o seu parceiro local 
Kerberos Security Systems venderam os 
seus primeiros produtos ao sector bancário 
no Laos. 

Até há bem pouco tempo, não havia ban-
cos internacionais no Laos. Agora, tanto 
o Standard Chartered Bank como o ANZ 
Bank deram início à sua actividade neste 
país. Também se encontram representados 
alguns bancos dos países vizinhos como, 
por exemplo, o Acleda Bank of Cambodia. 
De um modo geral, a segurança no sector 
bancário não tem sido muito considerada, 
mas em 2008 a Gunnebo e a Kerberos Secu-

rity Systems fizeram um esforço consciente 
para entrar no mercado, e conseguiram.

O primeiro cliente foi o Acleda Bank, que 
instalou cofres, portas para o cofre-forte e 
armários verticais. A encomenda seguinte 
veio do ANZ, que instalou cofres e armários 
verticais.

O Laos tenciona tornar-se membro da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) nos 
próximos anos e prevê-se que o investimen-
to externo aumente, o que leva a Gunnebo a 
esperar um maior número de encomendas 
por parte do sector financeiro. K

Os bancos no Laos estão agora equipados com produtos 
Gunnebo. Nesta imagem, o Sr. Ngan Youra Tauch, Direc-
tor do Balcão de Vientiane e a Sra. Vilavanh Leuanghan, 
funcionária responsável pelo cofre-forte, diante de um 
novo cofre.

Uma das maiores refinarias de petróleo 
locais do mundo está a ser construída em 
Jamnagar no Gujarat, na parte noroeste da 
Índia. Quando estiver concluída, terá capaci-
dade para 1,2 milhões de barris por dia.  

A promoção deste projecto encontra-se 
nas mãos de The Reliance Group, o maior 
grupo industrial privado da Índia, tendo 
como figura de proa a Reliance Industries. 

Como é óbvio, todo aquele petróleo precisa 
de ser protegido. Foi por isso que foi pedido à 

Gunnebo, que há cinco anos vem fornecendo 
produtos à Reliance Industries, para fornecer 
produtos para a protecção de perímetros 
exteriores à refinaria. A encomenda tinha 
um valor de 32,1 milhões de rupias indianas 
(cerca de 500.000 euros) e incluía portas 
deslizantes, portas basculantes e barreiras 
de cancela. 

A instalação destes produtos está em 
curso, prevendo-se a sua conclusão no pri-
meiro trimestre de 2009. 

“É possível que se sigam outras encomen-
das importantes. A Reliance Industries está 
envolvida em muitas obras industriais por 
toda a Índia e a maior parte delas está neste 
momento em construção ou está em fase de 
remodelação. Temos esperança, por isso, de 
ganhar muitos outros contratos deste tipo 
no futuro,” afirma Dinesh Babbar, responsá-
vel pela unidade de actividade Sistemas de 
Protecção contra Incêndio. K

AbU DhAbi:

A Gunnebo aumenta a segurança do aeroporto de Abu Dhabi
Embora a competição tenha sido renhida, a 
Gunnebo conseguiu que lhe fosse adjudica-
da a segurança do aeroporto de Abu Dhabi. 
Este projecto, que foi iniciado há dois anos, 
entrou na sua terceira fase em Dezembro.

Desde 2006 que a Gunnebo tem vindo 
a fornecer produtos ao aeroporto de Abu 
Dhabi. Em Dezembro de 2008, foi iniciada a 
instalação de SpeedGates, que será concluí-
da em Fevereiro de 2009. 

Os 57 armários chegaram por avião pro-
venientes de Itália, onde foram fabricados 
no Centro de Competências de Controlo de 
Entradas da Gunnebo em Lavis.  

As SpeedGates são colocadas na recém-
construída ampliação do aeroporto e na 

zona da alfândega.
“A competição para a adjudicação desta 

encomenda foi muito renhida e ficámos 
muito satisfeitos quando o cliente acabou 
por optar pelos nossos produtos e soluções 
para este local. É um privilégio estarmos 
associados ao Aeroporto de Abu Dhabi, um 
dos aeroportos que se tem desenvolvido 
mais depressa nesta região,” afirma Jacob 
Touma, Country Manager da Ásia Ocidental.

“O apoio profissional da Gunnebo Médio 
Oriente aliado à excelente qualidade do 
material da Gunnebo e a notável equipa 
técnica da Falcon Eye Technology, fez deste 
projecto um verdadeiro marco na indústria 
de Controlo de Entradas na região do Médio 

Oriente. Estamos muito satisfeitos por estar-
mos novamente envolvidos numa parceria 
com a Gunnebo neste projecto de tanto pres-
tígio,” afirma Habib Halabi, Director-Geral da 
Falcon Eye Technology LLC. K

22



Global #1 2009

na esperança de conseguir estabelecer 
como é que se deu a formação do universo, 
os cientistas simularam o big bang numa 
escala de miniatura. 

este projecto está a ser realizado em 
Genebra e é um dos mais experimentais 
alguma vez postos em prática no campo da 
física das partículas.

de modo a assegurar que apenas 
o pessoal autorizado tem acesso ao 
espectacular Grande colisor de Hádrons, 
onde a experiência se desenvolve, a 
Gunnebo forneceu 40 cabines de segurança.

Há mais de 50 anos, 12 países assinaram 

uma convenção para criar o laboratório 
de física das partículas CERN, que tem por 
objectivo responder ao mistério de como é 
que o universo foi formado. Actualmente, 
são já 20 países e mais de 6.000 cientistas 
de todo o mundo envolvidos no projecto, 
que visa estudar as forças que regem o uni-
verso e estabelecer o que terá acontecido no 
Big Bang. 

Para o dEScobrIr, foi construído um 
túnel subterrâneo com um comprimento 
de 27 quilómetros. Designa-se o Grande 
Colisor de Hádrons (GCH) e é um acelera-
dor de partículas. Nele, far-se-á a colisão 

de minúsculas partículas a uma velocidade 
extremamente elevada para transformar a 
energia em matéria, tal como aconteceu no 
princípio do universo.

A primeira colisão teve lugar em Setem-
bro de 2008 e é necessário pelo menos um 
ano de recolha de dados para se poder reali-
zar qualquer tipo de análise.

EvIdEnTEMEnTE, um projecto de alto risco 
exige um elevado nível de segurança. Foi por 
isso que a Gunnebo forneceu 40 cabines de 
segurança, CompactSave, para o colisor. Per-
mitirão assegurar o acesso apenas às pesso-
as autorizadas e ainda limitar o pessoal com 
acesso ao local quando o colisor não está a 
ser utilizado. Além disso, as cabines garan-
tem que todo o pessoal está fora da zona de 
perigo do GCH quando a máquina está em 
funcionamento.

“O que distingue esta cabine das outras é 
que o sistema de controlo é mecânico. Signi-
fica que existem menos dados electrónicos, 
o que, por sua vez, permite uma maior segu-
rança, mesmo quando se está sob o efeito de 
radioactividade,” afirma Jean-Gabriel Perre-
ten, Director de Negócios da Gunnebo Suíça. 

a InSTalação da Gunnebo no colisor demo-
rou 12 meses a efectuar e foi uma tarefa bas-
tante arriscada. 

“Foi um projecto muito interessante em 
termos técnicos, mas também bastante difí-
cil. O ambiente de trabalho era duro e exigen-
te; não só o ar estava muito quente no inte-
rior do colisor como não era de boa qualidade. 
Os nossos engenheiros até tiveram de usar 
máscaras. Havia ainda o perigo de incêndio 
e da presença de gás, o que implicava estar 
sempre preparado para uma emergência.” K 

TEXTO: Kar i n Spj uth  FOTO: C Er n

SUÍçA:

a Gunnebo protege a resposta
ao mistério do universo

Este acelerador de partículas situa-se no túnel de 27 quilómetros. O acesso a este túnel é restringido e é assegurado em 
parte pelas entradas Gunnebo.

O Grupo de Segurança Gunnebo, através do seu Centro de Competências Segurança Elec-
trónica, assinou um contrato-quadro no sentido de fornecer serviços e soluções às Delega-
ções da União Europeia de todo o mundo. Este contrato-quadro estará em vigor ao longo 
dos próximos quatro anos e funcionará através de contratos específicos num valor máxi-
mo que poderá ascender aos 40 milhões de euros. 

“É um acordo de grande prestígio que demonstra bem o valor da Gunnebo como grupo 
de segurança integrado. Neste contrato, encontra-se especificada uma vasta gama de pro-
dutos e técnicas de instalação da Gunnebo para fornecimento a nível mundial,” comenta 
Göran Gezelius, antigo Presidente e CEO da Gunnebo. K

A NÍvEL MUNDiAL:

Contrato-quadro com 
a Comissão Europeia
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Tentativa criminosa frustrada por 
cofre da Gunnebo

Apesar da violência com que os criminosos atacaram, não foram capazes de abrir o cofre da 
Gunnebo. A tentativa de assalto terminou com os ladrões a fugir e o dinheiro intacto.

Os cofres da Gunnebo protegeram os bens contra ladrões 
armados, apesar de quatro ataques com explosivos. Este 
drama teve lugar em Joanesburgo, na África do Sul, no iní-
cio de Novembro de 2008. 

A tentativa de assalto teve lugar numa das auto-estradas 
mais movimentadas da África do Sul. Dezassete homens, 
armados com AK47s e conduzindo um minibus e dois auto-
móveis, obrigaram uma carrinha de segurança a parar. De 
acordo com relatos da polícia, a carrinha foi alvejada e for-
çada a sair da estrada. 

Apesar de quatro ataques com explosivos, no entanto,  o 
cofre da Gunnebo, um Chubbsafes 280 L CAT 4,  mantevese  
completamente intacto. Os potenciais ladrões foram-se 
embora de mãos a abanar. K


