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r Biométrica – um mercado 
em crescimento
A leitura biométrica, a identificação 
baseada em impressões digitais ou 
noutras características distintas, está 
a ser aclamada como um dos sistemas 
de segurança do futuro. E o mercado 
está a crescer. Ao longo de seis anos, 
as vendas destes produtos na Europa 
aumentaram cinco vezes.  

Intermarché francês instala 
SafePay
A importante cadeia de distribuição 
francesa Intermarché instalou o siste-
ma fechado de manuseamento de di-
nheiro, o SafePay™, em várias das suas 
lojas. O sistema melhorou a segurança 
e simplificou a gestão do dinheiro.  

O Porto de Helsínquia está 
mais seguro
A zona de transporte de carga do Porto 
de Helsínquia tem uma nova localiza-
ção e a segurança aumentou. O resul-
tado traduziu-se em fluxos melhores e 
transportes mais seguros e a Gunnebo 
esteve directamente envolvida.

Estocolmo protege a água 
A sabotagem de água pode ter conse-
quências devastadoras e no entanto, há 
muitos reservatórios de água relativa-
mente desprotegidos. Contudo, o Mu-
nicípio de Botkyrka, a sul de Estocolmo, 
investiu numa protecção nova e segura 
para ter a certeza de que a água da 
população está em boas mãos.

PASSArAM-SE quASE SEtE MESES desde que assumi o cargo de Presi-
dente e CEO da Gunnebo. Foi um período muito informativo, durante 
o qual apenas consegui um pequeno vislumbre da indústria da segu-
rança. No entanto, houve duas coisas que se destacaram claramente: 
o facto de a crescente tomada de consciencialização da segurança a 
todos os níveis da sociedade estar aqui para ficar e o facto de a indús-
tria da segurança ser uma indústria do futuro.
 
COMO PArCEIrO E FOrNECEdOr, tal significa que temos de continuar a 
desenvolver a oferta de mercado da Gunnebo focando-nos sempre em 
si, cliente, e levar a nossa relação profissional ainda mais longe. Posso 
garantir-lhe que todos nós na Gunnebo nos esforçamos continuamen-
te por melhorar e que, em conjunto, faremos o nosso melhor para satis-
fazer com maior qualidade as suas futuras necessidades.

NEStE NúMErO dA GuNNEBO GlOBAl,  n.º 2 2009, juntámos uma 
selecção de casos de clientes que apresentam diferentes aplicações para 
os produtos e sistemas do Grupo. queremos também partilhar algum 
conhecimento  profundo que temos dentro do Grupo sobre soluções de 
biometria (ver página 4).

PArA OBtEr MAIS MAIS INFOrMAçõES sobre os diversos produtos 
e soluções descritos nos artigos, só tem que seguir as indicações no 
nosso novo site da web, www.gunnebo.com, onde poderá encontrar 
igualmente o nome de um representante da Gunnebo que poderá con-
tactar e ficar a saber exactamente de que forma a Gunnebo pode dar 
resposta às suas necessidades específicas de segurança. 

POr últIMO,  gostaria de dizer algumas palavras sobre o ano à nossa 
frente. A macro-economia e a economia em muitos dos sectores de 
clientes da Gunnebo continua abalada, e não se consegue perceber se o 
pior ainda está para vir.

NO quE ME COMPEtE, a minha Equipa de Gestão Executiva e eu 
iremos focar-nos no estabelecimento de uma rentabilidade de longo 
prazo sustentável para o nosso negócio. queremos afastar- 
-nos de uma abordagem de curto prazo, optando antes por elaborar 
planos sustentáveis de longo prazo que resultem num melhor foco no 
cliente e numa oferta de segurança continuamente inovadora e perso-
nalizada! 

Per Borgvall, Presidente e CEO da Gunnebo AB
per.borgvall@gunnebo.com 
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ConheCimento de segurança global

O nosso conhecimento especializado foca quatro áreas de aplicação ou linhas de 
negócio nomeadamente, Banca, Retalho, Protecção de Instalações e Armazenamento 
Seguro. As linhas de negócio são os canais que nos ajudam a resolver as suas neces-
sidades de segurança de forma rápida e profissional.

Com Centros de Clientes em todo o mundo e em toda a Europa, você sente-se seguro 
porque nós estamos sempre por perto. A proximidade é importante para qualquer 
organização que se dedica ao cliente e que se orgulha de prestar serviços de forma 
profissional, rápida e fiável. 
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O SafePay baixou
o número de
roubos em 80%
desde que a cadeia retalhista Coop nära na 
suécia mandou instalar o sistema fechado 
de manuseamento de dinheiro safePay™ em 
várias das suas lojas, os roubos baixaram 
80%. houve também menos problemas com 
desonestidade interna.

não só a cadeia retalhista reduziu o 
número de experiências desagradáveis 
para os empregados, como também pou-
pou dinheiro. de acordo com uma análise 
de risco encomendada pela Coop sweden, 
um roubo custa à loja, pelo menos,  € 10 000, 
excluindo a soma roubada.

Acordo com
banco central
no Médio Oriente

a gunnebo assinou um acordo para 
fornecer equipamento de seguran-
ça a um banco central no médio 
oriente numa encomenda avaliada 
em 4,5 milhões de euros.

esta tarefa significa que a 
gunnebo equipará as novas filiais 
do banco com produtos de seguran-
ça para vários cofres-fortes do banco. 
a entrega terá lugar ao longo de um 
período de seis meses.

“orgulhamo-nos de poder con-
tribuir com os nossos produtos e 
soluções e, em particular, do facto 
de podermos concretizar as visões 
de segurança do banco”, afirma 
Jacob touma, director regional da 
gunnebo West asia.

Bancos na Grécia procuram cada vez mais  
portas com sistemas de segurança Airlock
em menos de quatro anos, a Gunnebo 
forneceu mais de 1200 portas com 
sistemas de segurança Airlock a bancos 
em toda a Grécia. As portas são um 
investimento para reduzir o número de 
roubos e tornar as suas entradas mais 
seguras.

a primeira encomenda surgiu em 2005 
quando geniki, a subsidiária local da soci-
été générale, um dos principais bancos 
da europa, decidiu equipar todas as suas 
filiais com portas dotadas de sistemas de 
segurança airlock. o objectivo era tornar 
as entradas para as suas instalações mais 
seguras devido ao número crescente de 
roubos e tentativas de roubo.

“recebemos um contrato de 200 por-
tas equipadas com sistemas de segurança 
airlock para mais de 100 filiais do banco, 
que o nosso parceiro local instalou no ano 
seguinte”, afirma lucien Vincentini, direc-
tor de desenvolvimento de negócios sénior 
na gunnebo.

ao mesmo tempo, outros bancos de 
renome ficaram interessados em soluções 
semelhantes. resultado, agora podemos 
encontrar portas da gunnebo equipadas 
com sistemas de segurança airlock no euro-
bank, no alphabank, no banco nacional da 
grécia e no banco attika, por exemplo. até à 
data, a gunnebo forneceu mais de 1200 por-
tas equipadas com sistemas de segurança 
airlock a bancos em toda a grécia.

Cada vez mais um maior número  de bancos na Grécia está a instalar portas com sistemas de segurança Airlock, para reduzir 
o número de roubos. As portas de interbloqueamento  funcionam como uma eclusa, permitindo a entrada pela primeira 
porta que depois se fecha antes do indivíduo passar através da segunda porta. O sistema fechado de manuseamento de 
dinheiro SafePay™ levou a uma redução de 80% nos roubos nas lojas Coop Nära.

O sistema fechado de manuseamento de dinheiro SafePay™ 
levou a uma redução de 80% nos roubos nas lojas Coop Nära. 

SAiBA mAiS SoBre oS
SiStemAS Airlock em:  

www.gunnebo.com/
airlocksystems 

Gunnebo lança novos 
sites na Internet

no início de Abril, o Grupo Gunnebo 
inaugurou um novíssimo site na 
internet. A sua principal preocupação 
era que fosse fácil de utilizar e a criação 
de um “escritório de vendas” para 
os clientes do grupo que estivesse 
disponível 24 horas por dia.

“Começámos com o nosso site                   
gunnebo.com, que ,juntamente com 
informações abrangentes acerca dos 
nossos produtos e soluções, contém tam-
bém informações sobre a empresa. o 
passo seguinte consistiu em estabelecer 
estruturas nacionais para cada Centro 
de Clientes no grupo. até ao momento 
estamos muito satisfeitos com os resul-
tados e, no final deste ano, deveremos ter 
os 25 sites, nas diferentes línguas, todos 
a funcionar”, afirma Joakim lamkiewicz, 
Coordenador da Web na gunnebo. Visite 
o nosso site em www.gunnebo.com.
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o roubo ou a usurpação de palavras-passe 
e de cartões pode ser um problema para a 
segurança do controlo de acessos dentro de 
locais de alto risco. este é um dos motivos 
pelos quais a leitura biométrica – identi-
ficação baseada em impressões digitais 
ou noutras características distintas – está 
a ser aclamada como um dos sistemas de 
segurança do futuro. 

durante os últimos 15 anos, a Gunnebo 
tem tido em consideração estes novos riscos, 
no desenvolvimento da sua abordagem à 
segurança.

a tecnologia biométrica significa que as 
características distintas e exclusivas de uma 
pessoa podem ser usadas para identificação e 
verificação. há alguns anos atrás, a tecnologia 
biométrica começou a ser integrada em sis-
temas de vigilância e de controlo de acessos 
com o objectivo de proteger locais de alto risco 
como centrais nucleares, aeroportos, instala-
ções industriais e outras instalações necessi-
tadas de alta segurança ou que lidassem com 
dinheiro. na europa, a tecnologia é 
agora utilizada para reforçar a 
segurança em aeroportos, no 
controlo de fronteiras para o 
espaço schengen e nos prin-
cipais estádios desportivos, 
onde possa ser preciso loca-
lizar, identificar e registar 
indivíduos rapidamente 
nas entradas. 

NA SEQUÊNCIA DOS ATAQUES 
terroristas de 2001, os eua introdu-
ziram requisitos de informação biomé-
trica para os passaportes das 45 nacionalida-
des que têm acesso aos eua sem um visto. o 
ministério da defesa norte-americano está 
a planear complementar todo o controlo de 
entradas com sistemas biométricos até 2010, 
e a international Civil aviation organization, 
uma agência das nações unidas, recomen-
da igualmente a todos os países do mundo 
a introdução de passaportes com dados bio-
métricos.

Para o controlo de acessos físico, as princi-
pais tecnologias de biometria disponíveis são 
a geometria da mão, o reconhecimento do 
rosto, a voz e as impressões digitais. a imple-
mentação de uma tecnologia biométrica 
depende da fiabilidade, do nível de aceitação 
do utilizador, dos efeitos de envelhecimento e 
de questões ambientais. 

de facto, de acordo com o artigo biometric 
revenues by technology (receitas de biometria 
por tecnologia) do ibg, publicado em 2009, a 
biometria baseada em impressões digitais 
representa a principal tecnologia utilizada 
(cerca de 28% das receitas de biometria). 

A GAMA DE PRODUTOS e aplicações da 
gunnebo no campo da biometria abrange 
desde os sistemas básicos para controlo de 
entradas até aos leitores biométricos inte-
grados numa rede de pontos de entrada.

“a tecnologia biométrica está a melhorar o 
nível de segurança e o fluxo de pessoas com-
parativamente com os cartões inteligentes e 
os códigos Pin. optámos por soluções base-

adas em impressões digitais que come-
çámos a utilizar em 2001,” afirma 

Francis deneu, gestor de linha de 
Produtos da gunnebo electronic 
security. 

a utilização de reconhecimento 
biométrico em aeroportos permi-
te aumentar a segurança simplifi-
cando simultaneamente a passa-

gem de muitas pessoas através do 
sistema, por exemplo, verificando 

automaticamente se a pessoa que vai 
embarcar no avião é a mesma que fez o 

check in. os controlos de segurança para os 
funcionários podem também ser totalmente 
automatizados. 

“em termos de vantagens, o método das 
impressões digitais é presentemente o mais 
adequado. É a tecnologia predominante no 
mercado e podemos utilizar hardware e soft-
ware com provas dadas há já muitos anos.”

 A GUNNEBO DESENVOLVEU uma solução 
integrada para os seus sectores-alvo com 

componentes fiáveis de alta segurança 
como cartões de passagem, leitores e uni-
dades de processamento locais.

a gunnebo estabeleceu sólidas parcerias 
com empresas líderes a fim de oferecer as 
melhores tecnologias no que se refere ao 
equipamento utilizado em sensores e algorit-
mos associados.

Com base no servidor smi, o seu sistema de 
supervisão de segurança, a gunnebo fornece 
um elevado nível de integração em sistemas 
biométricos e também uma plataforma de 
utilizador para inscrever e verificar parâme-
tros biométricos. esta solução global tem 
vantagens, nomeadamente a possibilidade 
de poder escolher entre métodos de identifi-
cação ou autenticação, a adaptabilidade dos 
parâmetros e as funções de monitorização 
dos leitores biométricos – tudo isto utilizando 
a mesma base de dados única para o sistema 
de controlo de acessos. 

a gunnebo está atenta a novas tecnologias 
promissoras como as veias dos dedos, a íris e 
o reconhecimento do rosto. 

OS DESENVOLVIMENTOS NO mercado da 
segurança mostram que independentemen-
te da forma como a tecnologia é utilizada, a 
integração da biometria é considerada um 
importante aspecto de segurança ao mais 
alto nível.

“as soluções integradas estão a crescer até 
15% ao ano e representam uma importante 
mais-valia na segurança de alto nível. uma 
solução integrada permite lidar de forma sim-
ples com a gestão de utilizador, a inscrição, a 
gestão da id, as configurações (parâmetros) e 
a exploração em tempo real. 

“o potencial do mercado é tremendo. não 
só no sector privado (cerca de 35 % da procura) 
como bancos, empresas retalhistas e de pro-
dutos químicos e instalações industriais, mas 
também no sector público (cerca de 65% da 
procura), como autoridades e serviços prisio-
nais,” conclui Francis deneu. K

texto:  ERIK SKÖRDÅKER

Um futuro mais
seguro com a biometria
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FaCtos
K  A segurança biométrica pode ser 
baseada na leitura de impressões 
digitais, da íris, da forma do rosto ou 
das linhas na palma da mão.
K  A biometria pode ser baseada em 
aplicações que permitem identifica-
ção (tecnologia 1:N): o sistema reco-
nhece um utilizador específico de 
uma série de indivíduos registados. 
À informação biométrica correspon-
dem modelos em bases de dados 
locais ou externas.
K  A biometria pode ser baseada em 
aplicações que permitem autenti-
cação (tecnologia 1:1): a informação 
biométrica do utilizador está guar-
dada no cartão inteligente e corres-
ponde à que se encontra localmente 
no sistema.

SAiBA mAiS SoBre
SeGUrAnÇA BiomÉtricA em:  

www.gunnebo.com/ 
accesscontrol
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A Gunnebo desenvolveu um novo leitor de 
cartões ou Unidade de controlo de Acessos 
(AcU) para o SafeStore Auto utilizando a 
mais recente tecnologia. A nova AcU torna 
a identificação dos clientes de cofres-de- 
-aluguer ainda mais segura.

o safestore auto é um sistema self-service 
que permite aos clientes do banco aceder 
aos seus cofres-de-aluguer a qualquer hora 
do dia ou da noite. no entanto, isto coloca 
grandes exigências no sentido de assegurar 
que apenas os clientes autorizados podem 
aceder à sala de segurança onde os cofres-
-de-aluguer são abertos. a aCu é, por conse-
guinte, absolutamente indispensável para o 
controlo de entradas.

A GUNNEBO ESTá AGORA a introduzir a nova 
geração de leitores de cartões. mas a primeira 
versão desta nova aCu já está disponível no 
mercado. o modelo básico inclui a ligação 
tCP/iP* e tem também um ecrã de toque 

a cores. uma nova e importante 
característica é que o novo modelo 
já está preparado para lidar com 
caracteres árabes e chineses. 
além do mais, a aCu consegue 
ler todos os tipos de cartões de 
faixas magnéticas e de cartões 
com chips.

a segunda geração, à venda 
dentro em breve, tem o mesmo 
padrão técnico, mas pode ser 
melhorada com mais caracte-
rísticas técnicas como um leitor 
de impressões digitais biométrico, 
um leitor rFid** e um teclado.

EMBORA A NOVA ACU tenha sido 
principalmente desenvolvida 
para o safestore auto, pode ser 
utilizada em muitos mais con-
textos.

“É compatível com todos os 
nossos produtos electrónicos sdl e 

queremos também 
vendê-la às empresas 
externas oem***. não 
existe nenhuma aCu 
semelhante no merca-
do, por isso achamos que 
irá atrair um interesse 
generalizado. as outras 
empresas e autorida-
des com requisitos de 
alta segurança nos seus 
edifícios podem instalar 
a nossa unidade”, afir-
ma manuel mundl, que 
trabalha em marketing 
e desenvolvimento de 
negócios – automa-
tização bancária – na 
gunnebo. K

SafeStore Auto – o sistema da Gunnebo 
para cofres-de-aluguer self-service – foi 
melhorado para permitir melhor acesso 
a clientes com incapacidades. Um ecrã 
de toque móvel, um teclado especial, um 
dispositivo de som e leitores de cartões 
especiais são apenas algumas das novas 
características que estão agora a ser 
lançadas. 

o sistema provou ainda resultar bem com 
clientes em cadeiras de rodas, mas a gunnebo 
está agora a apresentar um novíssimo paco-
te de melhoramentos para melhorar o acesso 
a este grupo e a pessoas com outras incapa-
cidades. 

o kit actualizado para pessoas incapaci-
tadas equipará um ecrã de toque regulável, 
lateral e verticalmente, no sistema  safestore 
auto. o teclado tem também braille para 
clientes com incapacidades visuais. outra 
solução útil é o próprio painel de controlo 
que pode ser operado por controlo de voz 
graças a uma placa de som instalada. de 
facto, o cliente “fala” com o computador.

FOI AINDA DESENVOLVIDO um leitor de 
cartões especialmente concebido, adapta-
do principalmente a pessoas com doença 

de Parkinson. Contudo, em vez de utilizar 
um cartão e um código pessoal, os clientes 
podem também optar por se identificarem 
utilizando um sistema biométrico que faz 
igualmente parte do novo kit para pessoas 
com incapacidades.

o primeiro safestore auto com esta opção 
foi instalado em novembro de 2008 no Crédit 
industriel et Commercial em lyon, França. K
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Leitor de cartões com tecnologia de ponta

A ligação *TCP/IP (Transmission Control Protocol) é o protocolo de transferência de dados utilizado na maioria de todas as comunicações por Internet.
A **RFID (Radio Frequency Identification) é uma tecnologia para leitura remota de informações fornecidas por transceptores e memórias conhecidos como tags.
***Fabricante do Equipamento Original

Melhor acesso para clientes de bancos com incapacidades

O sistema de depósito seguro SafeStore Auto self-service é também apropriado para clientes em cadeiras de rodas, 
mas estão agora a ser introduzidos produtos especialmente adaptados a pessoas com outras incapacidades. 

Uma nova geração de Unidades de 
Controlo de Acessos para o SafeStore 

Auto. O objectivo é tornar a identifica-
ção dos clientes ainda mais segura.
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leiA mAiS SoBre
SAFeStore AUto:  

www.gunnebo.com/
safestoreauto
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Após uma tentativa de assalto à mão 
armada, a newbury Building Society no 
reino Unido decidiu apertar a segurança 
das suas filiais e contactou a Gunnebo. 
Actualmente, dois terços das filiais foram 
renovados e actualizados em termos de 
segurança, sem perderem a sua agradável 
atmosfera.

na origem desta actualização de segurança 
esteve uma tentativa de assalto à mão arma-
da na filial da sociedade de crédito imobiliário 
em thatcham, no sul de inglaterra, em 2005. 
a segurança na filial havia sido maior ante-
riormente, mas no início de 2000 a sociedade 
de crédito imobiliário, tal como muitas outras 
empresas, adoptou um ambiente mais des-
contraído sem sistemas de segurança visíveis. 
na altura, os botões de alarme por baixo dos 
balcões feitos à mão eram o único sistema de 
segurança existente.  

APóS A TENTATIVA DE ASSALTO foi feita uma 
minuciosa análise policial, tendo sido reco-
mendadas várias alterações à sociedade de 
crédito imobiliário. acima de tudo, o relatório 
mostrou que os altos e desprotegidos balcões 
de madeira eram particularmente convidati-
vos para ataques armados do tipo que havia 

ocorrido. estava portanto mais do que na 
altura de mudar as divisórias à prova de bala 
nos balcões e as portas à prova de bala. 

a newbury building society escolheu a 
gunnebo para seu fornecedor. até à data, seis 
das nove filiais aumentaram a sua segurança 
e outras serão avaliadas durante o ano.

“estamos muito satisfeitos com a colabora-
ção. apesar dos requisitos de alta segurança, 
queríamos manter o agradável ambiente aber-
to nas nossas filiais, e a gunnebo conseguiu 
que isso acontecesse. o pessoal da gunnebo 
é ainda prestável, receptivo e eficiente. algo 
que apreciamos particularmente, na medida 
em que temos filiais pequenas. não podemos 
fechar para obras, temos que manter o nosso 
horário de expediente,” afirma sharon gol-
ding, director de saúde e segurança de insta-
lações da newbury building society.

CADA FILIAL TEM TRÊS ou quatro empregados, 
a maioria mulheres. a tentativa de assalto em 
thatcham foi uma experiência aterrorizadora 
para o pessoal.

“nunca tinham tido uma experiência assim 
e depois disto sentiram-se muito vulneráveis. 
nas instalações renovadas sentem-se mais 
seguros, e o encontro com os clientes é tam-
bém mais natural. normalmente os clientes 

ficavam de pé durante a visita porque os bal-
cões estavam à altura do peito. agora todos se 
podem sentar confortavelmente e tratar dos 
seus assuntos em paz e sossego, algo especial-
mente apreciado pelos nossos clientes com 
mais idade.” 

a sharon golding acha que a actualização 
da segurança na sociedade de crédito imobi-
liário irá ser suficiente durante muitos anos. 
mas se alguma vez voltar a ser necessário pro-
ceder a uma actualização, a gunnebo será a 
primeira porta a quem irá bater. K

texto:  KARIN MARKS

Sociedade de crédito imobiliário
no Reino Unido aperta segurança
após tentativa de assalto

FaCtos
A Newbury Building Society é pro-
priedade dos seus membros. Presta 
serviços bancários e outros servi-
ços financeiros, particularmente 
empréstimos. A sociedade de crédi-
to imobiliário foi fundada em 1856 
e possui actualmente nove filiais no 
sul de Inglaterra.

A Newbury Building Society decidiu actualizar a segurança nas suas filiais devido a algumas tentativas de assalto. Uma das exigências consistia em preservar a agradável e afável 
atmosfera nos escritórios, um desejo que a Gunnebo facilmente concretizou.
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Qual é a melhor maneira de passar de offline 
para online quando se trata de máquinas 
de depósito? A pergunta emergiu com força 
quando um dos principais bancos franceses, 
o lcl (le crédit lyonnais) procurava 
modificar o seu sistema de depósitos 
existente. A solução foi o SafeBag (Adx -n) 
da Gunnebo.

reduzir o manuseamento de dinheiro dentro 
de uma filial bancária é uma forma comum 
de reduzir o risco de roubo. tal como aconte-
ce com muitos outros bancos, o lCl tem uti-
lizado máquinas de depósito, o que facilita 
os depósitos dos clientes e ao mesmo tempo 
evita o manuseamento de dinheiro ao balcão. 
a gunnebo já forneceu sistemas de depósitos 
ao lCl, mas agora o cliente queria modificar o 
produto existente.

“Já tinham 400 máquinas de depósito da 
gunnebo, mas queriam actualizar para uma 
solução online. o objectivo era aumentar a sua 
capacidade para identificar quem tinha feito 
um depósito e em que número de conta”, afir-
ma sandra Ponvienne, directora de automati-
zação da gunnebo França.

O DESAFIO PARA A GUNNEBO consistia em 
passar de uma solução de depósito offline 
para uma solução de depósito online, apro-
veitando a base mecânica ou mais antiga 
instalada, vendida pelo grupo no passado e 
as expectativas dos clientes para lidar com a 
rastreabilidade e a identificação do titular do 
cartão.

“Para ligar à rede, o sistema tem que estar 
de acordo com uma plataforma padrão inter-
nacional e com a especificação anfitriã do 

banco, o que envolveu um investimento rele-
vante, necessário para a gunnebo. oferece 
soluções online no mercado francês,” explica 
sandra Ponvienne.

a solução finalmente apresentada pela 
gunnebo implicava manuseamento fácil para 
o cliente.

“todas as soluções de depósito, antigas e 
novas, estão divididas em duas partes. Com o 
nosso produto, o banco só tinha que substituir 
a parte oculta e evitava ter que fazer obras de 
reconstrução exteriores, o que poupou tempo 
e dinheiro. além disso, uma colaboração útil 
entre a unidade de Clientes da gunnebo Fran-
ça e o Centro de Competências armazena-
mento seguro teve também um papel muito 
importante no êxito desta encomenda”, afir-
ma Ponvienne.

A ENCOMENDA DE SAFEBAG do lCl é de 400 
unidades, no primeiro ano.

“Como há alguns anos atrás começámos 
a desenvolver uma solução semelhante para 
outro banco francês, tínhamos uma boa base 
de experiência onde nos apoiarmos. Conse-
quentemente pudemos iniciar as primei-
ras instalações muito rapidamente”, afirma 
marius bauer, gestor de linha de Produtos do 
safebag. 

trata-se de um contrato importante para a 
gunnebo na medida em que a solução é com-
patível com a rede anfitriã de outro importan-
te banco francês.

“estamos a mostrar que somos um interve-
niente de peso no mercado bancário francês. 
a encomenda será uma importante referência 
para outros clientes que já têm máquinas de 
depósitos da gunnebo (soluções offline) insta-
ladas em diferentes bancos. não estou a dizer 
que todas elas serão definitivamente substi-
tuídas pela nossa solução online, mas há de 
facto uma hipótese de tal vir a acontecer com 
muitas delas, graças ao valor acrescentado do 
adX-n para os bancos e para o utilizador final,” 
conclui sandra Ponvienne. K

texto:  ERIK SKÖRDÅKER

Crédit Lyonnais em França 
investe em 400 SafeBags

O banco francês Le Crédit Lyonnais escolhe o SafeBag da Gunnebo para os seus sistemas de depósito. A encomenda é de 
400 unidades, no primeiro ano.
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Há cinco anos a Gunnebo forneceu os 
primeiros sistemas SafeBag™ na croácia.

desde então as vendas aumentaram. em 
anos recentes, mais de 70 SafeBags foram 
instalados em bancos em toda a croácia. 

o sistema safebag é um sistema de depósi-
tos moderno, operacionalmente fiável para 
clientes-empresa que querem depositar as 
suas receitas diárias no banco. o objectivo 
é reduzir o manuseamento de dinheiro e, 
consequentemente, o risco de roubo. o sis-
tema safebag pode ser montado para depó-
sitos directamente da rua ou, por exemplo, 
na zona de entrada de um banco ou centro 
comercial. 

A PRIMEIRA MáQUINA SAFEBAG na Croácia 
foi instalada em 2004, e desde então as ven-
das têm crescido rapidamente. o sistema 
tornou-se também um sucesso na vizinha 
bósnia e herzegovina e na sérvia.

“um dos motivos por detrás do sucesso 

é a integração 
do software 
safeControl 
que permi-
te ao cliente 
manter-se a 
par das recei-
tas de cada dia, 
da loja até ao 
centro de con-
tagem,” explica 
Jacques roozen-
daal, director de 
exportação da 
gunnebo.

“este sistema de rede 
com ligação online ajuda 
também o nosso cliente a sub-
contratar negócios não nucleares e 
a reduzir os seus custos.”

EM 2007, EMERGIU TAMBéM uma necessida-
de de sistemas de depósitos para utilização 

em interiores, que podem 
ser autónomos dentro de 
um edifício. 

“Juntamente com um 
dos principais bancos na 
Croácia e o nosso distribui-
dor, desenvolvemos uma 
máquina de alimentação 
pela frente,” afirma marius 

bauer, gestor da linha do 
produto safebag.

“este tipo de sistema é a 
solução mais eficiente para 

pequenas filiais de bancos, 
por exemplo, que não têm hipó-

tese de colocar a unidade junto de 
uma parede.” 
Vai agora ser sujeito a vários meses de 

ensaios antes de ser lançado no mercado.
“esperamos vender entre 10 e 15 unidades 

do novo sistema só este ano.” K

texto:  KARIN SPJUTH

Aumento das  
vendas na Croácia

Como a Gunnebo pode fornecer 
SafeBags para ambientes exte-
riores e interiores, cada vez mais 
bancos na Croácia optaram por 
instalá-los. 

SAiBA mAiS SoBre o SAFeBAG em: 
www.gunnebo.com/safebag
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Intermarché cria ambiente de trabalho 
mais seguro para o seu pessoal

FaCtos
K  O grupo Intermarché sedeado 
em França é uma associação de 
retalhistas independentes com 
cerca de 10 nomes de marcas dife-
rentes, incluindo Netto e Ecomarché. 
K  O Grupo tem um total de 3 000 
franchisadas e 4 080 pontos de 
venda, dos quais cerca de 3 400 são 
em França. As outras lojas são na 
Bélgica, Espanha, Portugal, Polónia, 
Roménia e Sérvia.  
K  O Grupo possui aproximadamen-
te 130 000 empregados e o volume 
de negócios em 2008 foi de cerca de 
34,8 mil milhões de euros.

Para melhorar a segurança do pessoal, o 
grupo retalhista intermarché instalou o 
SafePay™ em várias das suas lojas. 

Adicionalmente, o manuseamento 
de dinheiro foi simplificado e o pessoal 
passou a ter mais tempo para se dedicar à 
assistência ao cliente. 

o casal miranda, que gere a moderna e ino-
vadora loja intermarché em boissise, atribui 
uma importância muito grande à seguran-
ça. o safePay™ foi a escolha óbvia para eles.

“estamos interessados em produtos e 
soluções novos e inovadores que funcionem 
sem problemas. Cerca de 25% dos paga-
mentos nas nossas lojas são em dinheiro. 
a gestão de dinheiro optimizada simplifica 
consideravelmente o nosso trabalho diário. o 
safePay™ elimina as diferenças de dinheiro e 
ao mesmo tempo protege o nosso pessoal e o 
nosso dinheiro,” explica a d. miranda.

REFERE AINDA QUE O safePay™ é um siste-
ma de pagamento muito fácil de usar 

ao qual até mesmo os clien-
tes mais idosos da 

loja ade-

riram rapidamente. os clientes recebem o 
seu troco rapidamente e podem livrar-se 
facilmente das suas moedas.  

“o nosso objectivo tem sido optimizar a 
loja com uma solução rápida, fácil de utilizar 
e que funcione sem problemas. a autodigita-
lização não era para nós uma opção porque 
os clientes têm mais dificuldade em utili-
zá-la, além de que requer uma supervisão 
rigorosa. Queremos continuar a alimentar a 
nossa imagem de negócio retalhista afável 
com pessoal disponível.” 

A D. MIRANDA AFIRMA que a instalação do 
safePay™ não só melhorou a segurança, 
como também tornou o trabalho do pessoal 
mais fácil. a tensão é menor e o pessoal das 
caixas registadoras usufrui de um melhor 
ambiente de trabalho.  

“Como as transacções com dinheiro são 
agora muito mais rápidas, o pessoal tem mais 
tempo para ajudar os clientes.”

o facto de o dinheiro de caixa se encontrar 
numa unidade trancada, ligada ao sistema 
das caixas registadoras, torna as mudanças 
de pessoal muito mais simples. o sistema 
rejeita notas e moedas falsas e os enganos 
nos trocos são uma coisa do passado.

“o safePay™ melhorou a segurança e 
reduziu o risco de roubos por-

que o dinheiro já não está facilmente acessí-
vel. e além do mais, o pessoal já não tem que 
contar o dinheiro à noite, e pode terminar um 
bocadinho mais cedo.” K

texto:  LEENA SEKKAT 

25% dos pagamentos nas lojas Intermarché são em 
dinheiro. Por esse motivo um sistema de manuseamento 
de dinheiro fiável e seguro era uma necessidade. O cliente 
escolhe o SafePay™.

SAiBA mAiS SoBre o SiStemA
FecHAdo de GeStÃo de 

dinHeiro em: 
www.gunnebo.com/safepay 
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O sistema 
de manuseamento 
de dinheiro da Gunnebo Safe-
Pay™ ganha terreno no sector da 
distribuição. A família megastore 
em Wechloy, no norte da Alemanha 
instalou 33 unidades do SafePay™.

A cadeia de supermercados alemã, famila, 
está a investir fortemente no sistema de 
manuseamento de dinheiro SafePay™. 
Uma das suas lojas foi recentemente 
equipada com 33 unidades SafePay™, 
tornando-a a maior instalação de sempre 
deste sistema da Gunnebo na europa.

no norte da alemanha, a famila é um nome 
bem conhecido entre os consumidores. a 
sua maior loja, a famila XXl, está situada em 
Wechloy, mesmo à saída de oldenburg, no 
noroeste da alemanha, e foi aqui que o siste-
ma safePay™ foi instalado.

“o principal problema que queriam ver 
resolvido era como optimizar o processo de 
manuseamento de dinheiro. isto é especial-
mente importante numa loja tão grande 
como esta, com grandes variações e muitos 
caixas que têm que abrir e fechar caixas 
registadoras,” afirma Wolfgang amann, ges-
tor da linha de negócio para o retalho da 
gunnebo alemanha.

O SAFEPAy™ OFERECE MUITAS vantagens. 
Por exemplo, o manuseamento de dinhei-
ro é de longe mais seguro visto o safePay™ 
ser um sistema fechado, e facilita também 
muito mais a vida ao pessoal.

“a principal vantagem é que é mais sim-
ples e leva menos tempo a abrir ou a fechar 
as caixas registadoras e na troca de pessoal. 

além disso, já não há problemas com dife-
renças de dinheiro ao fim do dia,” afirma 
Wolfgang amann.

a instalação das 33 unidades levou duas 
semanas e foi realizada durante o dia 
enquanto a loja estava aberta. 

“achámos que a instalação e o arranque 
do sistema seria um importante desafio 
visto haver tantas unidades envolvidas, mas 
correu tudo bem, sem um único problema. 
Para minimizar qualquer perturbação, mon-
támos algumas unidades de cada vez. Passá-
mos ainda três dias a verificar se o sistema 
trabalhava sem problemas e a dar formação 
ao pessoal,” explica amman.

AS UNIDADES SAFEPAy™ estão principal-
mente concentradas nas caixas registadoras 

junto da saída principal. no entanto, a famila 
optou por instalar seis unidades nos pontos 
de assistência dentro da loja, incluindo nos 
departamentos de electrónica e de cosmé-
tica, e três unidades nas caixas registadoras 
móveis. estas últimas são utilizadas no natal 
ou durante eventos de vendas especiais, por 
exemplo.

a gunnebo e a famila – parte do grupo 
bünting – trabalharam juntas no passado. 
a gunnebo instalou até agora mais de 100 
unidades safePay nas lojas familia. 

“a administração da famila está muito satis-
feita com o sistema – vêem as vantagens e o 
facto do sistema estar a trabalhar sem qual-
quer problema,” afirma Wolfgang amann. K

 
texto:  MARIA LARSSoN Foto:  FAMILA

RETAlh
O

  

FaCtos
A cadeia alemã de supermercados 
famila é propriedade do Grupo Bün-
ting, que também inclui as lojas de 
comida Combi. Existem actualmente 
cerca de 20 lojas famila no norte da 
Alemanha. O Grupo Bünting apre-
sentou vendas de 1,2 mil milhões de 
euros em 2006.

A maior
instalação de sempre
do SafePay da Europa 
– 33 unidades na famila XXL alemã

Global #2 2009
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novembro de 2008 assistiu à conclusão de 
um novo porto em Helsínquia, na Finlândia, 
um projecto avaliado em quase mil milhões 
de euros. no entanto, o investimento levou 
também a melhores fluxos, espaços maiores 
e, acima de tudo, a um porto mais seguro.

em 2003 a Finlândia iniciou um dos seus 
maiores projectos de sempre de infra-estru-
turas: construir um novo porto em helsín-
quia. o porto antigo tinha vários inconve-
nientes: não só era demasiado acanhado, 
com potencial de expansão limitado, como 
também estava situado no centro da cidade, 
o que constituía um sério obstáculo a um 
fluxo de tráfego sem problemas.

a solução era passar o tráfego de carga 
para um novo local: o Porto de Vuosaari, a 15 
km do local antigo. tal implicava, em parte, 
construir uma novíssima via navegável 
do mar até ao porto, além da colocação de 

linhas de caminhos-de-ferro e planeamento 
de novas auto-estradas. o novo porto tinha 
como objectivo ser uma moderna platafor-
ma intermodal.

EMBORA NãO FOSSE para muito longe, a 
mudança era certamente necessária. Como 
o porto é a principal porta de passagem para 
o comércio externo da Finlândia, e serve o 
comércio e a indústria a nível nacional, os 
fluxos necessitavam ser melhorados e tinha 
de haver maior potencial para reunir vários 
meios de transporte.

“em geral, o projecto custou quase mil 
milhões de euros,” afirma Kari noroviita, 
director do Centro do Porto de Vuosaari.

um aspecto importante do novo porto era 
o requisito de alta segurança. desde os ata-
ques do 11 de setembro, os portos norte-ame-
ricanos introduziram requisitos mais rigoro-
sos, que se aplicam igualmente aos portos 

que enviam carga para os eua. existem ainda 
os regulamentos da união europeia relativa-
mente a segurança portuária.

“não que tivéssemos tido anteriormente 
problemas de sabotagem, ou mesmo agora, 
mas os requisitos de segurança estão a tor-
nar-se cada vez mais rigorosos na indústria 
dos transportes. além disso também quere-
mos oferecer o melhor serviço possível,” expli-
ca noroviita. 

O PORTO DE HELSíNQUIA já trabalhou ante-
riormente com a gunnebo e mostrou-se 
satisfeito com a ideia de tal voltar a acontecer. 
as indicações eram fornecer portões e balizas 
e garantir que a funcionalidade por detrás 
dos sistemas técnicos funcionava.

“trabalhámos imenso para definir as fun-
ções de que necessitávamos e terminámos 
com uma lista completa de características 
e um sistema it extremamente sofisticado. 

Novo porto de Helsínquia d

Um dos maiores projectos de infra-estruturas na Finlândia desde há muito tempo está agora concluído: a relocalização do Porto de Helsínquia. Maiores requisitos de seguran-
ça eram uma das razões por detrás da reorganização do porto. 

PR
OT

Ec
ÇÃ

O
 D

E 
iN

ST
Al

AÇ
Õ

ES

12



Global #2 2009

a dinamiza tráfego de carga
apresentámos tudo à gunnebo, que fez o 
trabalho totalmente em linha com os nossos 
desejos,” prossegue noroviita.

O PORTO COBRE UMA áREA DE 200 hecta-
res/500 acres, e quase 60% está rodeado por 
uma vedação de perímetro. tal exigiu quase 50 
balizas e cerca de 30 portões automatizados. 

Para os requisitos de funcionalidade do 
porto relativamente ao controlo de entradas, 
fluxos e monitorização, a gunnebo construiu 
um sistema de controlo programável conhe-
cido como PlC (Programmable logic Control-
ler, controlador lógico programável). entre 
outras coisas, permite o controlo automático 
de acessos. o operador do porto recebe dados 
dirigidos a uma base de dados de camiões 
e contentores que estão para chegar, e esta 
informação é enviada para o ponto de aces-
so. À medida que um veículo se aproxima do 
portão, uma máquina fotografa a matrícula 

e unidade de carga, e envia a imagem para o 
computador para identificação. assumindo 
que o veículo e respectiva carga foram intro-
duzidos na base de dados, as balizas abrem 
automaticamente e o veículo pode entrar 
directamente a uma velocidade de 30 km/h.   

“uma das exigências era que os veículos 
pudessem circular a essa velocidade, porque 
é crucial que tudo flua sem problemas no 
porto. É por esse motivo que também for-
necemos sistemas de apoio,” afirma marko 
heiskanen, director nacional da gunnebo 
Finlândia, acrescentando que o contrato é o 
maior de todos até à data. o trabalho levado a 
cabo pela gunnebo Finlândia para o Porto de 
helsínquia totalizou os 800 000 euros.

O NOVO PORTO entrou em serviço em 
novembro de 2008. Cerca de 2000 cami-
ões carregam e descarregam na área numa 
base diária, e um quarto do valor de todo o 

comércio externo da Finlândia passa através 
do porto. 

“temos agora um porto integrado para 
o transporte de carga, com o qual estamos 
muito satisfeitos. melhorámos os fluxos, 
aumentámos a segurança e, de um modo 
geral, dinamizámos a logística em torno 
do porto. Podemos ainda  expandir e, pelo 
menos, duplicar o nosso tráfego,” conclui Kari 
noroviita. K

texto:  KARIN SPJUTH 

Foto:  SKYPHoTo,  HELSINGFoRS HAMN

Novas vias navegáveis, estradas e caminhos-de-ferro eram uma das partes necessárias do projecto. No total, o novo porto cobre uma área de 200 hectares. A Gunnebo desen-
volveu um sistema que permite uma velocidade de carga e descarga de 30 km por hora.

“Os requisitos de segurança 

estão a tornar-se cada vez mais 

rigorosos na indústria dos  

transportes.”

SAiBA mAiS SoBre AS  
SolUÇõeS dA GUnneBo  

PArA o Sector dA loGÍSticA em: 
www.gunnebo.com/logistics
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A Gunnebo tornou-se o principal 
especialista mundial em soluções de 
controlo de entradas para portões de 
metro. e o mercado está a crescer, apesar 
da crise económica. Só na china, a 
Gunnebo recebeu em 2009 encomendas 
avaliadas em 4,5 milhões de euros.

o primeiro sucesso da gunnebo na China foi 
em 2003, quando a empresa forneceu por-
tões para um enorme projecto ferroviário 
em hong Kong.

“no período de 2002 a 2003, fornecemos 
cerca de 516 portões para o projecto ferrovi-
ário ocidental e oriental da Kowloon-Canton 
railway Corporation (KCrC) de hong Kong. 
desde então a gunnebo desenvolveu muitos 
negócios sólidos no país, particularmente em 
Pequim. toda a expansão das linhas dirigidas 
aos Jogos olímpicos se baseou no modelo de 
hong Kong,” afirma stephen bates, director 
de desenvolvimento Comercial na activida-
de de Controlo de entradas da gunnebo.

as encomendas recebidas pela gunnebo 
em 2009 para fornecimento de produtos 
na China totalizou os 4,5 milhões de euros 
para as novas linhas de metro em shenzhen, 
guangzhou, Xangai e shenyang, com mais 
encomendas a caminho.

além do mais, o governo municipal de 
Pequim anunciou recentemente um novo 
orçamento para infra-estruturas de trânsi-

to relativo ao período que vai até 2012. este 
inclui três novas linhas de metro a acrescen-
tar à rede existente. uma soma de 44 mil 
milhões de euros está destinada à constru-
ção destas novas linhas, ligando os subúrbios 
entre a cidade e com um alcance que varia 
entre os 24 e 46 kms de comprimento.

O FOCO DA GUNNEBO em portões de entra-
da para transportes públicos teve sucesso 
porque muitos países em todo o mundo 
estão actualmente a instalar sistemas de 
recolha automática de tarifas. muitos sis-
temas de bilhetes mais antigos estão a ser 
convertidos e automatizados, à medida que 
as economias em rápido crescimento expan-
dem as suas redes de transportes públicos e 
desenvolvem as suas infra-estruturas. trata-
-se de um processo que continua a decorrer 
apesar da crise de crédito global, na medida 
em que estes projectos são encarados como 
uma peça importante do desenvolvimento e 
crescimento dos países.

a procura de melhor segurança está a 
aumentar devido ao número crescente de 
pessoas que todos os dias passa através 
dos diferentes sistemas. os produtos da 
gunnebo são todos fornecidos com dife-
rentes tipos de funções para assegurar uma 
saída segura em caso de emergência como 
por exemplo, incêndio. em situações que 
criam pânico como por exemplo, corte de 

energia, os portões abrem imediatamente. 
Juntamente com a resistência e a durabi-
lidade dos portões, esta é uma importante 
característica para todas as autoridades do 
metro, particularmente na China.

A GUNNEBO CONCRETIZOU projectos de 
metro em todo o mundo, incluindo sin-
gapura, montreal, toulouse, guangzhou, 
Xangai, Pequim, taipei, barcelona, nan-
jing, shenyang, estocolmo, shenzhen, ban-
guecoque, dubai, nova deli, seul, bogotá, 
Jacarta, hong Kong e teerão.

“as oportunidades de mercado para os 
portões de peões automáticos da gunnebo 
estão a crescer, assim como a necessidade de 
fornecer sistemas de transporte eficientes 
utilizando bilhetes electrónicos. estes tipos 
de sistemas beneficiam o operador e o pas-
sageiro. Vemos um tremendo potencial para 
este sector de mercado,” afirma stephen 
bates. K

texto:  THoMAS PoRqUET
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Metro – um mercado  
em crescimento na China
– Encomendas de 4,5 milhões de euros só em 2009

FaCtos
K  Os transportes públicos são aque-
les que geram a pegada de carbono 
mais pequena comparativamente 
com outros meios de deslocação.
K  Custos energéticos elevados e 
congestão desencorajam os indivídu-
os a viajar de carro e incentiva-os a 
utilizar os transportes públicos como 
um meio de transporte rápido e efi-
caz em termos de custos.
K  Os países emergentes investem 
pesadamente no desenvolvimento 
de infra-estruturas.
K  Devido ao crescimento das popu-
lações e a mais urbanização, existe 
uma tendência para a migração para 
as cidades, particularmente em paí-
ses emergentes.

O metro na China está em rápido 
crescimento, e os portões auto-
máticos pedestres da Gunnebo 
foram escolhidos para permitir 
uma boa circulação de passagem 
em diversos locais.

SAiBA mAiS SoBre AS  
SolUÇõeS dA GUnneBo PArA 

o metro em: 
www.gunnebo.com/metro
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Uma cidade pode ficar facilmente indefesa 
se as suas instalações de abastecimento 
de água forem sabotadas e, no entanto, é 
frequente estarem relativamente despro-
tegidas. o município de Botkyrka, a sul de 
estocolmo, está agora a levar muito a sério 
estes perigos.

“Queríamos melhorar a segurança,” 
explica ronny lyberg, Gestor de construção 
e Projecto no município.

a situação relativamente às instalações de 
abastecimento de água de botkyrka era pro-
blemática. não só as pessoas entravam na 
área para fazer graffitis nas torres, como o 
perímetro de segurança era tão mau que a 
vedação podia ser cortada com os alicates 
mais básicos. Por conseguinte, o município 
decidiu aumentar a segurança e a gunnebo 
foi contactada para prestar aconselhamento 
e fazer a instalação.

“Planeámos melhorar a segurança ao 
longo de vários anos. existem também regu-
lamentos da administração nacional de ali-
mentos sueca que requer que os municípios 

tomem medidas para impedir o acesso não 
autorizado às instalações das águas,” explica 
lyberg.

PARA AUMENTAR A SEGURANçA em torno 
das estações de tratamento de águas e 
das torres de água, o município solicitou 
à gunnebo a instalação de vedação, que é 
uma malha forte de oito milímetros, equi-
pada com um alarme eléctrico Power Fence 
gunnebo. a Power Fence é de 9000 Volts (a 
vedação em torno de recintos para animais 
tem geralmente 1800 Volts). se alguém tocar 
na vedação, é também enviado um alarme 
para a equipa de serviço de águas e esgotos 
do município e para a empresa de seguran-
ça, e a polícia é avisada.

“hoje em dia, nenhum indivíduo não 
autorizado consegue entrar na área,” afirma 
lyberg orgulhosamente.

A INSTALAçãO COMEçOU EM  em setembro 
de 2008 e seis meses mais tarde foi feita a 
inspecção final. 

“a colaboração com a gunnebo tem sido 

muito boa. acho que tem bons produtos e 
são verdadeiros profissionais. 

tudo correu lindamente, sem um único 
problema e sabe bem trabalhar com uma 
empresa estável.” K

texto:  KARIN SPJUTH

Foto:  BENGT SPJUTH
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É fácil sabotar o  
abastecimento de água
– Botkyrka investe em melhor segurança

FaCtos
K  A Power Fence da Gunnebo 
Security utiliza impulsos de alta 
tensão nos fios dos alarmes, dando 
aos potenciais intrusos um choque 
doloroso mas inofensivo. Se alguém 
tentar forçar, cortar ou trepar a 
vedação eléctrica, é também emiti-
do um alarme.  
K  O contrato em Botkyrka totalizou 
cerca de 300 000 euros.

Ao investir em vedação à volta do 
reservatório, o município de Botkyrka 
apertou a segurança e erradicou os 
problemas dos graffitis.
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mais de 150.000 manuscritos e mais de 
1.600.000 livros impressos encontram-se 
na Biblioteca Apostólica do Vaticano, o 
que a torna um paraíso para os amantes 
dos livros, ou então, o mais perto a que se 
consegue chegar disso na terra.

no fim do século XVi, os livros que se tinham 
tornado demasiado numerosos para as salas 
que os albergavam, foram mudados pelo 
papa sixtus V para a sua nova casa, onde 
ainda hoje se encontram.

a importância evidente da colecção da 
biblioteca significa que a tecnologia utiliza-
da para cuidar deles tem que ser constan-
temente actualizada. tal inclui controlo de 
acessos que assegura que os livros só podem 
ser consultados por indivíduos autorizados. 
trata-se de um primeiro passo importante 
para garantir a sua segurança assim como, 

claro está, a segurança das pessoas que estu-
dam e trabalham na biblioteca.

A ESTéTICA NESTE caso é pelo menos tão 
importante como a segurança.

Para cumprir na íntegra estes requisitos, 
a barreira de eleição foi o Portão oculto. os 
seus painéis de vidro são transparentes e 
deste modo, não tiram a luz do local onde 
estão instalados, ao mesmo tempo são extre-
mamente fortes. 

A ABERTURA E  fecho dos painéis motoriza-
dos são também praticamente inaudíveis, 
um aspecto importante num lugar como a 
biblioteca apostólica do Vaticano. instalado 
na entrada para a biblioteca, o Portão oculto 
providenciará um controlo de presença dis-
creto.  É também suficientemente duradou-
ro para lidar com o pesado fluxo de pessoas.

Com esta instalação, a biblioteca apostóli-
ca do Vaticano junta-se à longa lista de ins-
tituições importantes que concederam a sua 
aprovação às soluções gunnebo. K

texto:  MAURo BoNETTo

Foto:  PATRIcK LEAHY

Biblioteca Apostólica do Vaticano
escolhe o controlo de acessos da Gunnebo

Os painéis motorizados foram a opção escolhida para 
controlar os acessos à biblioteca apostólica. 

O Estado do Vaticano é todos os dias visitado por milhares de pessoas. Por conseguinte, a segurança é muito importante.
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Quando a eutron invest assumiu a função 
de distribuidor da Gunnebo na roménia, 
a Gunnebo detinha uma posição relati-
vamente modesta no país. cinco anos 
mais tarde, a situação melhorou drasti-
camente. os produtos da Gunnebo podem 
agora encontrar-se no sector bancário e de 
retalho.

a roménia, com uma população de quase 22 
milhões, mudou consideravelmente desde a 
viragem do milénio. entre 2002 e 2007 por 

exemplo, o crescimento económico atingiu 
uma média de 5 %. resultado, as pessoas 
têm mais dinheiro à sua disposição, o estado 
aumentou as suas receitas fiscais e o inves-
timento cresceu.

Por outras palavras, a gunnebo viu uma 
zona altamente interessante quando procu-
rava um novo distribuidor na roménia em 
2003.

a gunnebo decidiu-se por fim pela eutron 
invest romania, uma empresa de capitais 
privados que fornece soluções de seguran-
ça e equipamento para manuseamento de 
dinheiro.

A GAMA DE PRODUTOS gunnebo da eutron 
focou-se inicialmente no armazenamento 
seguro como por exemplo, cofres à prova de 
incêndio e resistentes ao roubo. 

no entanto, como o negócio se desenvol-
veu, a sua gama e base de clientes cresceu. 
hoje em dia, o distribuidor também vende 
cofres-de-aluguer da gunnebo assim como 
cofres para dados informáticos, armários de 
arquivo e armários para documentos, por 
exemplo. os compradores incluem bancos 
e empresas financeiras, estações de serviço, 

empresas de transporte de valores e reta-
lhistas.

 “os clientes confiam nos produtos 
gunnebo porque estes proporcionam um 
armazenamento seguro e fiável”, explica 
dan tone, director geral da eutron invest 
romania.

A ExPANSãO DO negócio é especialmen-
te evidente nas contas anuais. em 2003, a 
eutron invest romania vendeu produtos 
gunnebo no valor de 170000 euros. em 2008 
o número estava mais próximo de 1 milhão 
de euros.

Vamos ver se o crescimento vai conseguir 
continuar ao mesmo ritmo. a crise financei-
ra global afectou também a roménia, mas 
tal não necessita ter um impacto adverso no 
negócio da eutron invest, afirma tone. 

“de um modo geral, o mercado para os 
produtos de segurança na roménia é muito 
sensível aos preços. mas apesar da situação 
financeira, estamos a assistir a um crescente 
interesse em soluções de segurança,” conclui 
dan tone. K

texto:  KARIN SPJUTH

Vendas aumentam  
cinco vezes na Roménia

Dan Tone, Director 
Geral da Eutron 
Invest Roma-
nia, pode olhar 
para trás, para 
um aumento de 
cinco vezes nas 
vendas de produ-
tos Gunnebo na 
Roménia, onde 
o mercado para 
produtos de segu-
rança parece estar 
a crescer de ano 
para ano.
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os tesouros de ouro de valor incalculável 
na Sala dourada do museu nacional 
de Antiguidades em estocolmo estão 
protegidos por fechaduras electrónicas 
de alta segurança da Gunnebo. o novo 
Safelock 3 com funções como registo, 
hierarquias de utilizadores, abertura 
retardada e uma “função quatro olhos” 
aumentou a segurança e a flexibilidade do 
museu, bem como o seu nível de controlo.

a sala dourada atrai 150 000 visitantes por 
ano e contém 300 kg de objectos de ouro e 
prata únicos, de valor inestimável, da anti-

guidade, incluindo três magníficos colares 
de ouro, juntamente com o maior tesouro 
de ouro mais bem conservado da suécia, o 
tesouro de timboholm que conta com sete 
kg de ouro puro de 24 quilates.

OS TESOUROS SãO são guardados numa das 
salas mais seguras no norte da europa. a 
sala dourada foi construída em 1994 e tem 
cerca de 700 m2. Foi escavada por explosão 
na rocha, por baixo do museu nacional de 
antiguidades e é feita de betão fortemente 
armado com padrão de cofre-forte duplo.

“Quando o museu começou a desenhar pla-

nos para a sala em 1992, os objectos tinham 
estado trancados em cofres-fortes durante 
muitos anos. a decisão de trancar as peças 
mais preciosas foi tomada depois de vários 
objectos de importância histórica terem sido 
roubados de outros museus na suécia, mas a 
longo prazo não era realmente viável mantê-
-los trancados. os objectos são uma herança 
cultural que pertence ao povo sueco,” afirma o 
Chefe de segurança stefan anderberg. 

acrescenta que a segurança do museu é 
algo extremamente difícil de conciliar. 

“Por um lado estamos a falar de peças de 
tesouro incríveis, por outro queremos que o 

Fechaduras da Gunnebo protegem  h

Tesouro de ouro e prata de valor 
incalculável da história da Suécia 
é guardado na Sala Dourada. A 
passagem de fechaduras mecânicas 
para fechaduras electrónicas de 
alta segurança permitiu ao Museu 
Nacional de Antiguidades aumen-
tar a flexibilidade e o controlo. 

Stefan Anderberg (na imagem 
à direita) está encantado com a 
instalação.
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maior número possível de pessoas se apro-
xime o máximo que conseguirem. a dificul-
dade está em ocultar a segurança e realçar a 
beleza,” explica anderberg. 

AS CAIxAS DE ExPOSIçãO são especialmente 
feitas de aço muito grosso e vidro optiwhite 
extremamente espesso. a sala está também 
equipada com sistemas CCtV, alarmes e 
ventilação resistente a assalto. a decisão de 
mudar as fechaduras nas três portas da sala 
foi tomada no Verão de 2008. 

“a sala é aberta e fechada todos os dias 
para os visitantes, e as fechaduras estavam a 

começar a ficar um pouco gastas. 
Queríamos também fechaduras do séc. XXi 

com funções novas como registo, vários uti-
lizadores e controlo de alarme, e ao mesmo 
tempo alargar a segurança a mais pessoas,” 
afirma anderberg. 

O MUSEU FINALMENTE optou pelo sistema 
safelock3, seguindo uma recomendação da 
gunnebo. 

“gostámos do facto de o safelock 3 ofere-
cer segurança em três aspectos. uma pessoa 
não pode influenciar nem introduzir o seu 
código, sem que outra tenha activado o leitor. 

É também possível utilizar uma chave física 
com código,” explica anderberg.

Várias pessoas têm agora acesso ao cofre 
com diferentes níveis de autorização. 

“as novas fechaduras são de longe mais 
suaves e mais fáceis do que as antigas e 
barulhentas fechaduras, e como Chefe de 
segurança, tenho um controlo melhor e 
maior flexibilidade. a adição ou remoção de 
autorizações costumava ser algo complexo 
e moroso, agora posso fazê-lo numa hora,” 
conclui stefan anderberg. K

texto: LEENA SEKKAT, Foto: ANNA HÅLLAMS
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m  herança cultural única

SAiBA mAiS SoBre  
FecHAdUrAS em: 

www.gunnebo.com/safelock
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A partir de 1 de Julho de 2009, a Suécia 
assumirá a Presidência do conselho da 
União europeia durante seis meses. isto 
significa que durante este período, a Suécia 
lidera o trabalho da Ue a todos os níveis 
e representa a Ue no mundo em geral. 
implica também cerca de uma centena 
de reuniões entre políticos europeus de 
topo na Suécia – reuniões abertas que 
necessitam ter lugar em condições seguras.

“o secretariado é uma entidade organizado-
ra e a responsabilidade geral pela segurança 
está nas mãos da polícia sueca,” afirma Peter 
von sydow, director do grupo para a segu-
rança e transportes no secretariado para as 
reuniões da ue. 

durante os seis meses de Presidência da 
suécia, irão ser feitas cerca de 112 reuniões. 
as reuniões têm lugar em aproximadamen-
te 20 localidades diferentes na suécia como 
uma forma de mostrar simultaneamente o 
país aos visitantes estrangeiros.  

“o nosso desafio como entidade organiza-
dora consiste em criar reuniões abertas em 
condições seguras. somos responsáveis pelos 
locais das reuniões, por assegurar a existên-
cia de um controlo de entradas adequado e 
por assegurar que as pessoas certas estão 
no lugar certo. a polícia sueca é responsá-
vel por tudo fora das instalações e é a nossa 
principal parceira com quem partilhamos 
informações – e existem rigorosos requisitos 
para isso,” afirma Peter.

a polícia criminal nacional da suécia, o 
serviço de segurança sueco e as autoridades 
policiais locais colaboram durante a Pre-

sidência para conjuntamente atingirem o 
objectivo de proteger as reuniões abertas.

PARA PETER, OS PREPARATIVOS para a Pre-
sidência da suécia iniciaram-se há mais de 
um ano,  quando o trabalho começou com 
o recrutar de pessoal para o secretariado. 
Peter é o director do grupo, responsável por 
seis pessoas que lidam com as questões de 
transporte e segurança.

“em 2001, o ministério dos negócios 
estrangeiros foi responsável por estas ques-
tões, mas como desta vez a responsabilidade 

prática e logística é do foro do secretariado, 
somos mais independentes e mais como um 
departamento separado do governo, o que 
simplifica muito o nosso trabalho. temos 
várias áreas de responsabilidade dentro do 
grupo como os meios de comunicação, a 
tecnologia, as instalações e a preparação, o 
transporte, a segurança, os serviços de confe-
rências e a coordenação de reuniões.

as reuniões variam entre reuniões infor-
mais de ministros e muitas mais reuniões e 
conferências para altos funcionários e peri-
tos. em comum têm as elevadas exigências 
de segurança.

“ExISTE UMA NORMA relativamente à forma 
como as instalações devem ser construídas 
e levamos connosco o serviço de guardas 
de segurança que utilizamos em estocolmo 
quando viajamos no país, por isso a confian-
ça nos nossos fornecedores estará presente 
a partir do momento em que dermos ordem 
para avançar,” explica Peter.

“Comparativamente com a última vez que 
a suécia teve a Presidência da ue, em 2001, a 
europa é agora um lugar muito mais calmo. 
a principal diferença é que hoje em dia exis-
tem 27 estados-membros comparativamen-
te com os 15 de 2001.”

na Primavera de 2010 o secretariado será 
dissolvido oficialmente e Peter regressará ao 
seu posto na Polícia nacional sueca. 

a suécia vai suceder à república Checa na 
Presidência e dará o seu lugar à espanha no 
final de 2009. K

texto e Foto:  LINDA GÅRDLÖv

Reuniões da UE 
pedem segurança 

PEtER vON SyDOw
Idade: 42 anos
Família: Casado com três filhos
Residência: No campo, na periferia de 
Kungsängen, Estocolmo.
Antecedentes: Formou-se na Aca-
demia de Polícia sueca em 1992, 
trabalhou em protecção e segurança 
pessoal.
Empregador: Actualmente os Gabine-
tes do Governo da Suécia, com licença 
da Polícia Nacional Sueca.
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PRESIDêNCIA DA UE
A Presidência roda de seis em seis 
meses e o país que detem a Presidên-
cia actuará como a força impulsiona-
dora no processo de tomada de deci-
são legislativo e político da UE.

A 1 de Janeiro de 2001 a Suécia 
assumiu pela primeira vez a Presidên-
cia do Conselho. Isto significou que os 
ministros da Suécia presidiram todas 
as reuniões do Conselho e que os 
funcionários governamentais suecos 
foram responsáveis pelas reuniões 
nos grupos de trabalho que prepara-
vam a actividade do Conselho. 

COmO é qUE A UE EStá 
ORGANIzADA
A colaboração dos Estados-membros 
da UE está baseada em cinco ins-
tituições. Estas são os organismos 
que apresentam propostas, tomam 
decisões e zelam para que as normas 
comuns da UE sejam cumpridas. O 
Conselho da União Europeia, o Parla-
mento Europeu e a Comissão Euro-
peia elaboram as políticas e leis que 
são aplicadas. O tribunal de Justiça e o 
tribunal de Contas não têm qualquer 
papel na tomada de decisões mas são 
importantes para garantir a qualidade 
do trabalho da UE. Juntas, as cinco ins-
tituições têm aproximadamente  
42 000 empregados. Além das cinco 
instituições, há uma série de orga-
nismos consultores, reguladores e 
executivos. 

Países que irão assumir a Presidência 
até 2015, inclusive:
2009 – República Checa, Suécia 
2010 – Espanha, Bélgica 
2011 – Hungria, Polónia 
2012 – Dinamarca, Chipre 
2013 – República da Irlanda, Lituânia 
2014 – Grécia, Itália 
2015 – Letónia, Luxemburgo

Peter von Sydow irá assegurar a segurança de 
todos os delegados da UE quando a Suécia  
assumir a Presidência em Julho de 2009.

PERfil
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Fortes exigências de segurança na construção
de um novo terminal para a família real
A Gunnebo West Asia consolidou ainda 
mais a sua posição de fornecedor de 
soluções de segurança para aeroportos. 
depois dos Aeroportos internacionais 
de Abu dhabi e do Barém, o Aeroporto 
internacional de doha pode agora 
ser adicionado à exclusiva carteira de 
projectos da região.  

no aeroporto de doha, no Catar, está a ser 
construído um novo terminal – o terminal 
de emiri – que está separado do complexo 

de passageiros. o novo terminal preten-
de ser uma elegante porta de acesso para 
a família real, altos funcionários e outros 
importantes visitantes do Catar. 

o terminal de emiri incluirá também 
áreas privadas para o emir, um centro de 
imprensa e um centro de negócios. Como 
é evidente, as funções de segurança neces-
sárias são significativas e o fornecimento 
destas está a cargo da gunnebo. 

“a equipa executiva, responsável pelo 
terminal do emir, foi rápida a identificar 

aquilo de que necessitava e encarregou-nos 
do seu fornecimento. sabíamos que a segu-
rança era um aspecto muito importante 
deste projecto e implementámos as nossas 
práticas de modo a fornecer as melhores 
soluções de segurança possíveis,” afirma 
Jacob touma, director geral da gunnebo 
West asia.

a gunnebo iniciará a instalação de por-
tões, barreiras e balizas personalizados no 
final de 2009. no total, o contrato está ava-
liado em 718 000 euros.

em Janeiro de 2009, a gunnebo itália assinou um novo contrato 
com um dos maiores bancos do país, o banco Popolare.

o contrato significa que a gunnebo fornecerá 20 unidades 
securWave, a nova geração de sistemas de segurança integrados 
para bancos da gunnebo, que foi lançada em 2008. 

o banco Popolare escolheu a gunnebo por esta ter sido consi-
derada a empresa com o sistema mais qualificado.

o banco Popolare possui mais de 2 400 filiais em itália e tem 
sido um dos maiores clientes da gunnebo itália. a gunnebo já 
forneceu ao banco barreiras móveis em cruz e cofres, por exem-
plo.

ItÁLIA:

Contrato com importante  
banco italiano para fechaduras

as ”pernas” da torre eiffel estão a ser reno-
vadas, transformando toda a área onde o 
banco francês bnP Paribas tinha um atm 
num estaleiro de construção. Como o atm 
está agora afastado do local altamente fre-
quentado, mas área de captação de clientes, 
o bnP Paribas detectou imediatamente uma 
queda no número de clientes.

“a gunnebo França sugeriu uma solução 
feita à medida na forma de uma unidade 

portátil de uso imediato. a unidade pode ir 
mudando de sítio à medida que a renovação 
das pernas da torre vai avançando,” afirma 
o sr.  roccia chefe de projectos imobiliários 
no bnP Paribas e responsável pelo grupo de 
atms.

a nova unidade entrou em serviço no iní-
cio de abril e está agora a servir os clientes 
do bnPP.

FRAnçA:

AtM portátil, ideal para  
a renovação da torre Eiffel
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CAnADÁ:

melhor vigilância para cadeia de telecomunicações
a gunnebo Canadá está a consolidar a sua posi-
ção no sector retalhista. um excelente exem-
plo disto é o seu crescimento junto de um dos 
seus clientes de retalho mais relevantes: uma 
empresa nacional de telecomunicações com 
cerca de mais de 300 locais no Canadá a operar 

sob vários nomes corporativos. o que começou 
há três anos atrás como um pequeno contrato, 
fornecendo equipamento para fechaduras e 
produtos de segurança físicos, cresceu e inclui 
agora a monitorização de intrusão baseada 
em iP assim como vigilância digital. 

“É com orgulho que afirmamos que o “paco-
te total” que criámos é agora considerado a 
norma para todas as novas lojas que vão abrir 
e para todas as renovações de lojas existentes,” 
afirma John haining, director nacional da 
gunnebo Canadá.

Um dos maiores bancos de poupança da 
Alemanha migrou para o sistema de cofres-
de-aluguer automatizados, o SafeStore 
Auto. tal não só aumenta a acessibilidade 
dos clientes, como o banco também dispõe 
agora de uma única rede para todos os 
seus sistemas de depósito seguros.

os dois bancos stadtsparkasse hannover e 
Kreissparkasse hannover foram alvo de uma 
fusão que deu origem ao novo sparkasse han-
nover em 2003. este passo tornou-o num dos 
maiores bancos de poupança da alemanha.

“na altura da fusão, o sparkasse hannover 
tinha um total de mais de 48 000 cofres-de -
-aluguer com 28 000 clientes,” relembra 
Karl-heinz mensing, Chefe adjunto de orga-
nização em sparkasse hannover.

“os números incentivaram-nos a fazer 
evoluir as nossas soluções de cofres-de-alu-
guer e a actualizar os sistemas existentes. o 
objectivo principal era passar para sistemas 
automatizados.

UM PARCEIRO FIáVEL com tecnologia avan-
çada era o que se procurava para imple-
mentar o ambicioso projecto. os peritos de 
segurança da gunnebo foram os escolhidos 
porque o banco já trabalhava com eles há 
muitos anos. a gunnebo foi também a única 

empresa a oferecer um sistema de cofres-de-
-aluguer automatizados – o safestore auto 
– que trabalha 24 horas por dia. 

UMA ANáLISE REALIZADA na altura pelo spa-
rkasse hannover revelou que os dois bancos 
trabalhavam com normas muito diferentes 
nos seus sistemas de cofres-de-aluguer.

do total de 98 sistemas de cofres-de-alu-
guer do sparkasse hannover, cerca de um 
terço era constituído pelos tradicionais siste-
mas onde um empregado acompanhava os 
clientes para abrir o cofre. estes destinavam-
se a ser substituídos por sistemas automa-
tizados. 

a decisão de introduzir uma solução par-
tilhada foi tomada em 2003. Passaram seis 
anos e o banco está a usufruir de resultados 
que ultrapassam as suas expectativas. o 
sparkasse hannover tem agora uma solu-
ção muito mais abrangente do que qualquer 
outro banco do mundo. 

“beneficiámos imenso com a optimização 
dos fluxos de trabalho do back-office e agora 
temos uma perspectiva muito melhor dos 
cofres-de-aluguer e da sua utilização,” afir-
ma Karl-heinz mensing. 

UM RESULTADO óBVIO é que a utilização de 
cofres-de-aluguer automáticos aumentou 

e reduziu a carga de trabalho do pessoal do 
banco. além disso, os cofres-de-depósito 
estão disponíveis 24 horas por dia, pelo que 
cada vez são mais utilizados por clientes 
corporativos, já que têm acesso ao con-
teúdo dos seus cofres fora do seu horário 
laboral.

ALEMAnHA: 

Banco aumenta acesso com SafeStore Auto

O novo e importante banco, o Sparkasse Hannover, 
mandou instalar o SafeStore Auto. Isto levou a que mais 
clientes utilizassem cofres-de-aluguer e a uma redução 
da carga de trabalho para o pessoal do banco.

SAiBA mAiS SoBre
o SAFeStore AUto em:  

www.gunnebo.com/
safestoreauto

os aeroportos de santander e almería escolhe-
ram o portão anti-retorno Passec da gunnebo 
para permitir o tráfego rápido de passageiros 
das zonas seguras para as zonas não seguras 
do aeroporto.

os dois aeroportos têm, em conjunto, mais 
de 1.8 milhões de passageiros por ano e os 

números estão a aumentar anualmente devi-
do ao crescimento das linhas aéreas low cost.

a organização de aeroportos espanhóis e 
navegação aérea (aena), que está encarregue 
da manutenção e da administração dos aero-
portos públicos civis, seleccionou a gunnebo 
como distribuidor devido ao sucesso da sua 

instalação de portões anti-retorno no aero-
porto de saragoça. 

o modelo Passec instalado foi o Passec 2 
hsW (versão ampla do portão anti-retorno), 
ambos os aeroportos decidiram instalar duas 
unidades do portão a fim de facilitar o tráfego 
de passageiros.

ESPAnHA:

Aeroportos espanhóis escolhem PasSec da Gunnebo

GU
N

N
EbO

 A N
ÍVEl M

U
N

DiAl

23



g
unnebo ab, box 5181, se-402 26 g

öteborg, sw
eden

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

A Segurex é uma Feira internacional 
de Segurança que se realiza em lisboa 
de 2 em 2 anos. em 2009 realizou-se 
entre 18 e 21 de março, onde a Gunnebo 
Portugal teve a oportunidade de mostrar 
muitas novidades inovadoras na área da 
segurança.

o design do stand foi inspirado nas principais 
competências do grupo, manuseamento de 
dinheiro, segurança electrónica, Controlo 
de entradas, Perímetro exterior, armazena-
mento seguro e Fechaduras de alta seguran-

ça. Foi dada especial atenção ao sistema de 
gestão integrada de segurança smi server™ 
que gere todas as soluções apresentadas a 
partir de um só computador.

As super soluções 2009:
• nova fechadura de alta-segurança contro-
lada remotamente em rede iP – gsl 1000™
• nova gama de portas giratórias - rotasec™ 
e interbloqueadas - Compactsave™
• novo modelo de portas de controlo de pas-
sagens speedstile Fl™
• nova barreira de protecção anti-terrorista 

– elkosta Wedge barrier K12™
• nova geração de detectores de incêndio – 
securistar™ e por aspiração - securiras™
• novo sistema de gestão integrada de segu-
rança – smi server™
• novo sistema de pagamento automático 
para o retalho – safePay™

durante a exposição o stand da gunnebo 
recebeu muitas felicitações pela qualidade da 
abrangente gama de produtos apresentados, 
e particularmente pelo secretário de estado 
que nos visitou durante muito tempo. K

A GUNNEBO PORTUGAL na Feira
Internacional de Segurança – SEGUREX 2009


