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A VENDA DE ARMAS A RETALHO TORNA A SEGURANÇA UMA 

PRIORIDADE MÁXIMA

NOVOS PRODUTOS: SAFEBAG ADX-S

ABRIR AS PORTAS AOS CLIENTES CERTOS 

UM FUTURO MAIS SEGURO NA MIRA 

O interesse nos produtos e soluções de segurança está a 

crescer em todo o mundo.

GUNNEBO – O LUGAR

CLIENTES MONITORIZAM QUESTÕES DE ASSISTÊNCIA AO VIVO 

Fornecendo uma PDA a 300 técnicos e criando um site 

extranet, os clientes podem agora monitorizar as suas 

questões de assistência em tempo real.

SISTEMA DE PROTECÇÃO CONTRA INCêNDIO  

24 HORAS EM FUNCIONAMENTO

MANTENDO FELIZES, CLIENTES E MÁQUINAS

Como são tratadas na Noruega mais de 1.000 unidades 

SafePay

GESTÃO DE PROJECTOS MULTI-COMPETÊNCIAS

PORTAS À PROVA DE EXPLOSÃO PROTEGEM REFINARIA 

ESPANHOLA

HSBC INSTALA CASA-FORTE BANCÁRIA EM CHALET SUÍÇO

CRIAR VALOR PARA OS CLIENTES DOS BANCOS  
A Caisse d’Epargne Nord France Europe instalou a solução 

SafeStore Auto na sua sucursal de Roubaix.

MUNDIALMENTE

VISITE-NOS ONLINE!
ÁFRICA DO SUL
www.gunnebo.co.za

ALEMANHA
www.gunnebo.de

ÁUSTRIA 
www.gunnebo.at

AUSTRÁLIA
www.gunnebo.com.au

BÉLGICA
www.gunnebo.be

CANADÁ
www.gunnebo.ca

CHINA
www.gunnebo.cn

DINAMARCA
www.gunnebo.dk

ESPANHA
www.gunnebo.es

FINLÂNDIA
www.gunnebo.fi

FRANÇA
www.gunnebo.fr 
HOLANDA

www.gunnebo.nl 

HUNGRIA
www.gunnebo.hu

ÍNDIA
www.gunnebo.co.in

INDONÉSIA
www.gunnebo.com/id

ITÁLIA
www.gunnebo.it

LUXEMBURGO
www.gunnebo.be

MÉDIO ORIENTE
www.gunnebo.com/uae

NORUEGA
www.gunnebo.no

POLÓNIA
www.gunnebo.pl

PORTUGAL
www.gunnebo.pt 

REINO UNIDO E IRLANDA 
www.gunnebo.co.uk

REPÚBLICA CHECA
www.gunnebo.cz

SINGAPURA
www.gunnebo.sg

SUÉCIA
www.gunnebo.se

SUÍÇA
www.gunnebo.ch

Outros mercados:
www.gunnebo.com

“A assistência fará parte integrante da plataforma de Investigação e Desenvolvi-
mento existente, o que significa que iremos pensar em termos de assistência ao 
longo de toda a vida útil do produto, de uma forma nunca antes vista.”

Per Borgvall, President & CEO, Gunnebo
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nOruega. Sport & Villmark é a cadeia de 
venda a retalho de desporto com maior taxa 
de crescimento na Noruega com 14 super-lojas 
nesse país e com interesse em expandir-se agora 
também para a Suécia.

“O nosso objectivo é estabelecermo-nos rapida-
mente e tornarmo-nos líderes de mercado tam-
bém no mercado sueco nos próximos anos,” afir-
ma Marcus Wibergh, Managing Director da XXL.

O conceito de negócios da empresa consiste 
em oferecer marcas conhecidas a baixo preço. A 
gama inclui equipamento de caça e tiro e é aqui 
que a experiência e conhecimentos de segurança 
da Gunnebo entram em acção.

Casa-forte modular – a solução
Marcus Wibergh entrou em contacto com a 
Gunnebo há dois anos, depois de ter ouvido 
algumas recomendações. O debate quanto ao 
armazenamento seguro das armas teve início 
logo na fase de planeamento da loja. Além da 
segurança, também era importante uma boa 
exposição dos produtos. Bem cedo nas nego-
ciações, também foi considerada a hipótese de 
lojas futuras, de modo a poder conceber uma 
solução padrão que também abrangesse todas 
as necessidades futuras da XXL.

A Gunnebo iniciou a fase de planeamento do 
projecto e ofereceu a Celinus – uma casa-forte 
feita a partir de painéis que são encaixados de 
modo a formar uma construção sólida. A  
Rosengrens Celinus e as suas portas de casa-forte 
acopladas fornecem protecção de Classe III. A 
casa-forte foi instalada como uma divisão na 
loja, com armas na parede e gráficos inspirados 
em cenas de caça tanto no interior como no 
exterior. Este tipo de casa-forte modular está a 
ganhar cada vez mais popularidade.

“Sectores de todos os tipos precisam de 
grandes espaços de armazenamento, com clas-
sificação de segurança garantida por testagem 
e certificação. A abordagem modular é extre-
mamente prática quando a casa-forte tem de 
ser integrada num ambiente existente. No caso 
da XXL, a casa-forte está integrada no conceito 
de loja, criando um ambiente agradável de loja 
apesar da elevada segurança,” afirma Thomas 
Kohlmark, Sales Manager da Gunnebo Nordic.

Procedimentos de segurança  
– um hábito enraizado
Numa loja do tamanho da XXL, a segurança é da 
máxima importância. Tem de haver procedimen-
tos bem definidos para a gestão do dinheiro, 

Quando o armazém de venda a retalho de equipamento desportivo e de exterior XXL Sport 

& Villmark abriu uma loja com 5.000 metros quadrados, teve de se proteger com um elevado 

nível de segurança. Uma casa-forte de 40 metros quadrados integrada no conceito de loja é 

agora o local onde os clientes interessados em caça e em tiro podem encontrar armas. 

TEXTO    Unn Granfelt & Linda Gårdlöv           FOTOGRAFIA    Sara Nordgaard

bem como alarmes e vigilância. E quando se 
trata do armazenamento de armas, a segurança 
tem de ser levada um pouco mais além.

“Os clientes não estão autorizados a entrar na 
casa-forte sem serem acompanhados por um 
dos vendedores e quando este sai da casa-forte, 
a porta tem de ser trancada. Os vendedores 
autorizados possuem cartões com alarme para 
abrir a casa-forte. Além disso, as armas encon-
tram-se bloqueadas, o que não constitui um 
requisito oficial, mas que serve efectivamente 
para aumentar a segurança,” explica Wibergh.

As armas e as munições têm de ser guarda-
das separadamente, pelo que foram adquiridos 
cofres Rosengrens Capella Classe III para as 
munições. Os cofres Capella estão sempre  
fechados e só podem ser abertos por um  
vendedor autorizado.

A casa-forte Rosengrens Celinus foi instalada como uma divisão na loja, com armas na parede e gráficos inspirados em 
cenas de caça tanto no interior como no exterior. 

Um cofre Rosengrens Capella Classe III utilizado para o 
armazenamento de munições.

Marcus e Kalle em frente à loja XXL Sport & Villmark  
na Noruega.

A venda de armas a retalho torna a segurança  
uma prioridade máxima
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Da esquerda, Peter Ischer,
Security Manager BEKB,
Sabrina Urben,
Advisor Private clients BEKB,
Markus Kaufmann, Sales Manager,
Gunnebo Switzerland,
Marius Bauer, PLM SafeBag Gunnebo.

suíÇa. O sistema SafeBag constitui uma gama de soluções 
de segurança que permite aos bancos oferecer aos clientes 
um serviço de depósito que funciona 24 horas. O novo 
ADX-S oferece a mesma funcionalidade que os modelos 
anteriores mas foi actualizado de modo a incluir um novo 
sistema electrónico e de software, tornando a solução 
muito mais fácil de configurar de acordo com os procedi-
mentos locais dos clientes. A mecânica da portinhola de 
entrada e do rotor do tambor, que enviam os depósitos 
em segurança para o cofre, também foram remodelados 
de modo a melhorar a fiabilidade Berner Kantonalbank 
(BEKB | BCBE), um banco retalhista regional da Suíça, foi o 
primeiro a instalar este novo sistema de depósito.

“Instalámos este equipamento porque os nossos clientes 
retalhistas pretendem um serviço de depósito que fun-
cione 24 horas,” refere Ulrich Jörg, Director da sucursal do 
banco BEKB | BCBE em Herzogenbuchsee. “Ao colocar este 
tipo de oferta à disposição dos nossos clientes, consegui-
mos manter a sua satisfação a um nível elevado.”

Outra grande vantagem para o BEKB | BCBE foi a veloci-
dade do ADX-S.

”É um risco ter pessoas na entrada, à espera, com sacos 
de dinheiro.” confirma Peter Ischer, Security Manager do 
BEKB | BCBE, “pelo que uma maior rapidez nos depósitos 
se torna uma necessidade.”

Para optimizar a disponibilidade das funções que o 
ADX-S oferece, este encontra-se ligado à sede do BEKB | 
BCBE’s em Berna. Nela, o desempenho da máquina pode 
ser monitorizado e a sucursal de Herzogenbuchsee pode 
ser avisada, por exemplo, quando a impressora dos talões 
está quase a ficar sem papel. Desta foram, o BEKB | BCBE 
pode assegurar que a sua solução SafeBag está sempre 
pronta a funcionar quando os clientes precisam dela.

Em 2010, o SafeBag ADX – uma solução compacta 

de depósito para sacos selados – foi totalmente 

remodelado. O novo modelo – o ADX-S – oferece 

muito mais flexibilidade do que o seu antecessor.

TEXTO    Marius Bauer

Primeira instalação 
do SafeBag ADX-S 

Acerca do SafeBag ADX-S
Clientes bancários fazem depósi-

tos em sacos selados dotados de 

códigos de barras. A identificação 

faz-se utilizando um PIN ou lendo 

o código de barras do saco.

O saco selado é depositado em 

segurança num cofre – de onde 

não é possível recuperá-lo – e 

registado num historial de eventos
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bÉlgica. Foi em colaboração com a Gunnebo que 
a Syx Automations equipou mais de 200 centros de 
lazer com soluções de controlo de entrada. Neste 
projecto recente no Sorghvlied Leisure Centre, foram 
instalados vários SpeedStiles e GlasStiles.

“A força da Syx Automations reside na integração 
da sua própria aplicação de software, ReCreateX, e 
das soluções da Gunnebo,” afirma Frederik De Broyer, 
Country Manager, Gunnebo Belgium.

Cartões codificados em PVC são utilizados para 
controlar o acesso dos clientes ao centro de lazer. O 
cartão é lido pelo leitor de cartões situado junto da 
entrada. Se um cliente estiver inscrito, poderá entrar 
imediatamente, desde que ainda lhe restem suficien-
tes sessões no cartão.

“A nossa parceria com a Gunnebo permite-nos ofe-
recer aos nossos clientes a melhor solução de acordo 
com as suas necessidades, com a garantia de uma 
qualidade superior. Os produtos da Gunnebo podem 

ser implementados tanto em projectos pequenos 
como em grandes, no interior ou no exterior, com 
uma segurança de natureza simples ou complexa. 
Graças à extensa gama de produtos da Gunnebo, 
estamos sempre em condições de instalar os melhores 
produtos,” refere Dirk Syx CEO e fundador do Syx 
Automations Group.

Syx Automations é líder de mercado na Bélgica e 
na Holanda no que se refere a projectos de software 
e de hardware em áreas recreativas. A base de clien-
tes inclui serviços do governo, museus, centros des-
portivos, teatros e parques de atracções.

“A qualidade superior dos produtos Gunnebo foi 
comprovada pelas variadíssimas instalações que há 
muitos anos se encontram em funcionamento em 
todo o mundo. A Gunnebo também tem conseguido 
conferir aos seus produtos um design elegante. Este 
facto aliado à qualidade superior dos seus produtos 
é o que a torna excepcional,” explica Dirk Syx.

Ultimamente, tem sido mais fácil aos visitantes entrar no centro de lazer em Hoboken na 

Bélgica. Com a nova solução de controlo de entradas e um cartão de acesso, a porta abre-se 

automaticamente para os membros.

TEXTO    Linda Gårdlöv

Abrir as portas aos clientes certos

O Sorghvlied Leisure Centre instalou um conjunto de portões rápidos da Gunnebo, especialmente adaptados para ler as 
informações contidas nos cartões de membro dos seus clientes.

5EnTRAnCE COnTROl    #1 2011

Acerca da Syx Automations
 � Constituída em 1985

 � Mais de 70 empregados

 �  Escritórios em Ypres (Bélgica) e 

Nijkerk (Holanda)

Leia mais em 
www.gunnebo.pt/
soluções&produtos
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Um futuro mais 
seguro na mira

“Actualmente , a Gunnebo já desempenha um papel global com uma extensa carteira 

de produtos, soluções e serviços. Espero poder apoiar os nossos clientes, ainda mais, 

num esforço concertado para criar um futuro mais seguro e mais eficiente.”

TEXTO    Karin Wallström            
FOTOGRAFIA    Wang Jing
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suÉcia. Já não existe produção na 
pequena vila de Gunnebo, embora 
ainda lá estejam nove empregados 
a trabalhar em vendas. Um deles é 
Claes Gustafsson, que trabalha na 
área de negócio Entrance Control 
para a Gunnebo Middle East. Está 
na Gunnebo há 16 anos.

“Existe muito apoio técnico e 
resposta a concursos no mercado 
distribuidor no Médio Oriente, 
Turquia, Malta e Chipre. Estou 
muito satisfeito com o trabalho 
e a localização, especialmente 
devido ao facto de trabalharmos 
num mercado estável,” refere.

No escritório em Gunnebo 
também se encontra Jan Dolk. 
Já trabalha para a empresa há 
35 anos e agora ocupa o cargo 
de chefe de vendas da Entrance 
Control na Suécia.

“São produtos bastante espe-
ciais. Neste momento estou a 
dedicar-me às autoridades e aos 
arquitectos em busca de negócios 
futuros, mas o meu trabalho inci-
de nas aquisições e concursos para 
projectos mais imediatos. Os nos-
sos clientes são grandes empresas 
de construção como a Skanska e 
empresas de grande envergadura 
como a Volvo,” explica.

O maior projecto em que o Jan 
esteve envolvido foi a entrega e 

instalação de portões no metro 
de Estocolmo.

Os outros sete empregados 
trabalham com equipamento de 
estrada e produtos para vedações 
como parte da Site Protection 
da Gunnebo Nordic. À frente 
deste negócio encontra-se Hakan 
Berntsson, que já se encontra na 
empresa há 40 anos.

“Os meus colegas também já cá 
trabalham há muito tempo. Embo-
ra o sentido de ‘comunidade fabril’ 
já tenha desaparecido há muito, 
existe ainda muito orgulho pro-
fissional na história da vila e nos 
muitos anos de serviço,” afirma.

A gama de produtos é bastante 
básica, mas tem vindo a desen-
volver-se.

“Temo-nos esforçado por adap-
tá-la mais ao consumidor, pelo 
que os produtos se encontram 
expostos em lojas de bricolage e 
de ferragens,” explica Hakan.

Está orgulhoso de ter participa-
do neste percurso.

“A Gunnebo tem-se mantido 
actualizada e tem estado receptiva 
às necessidades dos clientes. Tudo 
isso, aliado a uma marca forte e 
a uma boa rede de contactos em 
toda a Europa, foi o que nos per-
mitiu crescer.”

Viagem em direcção a um futuro mais seguro 
começou com pregos

Hoje em dia, a Gunnebo é um grupo de segurança global com 

milhares de trabalhadores e a visão de se tornar o principal 

fornecedor global de um futuro mais seguro. No entanto, no início, 

a empresa era  apenas uma única fábrica na vila oriental sueca de 

Gunnebo, onde se fabricavam pregos e correntes para navios.

TEXTO    Mats Ekendahl

Breve História
A Gunnebo Industrier foi consti-

tuída em Gunnebo em 1764 e 

no início dedicava-se ao fabrico 

de pregos e correntes para a 

indústria naval.

A Gunnebo Industrier foi sepa-

rada da Gunnebo AB em 2005, e 

a Gunnebo AB passou a dedicar-

se exclusivamente à segurança. 

Depois de adquirir mais de 40 

empresas de segurança, o Grupo 

agora gera um produto de  

vendas líquidas de mais de  

600 milhões de euros.

O interesse nos produtos e soluções de segu-
rança está a crescer em todo o mundo. Para 
poder dar a si, como cliente, a melhor orien-

tação e proporcionar as soluções mais eficientes para 
o seu negócio, a Gunnebo colocou o enfoque estraté-
gico ainda mais na mira. 

“Actualmente, a Gunnebo já desempenha um pa-
pel global com uma extensa carteira de produtos, so-
luções e serviços. Para, de futuro, podermos continuar 
a dar aos nossos principais segmentos de clientes as 
melhores soluções adaptadas a cada caso, teremos 
de abrir espaço para ainda mais áreas de enfoque”, 
afirma Per Borgvall, President and CEO da Gunnebo.

Daqui em diante, a Gunnebo vai concentrar-se 
em proporcionar um futuro mais seguro aos bancos 
(desde os bancos retalhistas até aos bancos centrais), 
ao comércio retalhista, às empresas de transporte 
de valores e aos sectores de transporte de massas, 
construção e escritórios, oferecendo soluções para 
controlo de entradas e soluções de armazenamento 
seguro a um conjunto alargado de clientes. Além 
disso, a oferta de serviço que apresentamos será 
refinada e irá também incluir serviços de consultoria 
de segurança baseados nos conhecimentos sólidos 
de segurança do Grupo e respectiva rede, com orga-
nismos de decisão espalhados pelo mundo.

 “Estamos muito comprometidos com os nossos 
clientes. É um compromisso que tencionamos refor-
çar daqui em diante. Queremos prestar os nossos 
serviços de forma simples, fiável e eficiente, forne-
cendo à partida, as soluções certas, na altura certa,” 
continua Borgvall. 

Com empresas de vendas em 30 países* e uma 
presença em mais de 100 mercados através de par-
ceiros e distribuidores, a Gunnebo tem capacidade 
para trabalhar em força a nível local mas com uma 
perspectiva global. 

“Vamos continuar a concentrar-nos também no 
mercado europeu, procurando simultaneamente 
obter a nossa quota dos mercados asiáticos como a 
Índia, a Indonésia e a China, nos quais se tem regis-
tado um tremendo crescimento. Continuaremos a 
explorar novos mercados em crescimento bem como 
as possibilidades de estabelecer novas empresas de 
vendas e novos parceiros,” afirma Per Borgvall.

Actualmente, a Gunnebo já é suficientemente forte 
para poder seguir o percurso dos seus clientes seja 
quais forem os países em que estes exercem a sua 
actividade, podendo assim proporcionar os mesmos 
produtos e soluções. 

“Com a nossa força de vendas reforçada por uma 
organização global, espero que, como cliente, repare 
na diferença e tire partido dela. Por último mas não 
menos importante, tenho grandes expectativas de po-
der vir a apoiá-lo no nosso esforço conjunto para criar 
um futuro mais seguro e também mais eficiente”.

* Dinam.,Finlând., França, Aleman., G.Bretanha, Hungr., 
Índia, Indonés., Itál., Luxemb., México, M.Oriente, Holanda, 
N.Zelând., Norue., Polón., Portugal, Rúss., Singap., Áfri.Sul, 
Espan., Suécia, Suíça e EUA

TEXTO    Karin Wallström            
FOTOGRAFIA    Wang Jing



Clientes monitorizam questões 
de assistência ao vivo
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Fornecendo um PDA – um pequeno computador manual – a 300 técnicos e criando um site extranet,  

os clientes podem agora monitorizar os seus assuntos de assistência em tempo real ao mesmo tempo  

que acedem a um painel de instrumentos e às estatísticas.
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A Gunnebo está finalmente 

em condições de nos dar 

acesso ao mundo da as-

sistência, o que significa 

identificação, transparência 

e informação em tempo real

Clientes monitorizam questões 
de assistência ao vivo

T udo isto faz parte de uma nova oferta de as-
sistência da Gunnebo France. O projecto tem 
a designação Mobili’s e o objectivo é procurar 

satisfazer melhor as expectativas dos clientes em 
termos de custos e de investimento. Ao escolher 
um produto ou uma solução, os clientes pretendem 
obter no custo total de um produto que adquirem, 
conhecimentos e um compromisso com uma certa 
continuidade.

Acesso ao mundo da assistência
“Uma parte do projecto Mobili’s consiste em ter uma 
oferta de assistência inovadora, adaptada no sentido 
de melhorar a produtividade, optimizar os recursos 
existentes e dar apoio e simplificar o negócio. Outra 
parte consiste em aumentar a consciência entre os 
empregados do cliente para a gestão dos riscos,” afir-
ma Delphine Guerrier, General Manager de Service e 
Remote Surveillance da Gunnebo France.

“A Gunnebo está finalmente em condições de nos 
dar acesso ao mundo da assistência, o que significa 
identificação, transparência e informação em tempo 
real. Temos a hipótese de escolher entre ‘push’ 
(empurrar), para enviar automaticamente emails, e 
‘pull’ (puxar) que consiste na assistência extranet,” 
afirma um representante do Banque Populaire Caisse 
D’Epargne Group (BPCE).

Levanta-se um vento revigorante de inovação
Outro cliente, a empresa de transportes e logística 
Geodis, descreve o Mobili’s como “um vento revigo-
rante de inovação que mobiliza todas as equipas de 
assistência.”

Esta nova oferta de assistência é apenas o início 
de um novo enfoque dentro do Grupo Gunnebo. A 
oferta continuará a crescer e o enfoque que se fará 

sentir mais adiante incidirá nas patrulhas à distância 
e na realização de contratos de manutenção, permi-
tindo aos clientes com outras soluções que não as da 
Gunnebo, escolher a Gunnebo como parceiro exclu-
sivo de assistência. Também se encontra disponível 
para os clientes, uma ferramenta interactiva para o 
pessoal, destinada a explicar como gerir os riscos, 
assaltos e roubos.

O objectivo consiste em optimizar as operações
Outras Empresas de Vendas dentro da Gunnebo 

também estão a pensar em implementar o Mobili’s, 
com a Gunnebo Belgium em primeiro lugar.

“Começaremos a implementar a parte do PDA do 
projecto Mobili’s em Março de 2011 , fornecendo aos 
nossos 45 técnicos um dispositivo manual. Um obstá-
culo importante a ultrapassar é o aspecto multilíngue 
do nosso país. No entanto, e felizmente, é possível 
adaptar o software para fazer face a este problema. O 
nosso objectivo consiste em optimizar as nossas ope-
rações, tornando-as mais transparentes e pró-activas 
ao mesmo tempo. Trata-se de algo essencial para o 
nosso objectivo de fornecer um melhor serviço aos 
nossos clientes,” afirma Johanna Dekeyzer, Services 
Manager da Gunnebo Belgium. 

Graças ao PDA fornecido aos técnicos, os clientes podem agora monitorizar as suas questões de assistência em tempo real 
através de um site extranet.

TEXTO    Linda Gårdlöv            
FOTOGRAFIA    Åsa Westlund
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Jacarta. Em 2008, o hotel sofreu uma remo-
delação completa e a Gunnebo está agora a 
fornecer serviços de manutenção e um contrato 
de assistência que funciona 24 horas. O contrato 
de assistência destina-se à manutenção de 
sistemas de supressão de incêndio instalados 
em quatro zonas diferentes do hotel: as salas 
de IT, de contadores, de transformadores e de 
comutação.  O contrato também disponibiliza 
equipamento de substituição temporária para 
fazer face a avarias do equipamento de base, 
verificadas durante os processos de manutenção 
e que se prolonga durante o período de repa-
ração, bem como acções de formação anual 
para os operadores, que incluem a resolução de 

problemas básicos no caso de emergências ou 
problemas no sistema.

“É a fiabilidade do fornecimento de peças 
sobressalentes e a prestação de apoio técnico 
que fazem com que o Mandarin volte a procurar 
os serviços da Indolok como principal fornece-
dor de serviços de manutenção para o sistema 
de protecção contra incêndio, particularmente 
o sistema FM 200. Além disso, os técnicos da 
Indolok são sempre pontuais no fornecimento 
dos serviços de manutenção obedecendo ao 
calendário previsto sem haver a necessidade de 
lembrar, e tenho grande apreço pelo empenho 
que dedicam,” afirma Buang Sakti, o actual Main-
tenance Manager do Hotel Mandarin Oriental.

Ao longo de um período de dez anos o Hotel Mandarin Oriental em Jacarta adquiriu os 

serviços da Gunnebo Indolok, começando pela instalação de sistemas de alarme contra 

incêndios, hidrante e aspersores.

TEXTO    Linda Gårdlöv

Em 2008, o Hotel Mandarin Oriental em Jacarta foi completamente renovado. A Gunnebo está agora a fornecer serviços de manutenção e assistência.

A equipa de assistência da Gunnebo Indolok esforça-se 
por assegurar  a fiabilidade do sistema de controlo de 
incêndio do hotel.

Sistema de protecção contra incêndio  
24 horas em funcionamento
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nOruega. Mikael Karlsson concentra-se no  
SafePay™, a solução para a gestão fechada do 
dinheiro da Gunnebo. Já trabalhou como especia-
lista de uma Unidade de Transferência de Dinheiro 
(Cash Transfer Unit (CTU) na Alemanha, Itália e 
Reino Unido, tendo também estado envolvido 
na fase de construção das lojas com o SafePay.

No entanto, desde 2005 que tem operado a 
partir da Noruega. Metade do tempo faz o tra-
balho de técnico de assistência e a outra metade 
presta serviços de apoio técnico e especializado 
à equipa de vendas.

“A qualidade é tudo – é aquilo que sustenta 
efectivamente a empresa,” afirma.

Para manter os clientes satisfeitos, é absoluta-
mente essencial chegar ao local rapidamente a 
fim de se diagnosticar o problema. Quer se trate 
de um problema de hardware ou de software, 
tem de ser resolvido rapidamente. Nalguns 

casos, os problemas até podem ser resolvidos à 
distância através do SafePay Control.

Se houver problemas de gestão, existem 
cursos de formação para clientes, cuja responsa-
bilidade recai frequentemente sobre Mikael.

“Ao longo dos anos, desenvolvi um bom rela-
cionamento com os clientes da Gunnebo quer 
na Noruega quer na Europa em geral. Confiam 
muito no meu trabalho.”

Anne Marie Indrelid confirma que é assim. 
Desempenha o cargo de Administration Ma-
nager na Contera/Right Price Tiles na Noruega, 
onde o SafePay se encontra instalado.

“Estamos satisfeitos com o Micke. Aparece 
sempre e atende o telefone. Todos o conhecem 
e vemo-lo como uma peça importante na nossa 
cadeia de lojas,” explica.

O negócio da Contera depende da existência 
de pontos de venda que funcionam.

Foram instaladas na Noruega mais de 1.000 unidades SafePay™ . Precisam dos cuidados 

continuados de técnicos de assistência competentes, como Mikael Karlsson.

TEXTO    Mats Ekendahl           FOTOGRAFIA    Sara Nordgaard

Fazendo felizes clientes e máquinas

Uma das áreas de enfoque da Gunnebo é a assistência - proporcionando valor acrescentado aos clientes através da oferta de competência em termos de gestão de projectos, insta-
lação, assistência pós-venda e actualizações. Na imagem: Service Engineer, Mikael Karlsson e Anne Marie Indrelid, Administration Manager da Contera/Right Price Tiles na Noruega.

O técnico de assistência, Mikael Karlsson, ajuda a Gunnebo a cumprir as suas promessas aos clientes noruegueses.

“Nalgumas lojas dispomos apenas de um único 
SafePay, o que poderia ser uma vulnerabilidade 
para nós, mas na verdade o SafePay raramente 
fica fora de serviço. Quando isso acontece, é 
geralmente devido a um erro do utilizador,” 
afirma Anne Marie.

Apesar disso, Mikael depara-se por vezes 
com um cliente insatisfeito e, nessas alturas, é 
importante manter uma atitude de respeito.

“O cliente quase sempre tem razão, mas 
nem sempre. Tem de ouvir o que ele tem para 
dizer e estar receptivo a opiniões. Como se 
sabe, é bem verdade que um cliente insatisfeito 
vai contar o sucedido a muita gente, ao passo 
que um cliente satisfeito guarda para si próprio 
a sua satisfação.”

Em Janeiro de 2011, Mikael Karlsson vai tornar-
se Product Manager do SafePay na Noruega.

“Tanto os clientes como os colegas valorizam 
o Mikael. Torna o meu trabalho no marketing do 
SafePay muito mais fácil, o que significa muito 
para as vendas,” afirma Arild Clausen, um sales 
executive da SafePay Gunnebo Nordic AS.
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FranÇa. ”Produtos fidedignos e uma equipa coesa 
que trabalha bem em conjunto são as chaves para 
o sucesso,” explica Thierry Craplet, responsável pela 
coordenação do projecto da Gunnebo para a Comis-
são Europeia.

O contrato-quadro será implementado ao longo 
de quatro anos (2008-2012) através de contratos 
específicos no valor máximo de 40 milhões de euros. 
Além das soluções de segurança, o projecto também 
inclui assistência e manutenção. Cobre o serviço de 
manutenção preventiva, seguindo regras rigorosas 
e previamente definidas, além de um pacote para as 
intervenções de emergência.

“Temos à disposição uma linha directa, técnica e 
de apoio ao cliente gerida pela nossa equipa de apoio 
técnico em Velizy, França,” afirma Thierry Craplet, que 
também é responsável pela Assistência ao Cliente da 
Unidade de Negócio Electronic Security da Gunnebo

Neste momento, o trabalho já foi concluído em 14 
delegações e está em curso noutras dez na Europa, 
África, Ásia e América.

O projecto requer uma gama alargada de soluções 
composta por uma configuração multi-produtos que 
envolve mais de 200 referências a produtos.

“Quando se enviam produtos de segurança sen-
síveis de um lado para o outro do mundo, é preciso 
lidar com questões alfandegárias e de logística. Os 
produtos que estão a ser desalfandegados estão 
sujeitos às regulamentações locais e ao ambiente 
geopolítico em questão, pelo que controlar os pra-
zos de entrega se torna um verdadeiro desafio – os 
produtos chegam a ficar retidos na alfândega duran-
te semanas ou mesmo meses. Este facto pode dar 

origem a alterações nas entregas e na afectação de 
recursos humanos ao projecto,” explica ainda Thierry. 
“No entanto, tudo isto aumenta o grau de desafio e a 
relevância do nosso trabalho. É preciso estar sempre 
pronto para intervir e enviar equipas para um local,” 
acrescenta Thierry.

As pessoas que trabalham no projecto também 
têm de garantir que estão atentas aos pormenores. 
Algo que pode não ter qualquer importância num 
país pode ser um enorme problema noutro e material 
que possa haver facilmente num país pode ser difícil 
de encontrar noutro.

“É necessário rigor e flexibilidade para lidar de for-
ma eficiente e rápida com alterações nas prioridades,” 
afirma Thierry.

Este projecto constitui uma prova da considerável 
experiência que a Gunnebo tem no fornecimento de 
sistemas de segurança multi-competências integra-
dos às instituições e grupos internacionais. “Com os 
nossos conhecimentos das necessidades dos clientes 
internacionais e a nossa capacidade de fornecer 
uma gama de produtos alargada e técnicas de ins-
talação a nível mundial, estamos habituados a lidar 
com estes assuntos, o que nos torna mais flexíveis e 
reactivos,” acrescenta Thierry.

É importante salientar que as equipas de instala-
ção têm a experiência necessária para se adaptar a 
situações que se alteram.

“Fazem um óptimo trabalho e a sua disponibilidade 
é total. Demonstraram ter uma capacidade extra-
ordinária para se adaptar a condições e ambientes 
diferentes, bem como a prazos que estão sempre a 
mudar,” conclui Thierry.

No final de 2008, a Gunnebo assinou um contrato-quadro para o fornecimento de serviços e 

soluções de segurança para as delegações da Comissão Europeia em todo o mundo. A gestão 

de um projecto internacional como este é um trabalho complexo, estimulante e inspirador.

TEXTO    Amel Loukal

Grande especialização na Gestão de Projectos 
Internacionais e Multi-competências

O Contrato-Quadro
O objectivo do contrato-quadro 

consiste em fornecer às delegações 

da Comissão Europeia soluções 

críticas para a segurança física 

– portas e janelas fortes de alta 

segurança – segurança electrónica 

– soluções de detecção de intrusão 

e de incêndio, controlo de acessos e 

CCTV e equipamento pesado como 

leitores de raio-X. O contrato tam-

bém abrange a entrega de uma 

aplicação central destinada a gerir 

o sistema de segurança.

A equipa de projecto
A Gunnebo criou uma organi-

zação específica liderada pela 

Unidade de Negócio Electronic 

Security para impulsionar o 

projecto. Estão envolvidos vários 

Regional Project Managers , 

sendo cada um responsável pela 

gestão de um grupo de dele-

gações. Certificam-se de que as 

equipas de instalação se mantêm 

em comunicação com o apoio 

técnico. As equipas de instalação 

vêm principalmente da Polónia e 

são geridas pelo Country Mana-

ger da Gunnebo EU East. Existe 

também uma equipa espanhola 

sub-contratada. As equipas de 

projecto são compostas por 

especialistas nas principais áreas 

de conhecimento tais como, a 

segurança física e electrónica, 

com experiência em ambientes 

complexos e de alto risco. Thierry 

Craplet é responsável pela coor-

denação do projecto.

Thierry Craplet, respondável pela coordenação do projecto da Gunnebo para a Comissão Europeia.



esPanHa. A refinaria foi reconstruída e ampliada e 
é actualmente o maior investimento industrial em 
Espanha. O objectivo é impulsionar a produção da 
central até ao mais alto nível de desempenho no 
país, nomeadamente criar uma das centrais mais 
modernas do mundo de modo a maximizar a produ-
ção de combustível automóvel limpo. 

O investimento total ascende a mais de 3 milhões 
de euros. A decisão de instalar portas à prova de 
explosão da Gunnebo baseou-se no elevado nível de 
resistência que elas proporcionam. Anteriormente, a 
Repsol tinha adquirido portas de segurança de ou-
tros fabricantes que não possuíam certificação e que, 
por isso, não satisfaziam as normas internacionais 
relativas à resistência a ondas de choque após uma 
explosão ou incêndio. 

“As portas precisam de ser resistentes a uma 
onda de choque,” explica Angel Luis Iglesias Moreno, 
Técnico de Projecto na Repsol, “e precisamos de uma 
certificação neste sentido num ensaio em campo 
aberto emitida por outra organização.” 

Por forma a definir as medidas correctas de se-
gurança e resistência para as suas novas portas, a 
Repsol trabalhou em conjunto com a internacional-
mente reconhecida Baker & Risk (USA), especialista 
na previsão, prevenção e atenuação de perigos resul-
tantes de explosões, incêndios e derrames tóxicos. 
Após várias reuniões e demonstrações do produto, 
a Repsol ficou convencida que as portas à prova de 
explosão da Gunnebo seriam capazes de atingir os 
níveis de resistência necessários. 

Mas a resistência à explosão não era a única 
consideração. Uma das exigências era que as portas 
teriam de possuir um painel superior que pudesse 
ser removido de modo a criar uma abertura maior, 
permitindo que equipamento maior pudesse ser des-
locado para o interior do edifício central. A Gunnebo 
conseguiu satisfazer esta exigência e tanto o fabrico 
do produto como a sua instalação foram um sucesso.

 “O elo de ligação entre a Gunnebo Sales e o apoio 
técnico foi muito importante,” afirma Iglesias Moreno. 
“Ajudou-nos a obter respostas para quaisquer dúvidas 
que tivéssemos, acelerar o tempo de entrega e, por 
fim, instalar a solução técnica que precisávamos.”   

Por forma a cumprir as normas internacionais, o principal fornecedor de energia em Espanha,  

a Repsol, mandou instalar portas à prova de explosão da Gunnebo para proteger os trabalhadores 

e a maquinaria no novo edifício central da sua refinaria em Cartagena, Espanha.

TEXTO    Mats Ekendahl

Portas à prova de explosão protegem 
trabalhadores em refinaria espanhola

Factos
A Repsol instalou a DeflaRitz 50, 

uma porta fabricada em alumínio 

reforçado resistente à explosão. 

A porta possui certificação EN 

13123, uma norma europeia 

reconhecida que faz ensaios 

a portas, janelas e portadas 

para determinar a resistência à 

explosão.

Leia mais em 
www.gunnebo.pt/
soluções&produtos
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suíÇa. Nos últimos anos, o HSBC registou um cres-
cimento espectacular na Suíça através da aquisição 
de muitos novos locais destinados aos clientes. A 
Gunnebo tem sido um parceiro privilegiado nesta 
expansão, encarregando-se de várias instalações de 
segurança e oferecendo soluções eficientes através 
de uma abordagem orientada para a assistência bem 
como uma vasta gama de produtos.

Eric Nicollet, Department Manager da Building 
& Security no HSBC, tem uma boa opinião sobre o 
fornecedor de segurança: “Há quatro anos que a 
Gunnebo Switzerland é um dos nossos parceiros de 
confiança, oferecendo soluções pró-activas e pres-
tando um serviço eficiente.”

O desempenho histórico da Gunnebo Switzerland 
junto do HSBC fez com que esta instituição bancária 
voltasse novamente a recorrer à Gunnebo, desta vez 
para obter o seu apoio na conversão de um velho 
chalet em Gstaad em duas casas-fortes. As casas-for-

tes – uma das quais uma típica casa-forte bancária 
e a outra contendo cofres-de-aluguer para clientes 
especiais – têm, cada uma, cerca de 16 m2.

Gstaad, conhecida pelos seus luxuosos hotéis, 
lojas de produtos de marca e visitantes abastados, 
está cheia de chalets tradicionais que conferem a 
esta estância grande parte do seu charme.

“Queríamos oferecer a alguns clientes especiais 
em Gstaad um serviço bancário exclusivo, preservan-
do, no entanto, a autenticidade do chalet,” explica 
Nicollet. “Isto foi possível, graças à execução expe-
riente da Gunnebo.”

“A Gunnebo Switzerland sempre gostou de par-
ticipar em projectos exclusivos e o Chalet do HSBC 
em Gstaad constituiu uma fantástica oportunidade,” 
observa Jean-Gabriel Perreten, Senior Business  
Manager da Gunnebo Switzerland em Nyon.

O HSBC inaugurou a nova sucursal de Gstaad a 
tempo do Natal de 2010.

Para prestar assistência aos clientes na estância exclusiva de ski de Gstaad na Suíça, o HSBC 

transformou o interior de um velho chalet numa moderna casa-forte.

TEXTO    Rob Suddaby

O banco HSBC instala casa-forte 
em chalet tradicional suíço 

Acerca do HSBC
 �  Com sede em Londres, o HSBC 

é uma das maiores organi-

zações bancárias e financeiras 

do mundo

 �  A rede internacional do HSBC 

é composta por cerca de 8.000 

escritórios em 87 países

 �  Leia mais: www.hsbc.com

Leia mais em 
www.gunnebo.pt/
soluções&produtos

Apesar do terreno montanhoso, a Gunnebo instalou com êxito duas casas-fortes e conseguiu manter a integridade do edifício existente, algo a 
que o cliente atribuía muita importância.

14 BAnk SECURiTy & CASh hAndlinG    #1 2011
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FranÇa. ”Fizemo-lo para satisfazer as expectativas 
dos clientes em termos de fornecimento de cofres-de-
aluguer,” afirma Frederic Havret, Marketing & Distribu-
tion Manager de Retail Banking na Caisse d’Epargne.

Frederic Havret também acha que a oferta está per-
feitamente em linha com a política que o banco está a 
desenvolver – no sentido de prestar um melhor serviço.

“O SafeStore Auto oferece muitas vantagens que 
atraem os seus clientes. Trata-se de uma solução 
verdadeiramente inovadora com um impacto directo 
sobre a imagem do banco.”

A solução garante uma total segurança e confiden-
cialidade quando se acede aos valores e não requer a 
presença de pessoal do banco.

“Os nossos clientes têm agora acesso aos seus 
cofres fora do horário de expediente. Para nós, o 
SafeStore Auto constitui uma solução moderna que 
facilita a gestão do serviço, libertando tempo aos 
empregados do banco,” prossegue Frederic Havret.

Esta solução também é mais económica do que a 

casa-forte tradicional e ocupa muito menos espaço.
Na opinião de Frederic Havret, o SafeStore Auto é 
uma solução simples e fácil de utilizar.

“As pessoas estão acostumadas aos ATMs e utilizam 
o SafeStore Auto como se fosse um ATM, só que com 
mais segurança e privacidade. Além disso, a solução 
pode ser utilizada por determinados clientes como 
muito mais do que uma caixa de depósito tradicional 
- para levantar ou depositar grandes quantidades de 
dinheiro,” acrescenta.

Agora os trabalhadores do banco têm mais tempo 
para se dedicarem a aconselhar e a vender produtos 
financeiros.

Para ajudar os seus clientes a utilizarem o novo 
sistema, o banco realizou uma campanha de cons-
ciencialização e fez demonstrações práticas.

“A reacção dos clientes também é positiva porque 
este novo conceito satisfaz as suas expectativas em 
termos de horário de abertura, privacidade, inovação, 
segurança e acessibilidade,” conclui Frederic Havret.

A Caisse d’Epargne Nord France Europe instalou a solução SafeStore Auto na sua  

sucursal de Roubaix.

TEXTO    Jocelyne Benisri

Criar valor para os clientes 
dos bancos

Factos
O Caisse d’Epargne Savings Bank 

Nord France Europe faz parte do 

Grupo Banques Populaires e 

Caisses d’Epargne. Possui  

270 balcões no Norte de França, 

que prestam serviços aos seus  

2,1 milhões de clientes.

Leia mais em 
www.gunnebo.pt/
soluções&produtos

O SafeStore Auto é uma solução inovadora para a gestão de cofres-de-aluguer.
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rOmÉnia. Juntamente com o 
seu parceiro de negócios romeno, 
Siel, a Gunnebo Poland forneceu 
26 SpeedStiles ao Estádio de  
Drobeta em Bucarest, Roménia.

A nova geração de tripés foram 
aceites pelos representantes 
da UEFA, que inspeccionaram o 
recinto desportivo antes da insta-
lação estar concluída.

“A selecção dos novos tripés 
dependeu de produtos de alta 
qualidade e da entrega rápida e efi-
ciente,” afirma Karol Gorzkiewicz,  
Key Account Manager da  
Business Area Entrance Control.

Complexo des-
portivo equipado 
com SpeedStiles

suÉcia. A sociedade moderna 
requer um enorme e crescente 
volume de transportes, Uma das 
razões é a globalização, que fez 
com que os bens fossem produ-
zidos e vendidos em continentes 
diferentes. Os navios desempe-
nham um papel crucial neste con-
texto, que está a crescer cada vez 

mais, principalmente no que se 
refere ao tráfego de contentores.

A Gunnebo pretende ter uma 
influência sobre este assunto, 
razão pela qual faz parte do Cle-
an Shipping Project, que desen-
volveu um índice internacional 
para a avaliação ambiental dos 
navios. O Clean Shipping Index 
é reconhecido a nível interna-
cional, ganhou vários prémios 
e já estabeleceu uma forma de 
monitorização através do Lloyds 
e do DNV.

“Uma parte da política am-
biental da Gunnebo consiste em 
melhorar constantemente a nos-
sa gestão ambiental e minimizar 
o impacto sobre o ambiente. O 
Clean Shipping Project é uma das 
formas que temos para manter 
um envolvimento pró-activo e 

além disso, é uma exigência por 
parte dos nossos clientes quando 
se trata de empreendimento sus-
tentável,” afirma Andreas Wra-
msmyr, Group Logistics Manager 
da Gunnebo AB.

O índice foi desenvolvido na 
Suécia, incluindo intervenientes 
no mercado sob a forma de com-
pradores de transportes e tran-
sitários. É também do consenso 
geral que tudo o que é passível 
de ser medido e monitorizado, 
também pode ser agilizado.
A Gunnebo vai continuar a im-
pulsionar o desenvolvimento, 
impondo requisitos ambientais 
cada vez mais rigorosos, junta-
mente com as outras 

empresas que fazem parte do 
Clean Shipping Project.

“Conseguimos visualizar uma 
vantagem tripla neste contexto. 
Em primeiro lugar, podemos 
optar por um meio de transporte 
com um bom desempenho e 
fazê-lo notar aos nossos clientes. 
Em segundo, podemos dar  
preferência a companhias de 
navegação pró-activas, que levam 
a sério as questões ambientais. 
E, por último, mas não menos 
importante, encontram-se os 
benefícios ambientais,” refere 
Helgi Ingolfsson, Director da Air 
& Ocean Division da DB Schenker.
O Clean Shipping Project conta 
com a participação de 24 das 
principais empresas suecas de 
importação e exportação, e o 
interesse europeu pelo índice  
está a aumentar cada vez  
mais. A Gunnebo é membro 
desde 2008.

Fomentar o desenvolvimento com exigências  
ambientais mais rigorosas no campo dos transportes
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POlÓnia. O Palácio Presidencial 
em Varsóvia fez uma encomenda 
de dois bloqueadores de estrada 
de alta segurança.

“Ficamos satisfeitos que uma 
instituição tão importante como 
o Palácio Presidencial tenha  
decidido escolher produtos da 
Gunnebo,” afirma Bartosz Kędzia, 
Key Account Manager da Business 

Area Entrance Control.
Uma das principais razões que 

levaram a esta decisão foi o certi-
ficado DOS K12 do produto – que 
constitui uma confirmação do 
mais alto nível de segurança.

Os bloqueadores de estrada 
serão entregues no decorrer da 
Primavera de 2011.

Palácio presidencial polaco seguro 
com bloqueadores de estrada

A sucursal de Oakbank do Sunova Credit Union instalou a primeira de três máqui-
nas SafeStore Auto Maxi.

canada. O Sunova Credit Union 
instalou a primeira unidade 
SafeStore Auto Maxi da Gunnebo 
nas Américas.

Situado em Manitoba, Canadá, 
foi a sucursal de Oakbank do 
Sunova Credit Union que rece-
beu a primeira de três máquinas 
SafeStore Auto Maxi.

A instalação teve início em 
meados de Outubro de 2010.

O conceito SafeStore Auto para 
cofres-de-aluguer automatizados 
passou agora a fazer parte dos 
planos do Sunova para todas as 
futuras sucursais, juntamente 

com a sua concepção de edifício 
verde, cash pods, caixas regista-
dores “drive-through” e outras 
tecnologias vanguardistas.

O Presidente & CEO do Sunova, 
Edward Bergen, afirma: “O que 
torna o Sunova único é o nosso 
desejo de ser pioneiros das novas 
tecnologias e inovações, sem 
deixar de prestar um serviço 
excepcional aos nossos clientes. 
É apenas mais um exemplo de 
como o Sunova se vai destacar 
das outras instituições financei-
ras em Manitoba e no Canadá.”

O banco Credit Union abraça  
a tecnologia SafeStore

itália. Leroy A Leroy Merlin, 
um dos principais retalhistas de 
bricolage da Europa, vai equipar 
todas as suas lojas italianas com 
o sistema fechado de gestão de 
dinheiro da Gunnebo, SafePay™.

Quando o projecto estiver con-
cluído em 2013, terão sido insta-
ladas umas impressionantes 520 
unidades SafePay em 52 locais 
diferentes. A Gunnebo Italy está 
encarregue da implementação e, 
além de fornecer as estações de 
pagamento SafePay, vai também 
fornecer as unidades de transfe-
rência de dinheiro do back-office, 
o software para o controlo do 
ciclo de gestão de dinheiro e a 
formação do pessoal.

“A introdução de um sistema 
fechado de gestão de dinheiro 
nas lojas Leroy Merlin vem ao 
encontro da estratégia da empre-
sa de focar as equipas da loja no 
desenvolvimento de um relacio-
namento exclusivo com os clien-
tes,” refere Vincent Gentil, CEO da 
Leroy Merlin Italia.

O SafePay reduz consideravel-
mente a “tensão relacionada com 
a gestão de dinheiro” e é o tempo 
que ele vai libertar ao pessoal 
que a Leroy Merlin acredita vai 
traduzir-se num valor real.

“Os próprios clientes encar-
regam-se de todo o processo de 
pagamento.

Assim, o nosso pessoal fica com 
mais tempo para se concentrar 
directamente na assistência ao 
cliente, melhorar a experiência 
de ir às compras e implementar 
melhoramentos no serviço,” 
explica Gentil.

A Leroy Merlin utilizou o  
SafePay na sua loja em Rozzano 
nos arredores de Milão durante 
dois anos como período de en-
saio e verificou como as relações 
comerciais com os clientes me-
lhoraram consideravelmente.

“O SafePay contribui para 
redefinir a loja do futuro e, como 
parte da missão da Leroy Merlin, 
irá ajudar-nos a corresponder me-
lhor às expectativas dos nossos 
clientes,” conclui Gentil.

Sistema fechado de gestão de dinhei-
ro melhora a assistência ao cliente

O acordo com a Leroy Merlin foi assinado em Itália, entre a Gunnebo Italia e Vin-
cent Gentil, CEQ da Leroy Merlin Italia.

Acerca da Leroy Merlin
 �  A Leroy Merlin é um reta-

lhista francês de melhora-

mentos de casa e jardim.

 �  Possui actualmente 274 

locais, predominantemente 

no Sul da Europa, mas tam-

bém tem lojas na Turquia, 

Rússia, China e Brasil.

 �  A dimensão das suas lojas 

de bricolage varia entre 

6 000m2 e 19 000m2.
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cHina. O mercado para os inves-
timentos em infra-estruturas está 
a crescer exponencialmente na 
China. Actualmente, onze cidades 
possuem redes de metropolitano 
e outras dez estão a fazer planos 
nesse sentido para um futuro 
próximo.

Em 2010, o Gunnebo Security 
Group conseguiu encomendas de 
sistemas de controlo de entrada 
para o alargamento da Rede de 
Metropolitano de Pequim bem 
como as novas linhas em Tianjin 
(Linha 3), Shenyang, Hangzhou e 
Suzhou. O valor total da encomen-
da ascende a 4,8 milhões de euros.

A Gunnebo vai fornecer ao 

metropolitano portas de abas, es-
pecialmente concebidas para um 
elevado fluxo de pessoas e uma 
utilização segura nas estações de 
metro. No total, serão instaladas 
mais de 2.000 portas de entrada 
e saída.

“É com satisfação que constato 
que a Gunnebo é um dos prin-
cipais fornecedores de soluções 
de controlo de entrada para o 
sector de transporte massificado 
na China. Conseguimos prever 
que no futuro irão surgir grandes 
oportunidades para o crescimen-
to desta actividade,” refere Mats 
Johansson, Country Manager da 
Gunnebo China.

As portas que a Gunnebo vai 
fornecer ao mercado de metro-
politano chinês têm uma boa 
reputação na gestão de grandes 
fluxos de pessoas e possuem 
uma fiabilidade e durabilidade 
comprovadas. As portas foram 
inicialmente concebidas para uti-
lização na rede de metropolitano 
KCRC em Hong Kong, que definiu 
o nível para a região, seguindo-se 
outras instalações em Pequim, 
Xangai e muitas outras redes de 
Metropolitano em toda a China.

Sistemas de metropolitano em rápida expansão na China 

suÉcia. Ao longo dos últimos 
anos, a Gunnebo tem-se clas-
sificado nos primeiros lugares 
no índice ambiental, o Carbon 
Disclosure Project, e 2010 não foi 
excepção.

A Gunnebo integra aspectos 
ambientais a vários níveis, desde 

a investigação e o desenvolvi-
mento até à aquisição, pro-

dução, logística, assistência 
e as viagens de negócios. 
Para nós é muito im-
portante medir o nosso 
impacto sobre o am-
biente e uma forma que 
temos para comunicar 
o que conseguimos é 

participando anualmen-
te no Carbon Disclosure 

Project*.
Quando o relatório 

relativo a 2010 foi publicado, 
o desempenho da Gunnebo 

situou-se claramente na catego-
ria dos ‘Alvos para as emissões e 
redução’ e ficou classificado em 
quinto lugar das 24 empresas 
nórdicas a participar no sector 
dos ‘Industriais’.”

“Em anos passados, a Gunnebo 
classificou-se ainda melhor, o que 
significa que a concorrência tem 
vindo a melhorar, o que é certa-
mente uma tendência positiva. 
Devemos orgulhar-nos do nosso 
desempenho, mas não nos deve-
mos tornar complacentes. Muitas 
empresas da concorrência tam-
bém estão a evoluir rapidamen-
te,” afirma Rolf Kjallgren.

A Gunnebo tem um Sistema 
de Gestão Ambiental comum, 
que inclui políticas, objectivos e 
linhas de orientação-chave para 
o trabalho do Grupo relacionado 
com o ambiente. Foram definidos 
vários objectivos de melhora-
mento: a redução das emissões 
de CO2 na produção em 15% 
2009–2012, a redução da utiliza-
ção de electricidade na produção 
em 10% 2009-2012 e o aumento 
de reciclagem de material nos 
centros de produção em 20% 
2009–2012.

Durante 2010, o Grupo está a 
implementar o conceito EcoDe-
sign que diz respeito ao facto do 
ambiente ser levado em conside-

ração em todo o ciclo de vida de 
um produto.

Logo na fase de concepção, 
é preciso ter em conta alguns 
aspectos ambientais.

“Temos de levar em conside-
ração questões ambientais logo 
que começamos a debruçar-nos 
sobre novas concepções uma vez 
que é nesta fase que podemos 
ter o maior impacto da perspec-
tiva do ciclo de vida”

*  O Carbon Disclosure Project (CDP) 
Uma organização global não lu-
crativa que acompanha e publica 
o desempenho e transparência de 
uma empresa em termos de esforço 
para reduzir as alterações climáti-
cas e o seu impacto sobre o clima 
(redução do dióxido de carbono). 
Os principais investidores utilizam 
estas informações para avaliar o 
trabalho ambiental desenvolvido 
pelas empresas. Há vários anos que 
a Gunnebo faz parte deste progra-
ma e comunica o seu desempenho 
ao CDP.

Questões ambientais – uma prioridade para o sucesso  
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FranÇa. A gama Chubbsafes vai 
encontrar-se agora disponível 
em qualquer loja de esquina 
em França graças a um contrato 
recém assinado com a Proxeo, 
uma cadeia retalhista de segu-
rança bem conhecida naquele 
país, com 110 revendedores 
franchisados.

A Chubbsafes fornece solu-
ções para o armazenamento de 
dinheiro e de valores bem como 
para a protecção de dados e de 
documentos. A sua carteira de 
produtos inclui uma gama com-
pleta de cofres, casas-fortes e 
portas certificadas.

Os produtos e as soluções são 
utilizados por clientes em todo 
o mundo, desde pequenas em-
presas comerciais até às maiores 
instituições financeiras. A  

Chubbsafes faz parte do Grupo 
Gunnebo desde 2000.

A Atral System é uma empresa 
que faz parte da Hager Security 
SAS – um dos principais fabrican-
tes de alarmes contra intrusão 
(marca Daitem) e distribuidor de 
portas automatizadas e de con-
forto para residências privadas 
com necessidades específicas. A 
marca Proxeo, que é a etiqueta 
utilizada por uma rede indepen-
dente de empresas de segurança 
franchisadas, pertence à Atral.

Os mais de 110 outlets fran-
chisados da Proxeo em constante 
desenvolvimento representam 
por isso, a base perfeita para a 
expansão da marca Chubbsafes 
em França.

“Os nossos clientes-alvo têm 
elevados rendimentos e aquilo 

que pretendíamos era aliar a 
imagem dos nossos produtos 
com outro fornecedor com um 
ADN semelhante: raízes profun-
das, respeito pela marca, etc.. 
Encontrámo-lo nos produtos 
Chubbsafes,” afirma Xavier Franck, 
Director da rede Proxeo.

“O desafio agora consiste 
em construir o relacionamento, 
trabalhando arduamente em 
conjunto, aprendendo a prestar 
um serviço eficiente e fornecendo 
os nossos produtos aos nossos 
parceiros comerciais,” refere 
Xavier Franck.

Os produtos Chubbsafes estão 
actualmente a ser distribuídos 
pelas muitas lojas e encontram-
se disponíveis aos clientes finais.

Nova rede para a Chubbsafes em França

cOreia dO sul. Há dezesseis 
anos que existe uma colaboração 
bem sucedida entre a Gunnebo 
e a ATG Entrance Corporation na 
Coreia do Sul e tudo indica que 
vai continuar.

A Gunnebo Singapore renovou 
o seu contrato de distribuidor 
com a ATG em Outubro de 2010. 
O contrato inclui a promoção, 
distribuição, vendas e assistência 
técnica relacionada com as solu-
ções de Controlo de Entradas da 
Gunnebo.

O sucesso da ATG baseia-se 
no trabalho com parceiros de 
modo a criar redes fiáveis para a 
integração de sistemas, sistemas 

de controlo de acessos, sistemas 
para edifícios inteligentes e 
sistemas de segurança que estão 
ligados a poderosas multinacio-
nais globais, conhecidas na Coreia 
do Sul como ‘chaebol’.

A ATG conseguiu conquistar 
vários projectos de prestígio na 
Coreia do Sul e encarregou-se das 
instalações em quase 350 locais. 
Entre os clientes finais mais im-
portantes incluem-se a Samsung, 
a LG, a Hyundai e a SK Telecom.

Um dos projectos mais re-
centes é a Linha Expresso para o 
Aeroporto (AREX) que faz a liga-
ção entre o Aeroporto de Incheon, 
o Aeroporto de Gimpo e a Estação 

da Cidade de Seul. Possui um 
total de 130 faixas de portas de 
speedgate de painel inteiro da 
Gunnebo, SpeedStile FP.

“Estava previsto originalmente 
que o projecto AREX iria utilizar 
portas de abas de fabrico sul core-
ano. No entanto, conseguimos 
promover a SpeedStile FP, salien-
tando a sua função de passagem 
anti-ilegal e a sua elevada qua-
lidade e fiabilidade,” refere Ryan 
Kim, CEO da ATG.

Foi uma conquista para este tipo 
de porta de metro na Coreia do 
Sul, um mercado que era tradicio-
nalmente dominado por barreiras 
móveis em cruz e portas de abas.

Controlo de entradas em expansão na Ásia

A ATC e a Gunnebo colaboraram uma com a outra para o fornecimento de soluções de controlo de entradas para alguns dos 
maiores conglomerados da Coreia do Sul. A Hyundai é um deles.



 

A oferta de serviço que apresentaremos 
daqui em diante será refinada e irá tam-
bém incluir serviços de consultoria de 
segurança baseados nos conhecimentos 
sólidos de segurança do Grupo e respectiva 
rede, com organismos de decisão espalha-
dos pelo mundo.

“A conectividade é uma parte verdadeira-
mente importante no futuro para todos 
os componentes do negócio da segurança. 
Assim sendo, daqui em diante, a carteira 
de ofertas profissionais de serviço irá 
tornar-se cada vez mais relevante uma 
vez que é sobre esta égide que a Gunnebo 

reúne todo o conhecimento que permite a 
conectividade entre as diversas aplicações, 
sistemas e produtos”, afirma Per Borgvall, 
President and CEO da Gunnebo.

Leia mais sobre a extensa oferta de 
serviços da Gunnebo nas páginas 8–11.

Com largos anos de experiência em matéria de fornecimento de soluções de segurança, a Gunnebo sabe como criar valor para 

cada cliente. Os serviços fazem parte integrante do negócio em cada fase dos relacionamentos – desde a primeira reunião, 

passando pela entrega, a instalação e o apoio pós-venda – a Gunnebo é um parceiro de segurança, que dá ouvidos e resposta a 

necessidades de segurança.

TEXTO    Linda Gårdlöv          

Assegurar o valor acrescentado  
e a satisfação do cliente


