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ACERCA DA GUNNEBO
As raízes da marca Gunnebo podem ser 
traçadas até 1764. Especializava-se 
inicialmente no fabrico de pregos, 
passando mais tarde também à comer-
cialização de correntes e sistemas de 
elevação. Desde 1995, foram adquiridas 
mais de 40 empresas em todo o mundo. 
Em 2006–2007, foram todas integradas 
numa mesma estrutura sob uma única 
marca – Gunnebo.
A nossa visão é tornar a Gunnebo no 
principal fornecedor global de um 
futuro mais seguro para os clientes nas 
áreas de Bank Security & Cash Handling, 
Entrance Control e Secure Storage.
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“A responsabilidade da Gunnebo é medida através das receitas a 
longo-prazo, da satisfação dos clientes, da motivação dos empregados 
e do reduzido impacto sobre o meio ambiente.”

Per Borgvall, Presidente e CEO da Gunnebo



SECURE STORAGE    #3 2011 3

Acerca de Breitling

 �  Famoso fabricante de relógios 
suíços.

 �  Fundada em 1884 em Saint-
-Imier por Léon Breitling.

 �  Produz cronómetros certifi-
cados. A maioria dos relógios 
possui funções que se utili-
zam no mundo da aviação, 
mas que, com o tempo, se 
têm vindo a transformar em 
símbolos de estatuto, mais do 
que propriamente apenas fer-
ramentas de natureza prática.

 �  Todos os relógios são fabrica-
dos na Suíça, utilizando peças 
feitas localmente.

 �  O preço dos relógios Breitling 
varia entre €2.500 e €50.000.

Sabia que…

 �  O modelo de “Emergência” da 
Breitling possui um transmis-
sor de rádio para a aviação 
civil com um sinal que pode 
ser recebido a uma distância 
de até 90 milhas náuticas. 
Todos os clientes são obriga-
dos a assinar um contrato 
 em que se responsabilizam 
por todos os custos inerentes 
a quaisquer operações de  
resgate desencadeadas aci-
dentalmente pela ativação  
do transmissor.  

 �  Mel Gibson, Bruce Willis, 
Roger Moore, John Travolta, 
Jerry Seinfeld, Wayne Gretzky 
e o Presidente francês,  
Nicolas Sarkozy, todos com 
relógios Breitling.

SUÉCIA. Propriedade anterior da Breitling – em 
tempos um banco – possuía casas-fortes onde se po-
diam guardar objetos de valor. No entanto, quando 
o negócio passou para outro local em Estocolmo, a 
Breitling teve de investir numa nova casa-forte com 
uma área de 48m2 e 62 toneladas. 

“A Gunnebo construiu uma casa-forte personali-
zada e instalou-a no nosso novo edifício. Tudo ficou 
finalizado em Maio e estamos muito contentes com 
a forma como a casa-forte funciona,” afirma Stephane 
Dehner, Presidente do Conselho de Administração 
da Breitling Scandinavia.

Os painéis modulares para a casa-forte com Clas-
sificação de Grau VIII foram fabricados na Alemanha 
e só depois transportados para Estocolmo, onde 
foram montados. 

“Solicitámos o nível de segurança mais elevado 
possível, pelo que precisá-

vamos dos melho-
res produtos 

no mercado. 
Além de 
alarmes, 
detetores 

de movimento 
multi-direcionais e 

paredes de aço suple-
mentares fora da sala de 

armazenamento propriamente 

dita, agora temos uma nova casa-forte com um nível 
de segurança idêntico ao do banco central da Sué-
cia,” afirma Stephane Dehner.

No passado, a Breitling adquiriu cofres com classifi-
cação de segurança bem como uma proteção de perí-
metro da Gunnebo. Uma vez que Stephane Dehner já 
estava satisfeito com a qualidade do produto, não lhe 
foi difícil voltar a optar pela Gunnebo como fornecedor. 

“Estou satisfeito com a assistência ao cliente pres-
tada pela Gunnebo durante este projeto exclusivo. E 
os produtos estão mesmo ao nível pretendido por-
que conseguimos a alta qualidade que a Gunnebo 
prometeu,” afirmou.

Quando o fabricante de relógios de luxo, Breitling, se mudou para as suas novas instalações  

em Estocolmo, precisava de um nível de segurança equivalente ao do banco central da Suécia  

– o seu próprio bastião irredutível ao género da Suécia.

TEXTO    Mats Ekendahl

Hora da alta segurança

Os relógios breitling, em tempos, foram concebidos especificamente para a aviação, tornaram-se um símbolo de estatuto e são usados por celebridades como John Travolta.

A breitling tem de investir numa nova casa-forte com uma 
área de 48m2 e 62 toneladas.
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 A nova gama de cofres chubbsafes protege os meios de suporte de dados contra o fogo por um período 
máximo de duas horas.

O novo Chubbsafes DataGuard NT possui certifi-
cação de acordo com a norma NT Fire 017 – 120 
Diskette, o que significa que proporciona duas horas 
de proteção contra o fogo.

“Mesmo que no exterior do armário a temperatura 
ascenda a 1000°C, no interior nunca chegará aos 
50°C,” explica Mark Brookes, Product Manager.

A nova porta simples que carateriza o DataGuard NT 
facilita a vida aos utilizadores. Em comparação com 
os produtos da concorrência, que incluem uma caixa 
interna suplementar, agora só é preciso fechar uma 
porta.

“Quando é preciso fechar uma porta interna 
primeiro, não se tem a certeza absoluta que isso foi 
feito corretamente quando a porta exterior está  
fechada. No entanto, com o DataGuard NT, pode ficar 
tranquilo em caso de incêndio.”

O novo produto também é um bom economizador 
de espaço relativamente às caixas existentes.

“A capacidade de armazenamento do DataGuard NT 
é superior em cerca de 60% relativamente aos cofres 

dos outros fabricantes de tamanho equivalente,” 
afirma Mark Brookes.

O DataGuard NT da Chubbsafes destina-se prin-
cipalmente às pequenas empresas e aos escritórios 
em casa. A caixa está disponível em quatro tamanhos, 
de 25 a 120 litros. As gavetas ejetáveis para DVD ou 
CD, por exemplo, são normais, e o cofre está pronto a 
utilizar assim que é colocado no seu lugar. 

O DataGuard NT da Chubbsafes é um cofre de proteção de dados totalmente novo para  

o armazenamento seguro de suportes de dados digitais. Além disso, é um cofre com  

um género de porta única no mercado.

TEXTO    Mats Ekendahl

A firewall implacável

O ProGuard da Chubbsafes 

encontra-se agora disponível em 

todos os mercados com o grau 

de classificação III.

“A nova versão de proteção contra 
roubos com a Classificação III pos-
sui maior resistência embora, em 
termos de peso, seja mais de 20 % 
mais leve que as suas antecessoras,” 
afirma Andy Rymill, Product Mana-
ger da área Secure Storage  
da Gunnebo. 

Esta combinação de maior re-
sistência e menor peso foi possível 
através da utilização de um novo 
material de barreira. Este fator 
tornará o cofre uma opção mais 
viável para a instalação nos andares 
superiores dos edifícios, onde exis-
tem limites para a carga que o piso 
pode suportar. Este cofre também 
tem mais capacidade de armazena-
mento interno do que o modelo de 
Classificação II, no qual se baseia.

O desenvolvimento do Modelo 
de Classificação III deu-se devido 
a procura por parte dos merca-
dos alemão e britânico. Foram os 
primeiros a comercializar o novo 
ProGuard, no entanto, desde então, 
foi comercializado em todos os 
mercados.

“Os nossos clientes são principal-
mente retalhistas e distribuidores,” 
afirma Andy Rymill.

Recentemente, a Gunnebo ga-
nhou outros concursos e manteve 
contratos já existentes principal-
mente com base nas vantagens do 
peso reduzido desses novos cofres. 

Pontua pela leveza
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Depois de mais de 40 anos de experiência profissional, Roger bergman ainda se entusiasma como tudo o 
que tenha a ver com armazenamento seguro. 

SUÉCIA. Roger Bergman começou a trabalhar  
para a Gunnebo com 17 anos, como estagiário, 
em 1968. Nessa altura, os cofres de depósito 
eletrónicos eram o último grito. Hoje, possui um 
nível de conhecimentos sobre soluções comple-
xas de armazenamento seguro muito elevado.

“Dedico-me aos cofres, mesmo nos meus 
tempos livres,” afirma Roger Bergman. “As 
fechaduras mecânicas, em particular, exercem 
especial fascínio; é incrível como funcionam.”

A sua profissão como técnico de assistência já 
o colocou em algumas situações interessantes, 
p. ex. quando lhe pediram para ajudar a prince-
sa sueca, Lilian, a trabalhar com o cofre.

“Quando terminei o que tinha para fazer, 

sentei-me numa cadeira que tinha pertencido 
ao Príncipe Bertil e tomei uma chávena de café 
com a princesa. Foi uma oportunidade extraor-
dinária!” conta Roger Bergman. 

No entanto, o facto de ser princesa não é o 
que torna um cliente memorável. “Não é preci-
so muito para me recordar de um trabalho. As 
pessoas que tenho a oportunidade de conhecer 
são a parte melhor deste ofício e gosto muito 
de poder ajudar”. A propensão de Roger para 
a prestação de assistência parece ser algo que 
lhe está no sangue. Já o seu bisavô começou 
a trabalhar para a Rosengrens, hoje parte da 
Gunnebo, quando aquela empresa foi fundada 
em Estocolmo, na década de 80 do século XIX, 

Há mais de 40 anos que Roger Bergman presta serviço a clientes, entre outros, membros 

da realeza. Renova anualmente a sua licença de técnico de assistência para estar sempre 

atualizado com os mais recentes desenvolvimentos da indústria. Confessa que o seu 

interesse por cofres e fechaduras é um pouco “doentio”.

TEXTO    Hanna Lindahl

É louco por cofres
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onde permaneceu mais de 30 anos e chegou 
também a trabalhar lado a lado com o filho, o 
avô de Roger.

“O meu avô, Ragnar, foi funcionário da 
Gunnebo durante 52 anos. Herdei o relógio de 
ouro que ele recebeu quando fez 50 anos de 
casa,” afirma Roger Bergman.

O pai e o irmão de Roger também trabalha-
ram para a empresa durante alguns anos. Ao 
próprio Roger já não faltam muitos anos para 
receber também o seu relógio de ouro. Segundo 
ele, o motivo que leva os empregados a mante-
rem-se tanto tempo na firma é a amizade e o 
bom ambiente que lá se vive. “Também aprecio 
a autonomia que tenho e o facto de os dias 
serem todos diferentes,” acrescenta.

Há alguns anos, quando Roger completou 
40 anos de casa, para celebrar com os colegas, 
foi feito um bolo, evidentemente, em formato 
de um cofre chamado “40/40”. Como se pode 
ver, o meu interesse por cofres excede todos os 
limites.” 
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Sem volta atrás
AANão só os transportes aéreos registaram alterações rápidas ao longo dos últimos anos como também a 

nossa forma de encarar a segurança aeroportuária se modificou. Quando o Sr. Sinclair, Diretor de Projetos 

de Segurança do aeroporto London Luton entrou em contacto com a Gunnebo em 2010, afirmou que o 

aeroporto pretendia uma porta anti-retorno que impedisse os passageiros de voltar para trás para o avião 

quando já tivessem entrado na zona de chegadas.



A solução da Gunnebo foi a porta PasSec HSW 
Wide Lane, definida para o modo “Maior 
Fluxo” (Free Flow), uma solução anti-retorno 

com segurança eletrónica integrada e pontos de 
ligação para câmaras CCTV de outras marcas.

Inicialmente um projeto experimental, o aeropor-
to London Luton pretendia ter mais unidades nou-
tras áreas dentro do aeroporto para projetos futuros. 
O aeroporto não queria adquirir todas as PasSecs 
sem antes ter submetido uma unidade experimental 
a todos os processos e obtido a aprovação verbal do 
Departamento de Transportes. 

“Investigámos as soluções de uma série de forne-
cedores mas optámos pela porta da Gunnebo, com 
base na sua solução técnica e na facilidade de inte-
gração com os nossos sistemas CCTV e de alarme 
contra incêndio,” referiu o Sr. Sinclair.

Novas rotinas para os passageiros
De acordo com o Sr. Sinclair, a maioria dos passa-
geiros gosta quando o aeroporto investe em novas 
tecnologias.

“Não se verifica qualquer diferença fundamental 
na sua experiência geral e, uma vez que a segurança 
foi melhorada, o sucesso é quase garantido.

“A existência desta unidade significa que os passa-
geiros podem passar da placa de estacionamento 
do lado ar para o do lado terra sem interferir com o 
seu ritmo normal de andamento ou com o seu modo 
de viajar, proporcionando, simultaneamente, ao 
aeroporto a medida de segurança de que necessita,” 
explica.

A solução PasSec HSW no aeroporto London Lu-

ton encontra-se operacional desde Janeiro de 2011. 
Devido ao sucesso da primeira unidade, a Gunnebo 
recebeu, em Junho de 2011, uma segunda enco-
menda para o fornecimento de mais três unidades 
PasSec HSW para instalação no átrio das Chegadas 
Internacionais.

Neste momento, a Gunnebo conta com um total 
de mais de 300 PasSecs instalados em aeroportos 
espalhados pelo mundo, com vários outros aeropor-
tos do Reino Unido atualmente em fase de conversa-
ções com a Gunnebo relativamente a necessidades 
semelhantes. 

Ainda pode melhorar
No aeroporto de London Luton foram identificadas 
outras áreas que podiam sofrer melhorias no sentido 
de promover uma maior eficiência de viagem. A  
Gunnebo encontra-se, atualmente, numa fase avan-
çada de conversações com o aeroporto de London 
Luton relativamente ao seu próximo projeto, que diz 
respeito a outra linha de produtos. 

“Consigo imaginar variadíssimas áreas em que 
um fornecedor de segurança como a Gunnebo pode 
ter soluções interessantes a oferecer. Áreas como a 
segurança prévia (validação do cartão de embarque), 
as partidas e as chegadas,” afirma o Sr. Sinclair. “Se 
outros aeroportos me perguntassem sobre as solu-
ções da Gunnebo, não hesitaria em recomendá-la.” 

Consigo imaginar  
variadíssimas áreas  
em que um fornecedor 
de segurança como  
a Gunnebo pode ter  
soluções interessantes  
a oferecer. 

paul wakeling, responsável por Airport Entrance control na Gunnebo UK, foi fulcral no sucesso da solução da nova  
porta anti-retorno no aeroporto London Luton.

AA TEXTO    Linda Gårdlöv  

Factos sobre o aeroporto London Luton

 �  O aeroporto de London Luton é o 5º maior aero-
porto de passageiros do Reino Unido.

 �  Passaram por este aeroporto quase 9 milhões de 
passageiros em 2010.

 �  Nele trabalham mais de 500 pessoas de forma 
direta e cerca de 8000 de forma indireta.

 �  O aeroporto oferece aos passageiros uma grande 
escolha tanto de serviços programados como 
“charter”, incluindo partidas frequentes para mais 
de 90 destinos, incluindo serviços para a Europa, 
África e Médio Oriente com ligações para Bom-
baim, Hong Kong, Joanesburgo, Pequim e Bangue-
coque via Tel Aviv.

 Fonte: www.london-luton.co.uk
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Acerca da casa-forte

 �  A maior casa-forte alargada 
construída pela Gunnebo no 
Reino Unido

 �  Dimensões exteriores da casa 
alargada (AxLxC): 10,67m x 
8,26m x 25,87m

 �  Tamanho geral incluindo o 
alargamento (AxLxC): 10,67m 
x 8,26m x 51,74m

 �  Capacidade total de armaze-
namento: 860 paletes

 �  Número de painéis que com-
põem o alargamento: 390

 �  Cobertura dos painéis: 841m2

 �  Tempo de construção no 
local: 6 semanas

Acerca da UDG

 �  A UDG é uma joint venture 
de venda a granel detida 
pela Alloga and United Drug. 
Armazena e distribui produ-
tos farmacêuticos e medi-
camentos de venda livre no 
Reino Unido.

O armazenamento de medicamentos controlados 
(CD – controlled drugs) no Reino Unido é regulado 
pelo Ministério da Administração Interna. Uma parte 
dos critérios exigidos quando se pretende obter uma 
licença para a conservação em armazém de medica-
mentos controlados (CD) estipula que a mercadoria 
tem de ser guardada em segurança numa casa-forte 
que satisfaça a norma EN 1143-1 com um Grau de 
Classificação mínimo de VI.

“Descobrimos que apenas a Gunnebo satisfazia 
estes requisitos e também sabíamos através de 
projetos anteriores que esta empresa prestava  
uma excelente assistência ao cliente,” explica Mark 
Langton, Director of Operations da UDG. 

Necessidade de satisfazer a procura
A UDG é o maior distribuidor de CD no Reino Unido  
e a sua atividade está a expandir-se ano após ano. 
Nos últimos 12 meses, o seu crescimento situou-se 
por volta dos 25%. 

“As nossas casas-fortes para CD já existentes 
tinham atingido a capacidade máxima de armaze-
namento, por isso queríamos satisfazer as necessi-
dades crescentes dos clientes atuais e proporcionar 
também a capacidade necessária para atrair novos 
clientes,” prossegue Mark Langton.

A Gunnebo concebeu e instalou a nova casa-forte 
que, em termos de volume é, provavelmente, uma 

das maiores que existe no Reino Unido e também na 
Europa. Durante o projeto, foram concebidas portas 
especiais que permitissem aos camiões empilhado-
res de mastro alto entrar nas divisões e deslocar-se 
entre as naves. 

Construção integrada na estrutura existente
Esta enorme casa-forte baseou-se na casa-forte Cen-
nox da Gunnebo já existente, instalada originalmente 
em 2001, tendo sido alargada utilizando painéis 
e portas Centurion. O alargamento foi instalado e 
protegido antes de criar uma abertura interna entre 
a casa-forte antiga e a nova. Isto permitiu armazenar 
os medicamentos controlados em segurança no in-
terior da casa-forte existente ao longo do período de 
construção, satisfazendo assim as exigências regula-
mentares do Ministério da Administração Interna.

Ausência de períodos de inatividade
“Este método também eliminou quaisquer interrup-
ções nas nossas operações de armazenamento de 
CD,” afirma Mark Langton, que está muito satisfeito 
com a solução e com a parceria.

“A UDG tem um relacionamento muito forte com 
a Gunnebo e até estamos a considerar três opções 
para uma casa-forte adicional – ainda maior que 
aquela que acabámos de construir.” 

Para obter uma licença de armazenamento e distribuição de medicamentos no Reino Unido é muito 

importante ter-se uma casa-forte segura. A Unidrug Distribution Group construiu uma das maiores 

casas-fortes naquele país, talvez a maior da Europa.

TEXTO    Mats Ekendahl

Parceria forte resulta 
em casa-forte

foram construídas portas especiais integradas na casa-forte para permitir a entrada e saída de camiões empilhadores.



Ao longo dos tempos, foram surgindo alguns exemplos requintados 

de trabalho lendário praticado por serralheiros. O Troféu Aubin é 

provavelmente o mais conhecido. Em Setembro a Gunnebo exibiu este 

fascinante objeto numa exposição em Inglaterra. 

TEXTO    Hanna Lindahl

O Troféu Aubin é um extraordinário exemplo das primeiras técnicas de engenharia 
mecânica de fechaduras.

Charles Aubin de Wolverhampton, em Inglaterra, concebeu e construiu o 
o troféu para a Grande Exposição de 1851, que se realizou em Hyde Park, em 
Londres. 

A construção é composta por 44 fechaduras de vários modelos. Todas elas 
podem ser trancadas ou destrancadas separadamente. No entanto, estão to-
das interligadas, sendo possível também destrancá-las todas em simultâneo.

A secção inferior do Troféu Aubin tem um formato hexagonal. Por cima 
desta parte, encontram-se três fileiras circulares, cada uma com um número 
diferente de fechaduras: 16 em baixo, 12 no meio e 9 em cima. Como 
toque final e a coroá-lo, o troféu exibe uma fechadura Brahma. 

Charles Aubin utilizou mais de 3000 peças para o complicado mecanis-
mo de fecho. A sua invenção é algo de excepcional e belo mas não tem 
qualquer finalidade prática.

 Atualmente, o Troféu Aubin pertence à Gunnebo, que aproveitou a 
oportunidade para apresentar esta criação na Master Locksmith  
Association Exhibition em Telford, Inglaterra. 

O troféu atraiu um grande número de visitantes ao stand da 
Gunnebo, onde a empresa foi contactada por clientes e onde  
apresentou os últimos produtos por ela lançados. 

Famoso  
troféu em  

tourné
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Deixemos que outro faça o trabalho difícil!

“Utilizamos o serviço Data and Network Operating Center 
para o manuseamento do dinheiro com o sistema SafePay 
nas nossas lojas. A Gunnebo encarrega-se do funcionamento 
e nós não temos que nos preocupar com isso. Com o nosso 
apoio, a Gunnebo tem acesso ao servidor e pode facilmen-
te corrigir erros. Também faz parte do serviço trabalhar 
proativamente; telefonando para uma das lojas quando se 
registam erros do utilizador e realizando o trabalho de ma-
nutenção necessário. Os nossos custos de assistência irão 
certamente diminuir. De um modo geral, a relação qualidade/
preço é boa”. 

Klas Bølle, IT Manager
OK-Plus, Dinamarca

HOLANDA. O serviço Data and Network Ope-
rating Center (DNOC) permite aos clientes dar 
autorização à Gunnebo para monitorizar exter-
namente os seus sistemas de manuseamento 
de dinheiro online. Os clientes também podem 
optar por permitir que a Gunnebo administre 
o sistema na sua totalidade, o que significa 
que o software de manuseamento de dinheiro 
ficará alojado num centro de dados externo na 
Gunnebo. 

“As grandes organizações querem assegurar 
que os seus sistemas funcionam como deve 
ser e que todos os processos que fazem parte 
de cada sistema correm sem problemas, mas 

podem deparar-se com dificuldades logísticas 
ao tentarem gerir este tipo de monitorização 
por si próprios,” afirma Patrick van Aart, Country 
Manager, Gunnebo Netherlands. 

Por outras palavras, é mais fácil deixar os 
outros fazerem o trabalho difícil.

Eficiência e valor acrescentado
O serviço DNOC e respectivo software, desen-
-volvidos pela Gunnebo, conferem eficiência e  
valor acrescentado aos clientes que pretendem 
ter controlo total sobre os seus sistemas de 
tratamento de dinheiro, como o SafePay™,  
em termos das transações realizadas como,  

Geralmente, não gostamos de ter alguém a espiar-nos por cima do ombro. Mas o 

Data and Network Operating Center da Gunnebo está a mudar isso tudo.

TEXTO    Mats Ekendahl

por exemplo, o montante de dinheiro existente 
no sistema. 

“Olhar por cima do ombro do cliente para 
proteger o seu negócio constitui uma nova 
forma de pensar, um novo conceito. Trata-se, na 
verdade, de um pacote de serviços inteligente 
que, entre outras coisas, evita interrupções ou 
atrasos desnecessários nas operações dos nos-
sos clientes,” explica Patrick van Aart.

Se surge um problema no sistema monitori-
zado externamente, os técnicos de assistência 
da Gunnebo têm duas alternativas para o resol-
ver: podem fazê-lo a partir da localização remo-
ta ou deslocar-se até ao local em questão.

Notável cultura de assistência
A Ten Brink Foodretail na Holanda utiliza o 
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Estes três serviços produzem 
benefícios para clientes como, 
por exemplo:

 �  Criação de ambiente seguro

 �  Custos reduzidos para  
atividades de assistência

 �  Assistência remota

 �  Infraestrutura flexível

 �  Capacidades de cópia de 
segurança de dados

 �  Melhor desempenho

 �  Alertas automáticos para 
equipas de assistência ou 
outros profissionais 

Acerca do DNOC

Através do seu DNOC, a 
Gunnebo oferece, fundamen-
talmente, três tipos de assis-
tência, destinados principal-
mente à banca e ao comércio 
a retalho:

1) Alojamento de aplicações/
software (informática em 
nuvem) numa base de dados 
externa nas instalações da 
Gunnebo

2) Monitorização de estatuto 
técnico para máquinas com 
ligações online

3) Monitorização e forneci- 
mento de dados de processo  
de caixa com ligações online

“Esta cidade utiliza o serviço Data and Network Operating 
Center (DNOC) há um ano e meio e funciona muito bem. As 
principais tarefas do sistema consistem em gerir e monito-
rizar transações realizadas em dinheiro quando os cidadãos 
pretendem pagar cartas de condução, passaportes ou outros 
artigos com dinheiro. Com o SafePay e o DNOC, os nossos 
funcionários já não têm de mexer em dinheiro. A segurança  
e a eficiência no trabalho melhoraram.” 

Mark Jager, Team Leader 
Cidade de Gemeente Zaanstad, Holanda

DNOC há quatro anos. Edwin ten Brink, CEO, só 
tem elogios a fazer à parceria: “Tenho de admitir 
que estou bastante satisfeito com o tipo de ser-
viço que a Gunnebo presta atualmente através 
do DNOC. Estou a lembrar-me de uma ocasião 
em que um empregado da Gunnebo ficou espe-
cado à porta da nossa loja antes da hora de abrir 
e explicou que tinha encontrado um problema 
no nosso sistema. Quando isso aconteceu, nem 
nós próprios nos tínhamos apercebido do pro-
blema! A cultura de assistência na organização 
Gunnebo é notável em comparação com outros 
prestadores de serviços no mercado holandês.”

O serviço DNOC também se encontra disponí-
vel na Grã-Bretanha, na Dinamarca, em França 
e na Grécia, com tendência para continuar a sua 
expansão noutros mercados. 



DINAMARCA. Em seis anos, o Fitness World 
cresceu desde um único ginásio até os atuais 65. 
Na altura em que este texto foi elaborado, já ti-
nham sido instaladas 55 speed gates (SpeedStile 
FP e SpeedStile FPW) em 24 desses ginásios.

Os sensores das speed gates detetam movi-
mento e impedem transgressões e entradas não 
autorizadas. A ideia é evitar a entrada de pesso-
as que não possuem cartões válidos de treino 
bem como de utentes que se esqueceram do 
seu cartão e que estão, eventualmente, a tentar 
entrar à socapa, sem pagar a taxa adicional. As 
speed gates também irão resultar num fluxo de 
pessoas mais controlado.

“A existência de menos pessoas a fazer batota 
significa mais espaço para os membros que 
cumprem as regras, menos desgaste do equi-
pamento e dos vestiários além de um menor 
consumo de água,” refere Per L Nielsen, CEO  
do Fitness World.

Considera que a colaboração com a Gunnebo 
será benéfica e salienta as vantagens que trará 
para o Fitness World: “As pessoas são muito 
flexíveis e, tal como nós, a Gunnebo abrange a 
totalidade do território dinamarquês.”

Também é importante que as speed gates  
se possam ligar aos sistemas de segurança 
existentes.

“Ligámos o alarme contra incêndio às portas 
speed gate de modo a abrirem automatica-
mente em caso de alarme,” explica Henrik V 
Hansen, Director of Sales de Entrance Control na 
Gunnebo Denmark, “E os rececionistas também 
possuem uma solução remota para abrir as 
portas se precisarem.”

Em breve, o Fitness World terá quase um total 
de 100 speed gates, adaptados para aceitar os 
leitores de cartão do próprio Fitness World. Nas 
últimas cinco instalações, a Gunnebo também 
colaborou com outros fornecedores no sentido 
de criar soluções de entrada com maior funcio-
nalidade. 

O Fitness World é a maior cadeia de ginásios existente na Dinamarca. Para permitir a entrada 

e saída rápida de mais de 200.000 utentes do seu ginásio e impedir a entrada de pessoas 

estranhas, foram instaladas portas speed gate da Gunnebo.

TEXTO    Mats Ekendahl

Melhores condições  
para utentes de ginásio

O ginásio fitness world, em grande expansão na Dinamarca, conta agora com cerca de 200.000 utentes, o que significa que é essencial
 a existência de uma solução de controlo de entrada eficaz, como as SpeedStiles da Gunnebo.
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AUSTRÁLIA. O sucesso do Entrance Control em 2011  
reside no fato desta área se ter concentrado em 
grande parte em projetos desenvolvidos em Perth, 
onde existe um crescimento consistentemente 
relevante na indústria de recursos minerais. Isto 
acontece na sequência de um bom desempenho por 
parte da Gunnebo nesta área no final de 2010, que 
incluiu um negócio importante com a Woodside, 
um dos maiores produtores mundiais de gás natural 
liquefeito. Pretendiam ssubstituir o respetivo equi-
pamento de controlo de entradas pelos SpeedStiles 
da Gunnebo. 

A seguir, em Março de 2011, foi adjudicado à 
Gunnebo o contrato para fornecer e instalar um 
número considerável de SpeedStiles e GlasStiles para 
o grande e prestigioso projeto de Raine Square na 
zona central de negócios de Perth.

Depois, em Abril, conseguiram fazer um negócio 
de valor recorde com a BHP Billiton, a maior empresa 
mineira do mundo. Deste negócio faziam parte 17 

portões GlasStile e 25 passagens SpeedStile, o que o 
tornou na maior encomenda individual de SpeedStiles 
feita na Austrália.

Mais recentemente, foi levada a cabo uma insta-
lação especialmente notável de quatro passagens 
OptiStiles e quatro portas AutoSec em one40william, 
um importante novo centro de escritórios e comércio 
em Perth. Além do facto de este edifício ser conheci-
do pela sua arquitetura contemporânea e conceção 
ecológica, trata-se de um negócio significativo que 
se destaca por ter sido a primeira vez que se utiliza-
ram OptiStiles na Austrália.  

Outros projetos recentes levados a cabo em  
Western Australia incluem a instalação de SpeedStiles 
no Melville Aquatic Centre, na Western Australian 
Treasury e na BHP Billiton em Collie. A Gunnebo 
também forneceu portas de segurança para a Argyle 
Diamonds em Perth. 

A indústria mineira florescente em Western Australia tornou vencedora a área de Entrance 

Control da Gunnebo. A maior incidência tem sido em projetos na sua capital, Perth, tendo as 

vendas em 2011 já atingido os 2 milhões de dólares australianos. 

TEXTO    Bhargav Bharadwaj 

Boom da indústria mineira

Acerca de Perth

 �  Perth é a capital e a maior 
cidade do estado australiano 
de Western Australia e a 
quarta cidade mais populosa 
do país.

 �  Situa-se na costa sudoeste 
da Austrália e é banhada pelo 
Oceano Índico.

 �  Perth constitui o centro de 
negócios de Western Australia, 
estado rico em recursos, e 
carateriza-se por ter vindo 
a registar um crescimento 
consistentemente mais acele-
rado que a média do país.

SUÉCIA. Há dois anos, a catedral de Lund foi 
assaltada, de onde foi roubada a especial cruz 
episcopal. Na sequência deste assalto, a se-
gurança da igreja foi posta em causa, tendo a 
Gunnebo sido convocada para produzir e ins-
talar uma porta em arco na Silverkammare, ou 
Câmara da Prata, local onde a Catedral guarda 
os seus objetos de maior valor.

“A adjudicação deste projeto foi estimulante 
e muito prestigiante para nós. Não é todos os 
dias que se tem a oportunidade de perfurar uma 
parede edificada no séc. XII, o que criou um certo 
frenesim,” afirma Christer Olsson, Account 
Manager na Gunnebo.

A porta, com uma largura de quase um metro 
e uma altura um pouco superior a dois metros, 
possui uma parte de cima arredondada para 

encaixar no arco. Pesa cerca de uma tonelada e 
foram necessárias quatro pessoas durante três 
dias para a encaixar.

Inicialmente, Mats Persson, o contabilista 
responsável pela catedral de Lund, estava um 
pouco preocupado que o pavimento ou a deco-
ração da catedral pudessem correr risco durante  
a instalação. No entanto, a Gunnebo fez um 
trabalho excecional, houve muito cuidado e a 
instalação correu sem problemas. O movimento 
habitual da catedral não era afetado em nada 
e os técnicos da instalação fizeram uma pausa 
durante a hora da missa, por respeito” afirma 
Christer. A porta irá receber um painel de cobertu-
ra em carvalho para não destoar com o estilo da 
catedral, que ficará a proteger os seus tesouros, 
pelo menos por mais 900 anos.

Instalar uma porta de segurança numa igreja com 900 anos de idade é uma missão 

complicada e, evidentemente, uma verdadeira honra. Foi atribuída à Gunnebo a tarefa  

de instalar uma porta em arco na Catedral de Lund. 

TEXTO    Hanna Lindahl

Segurança para mais um século

quatro passagens OptiStiles e qua-
tro portas AutoSec foram instaladas 
no one40william em perth.
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O Edifício fórum é um marco geográfico arquitetónico em barcelona e sede do museu de ciências Naturais.

SpeedStiles pretas especialmente concebidas na  
entrada do museu.

ESPANHA. Para esta tarefa, a Gunnebo concebeu um 
novo modelo de SpeedStile FL (em preto) para condi-
zer com o aspeto geral do museu.

Este mudou-se recentemente para o Edifício Fórum, 
uma das mais modernas construções em Barcelona. 
Também conhecido como o Museu Blau, foi utilizado 
como o edifício principal durante o Fórum Universal 
de Culturas em 2004.

Ser capaz de integrar uma solução de controlo de 
entrada na conceção do edifício existente foi uma 
das principais razões pelas quais se adjudicou à 
Gunnebo o projeto e que se procedeu à adaptação 
da forma e do acabamento da solução SpeedStile FL 
normal.

O projeto foi gerido em colaboração com a Arcon, 
uma empresa de integração de sistemas especializa-
da em leitores de controlo de acesso, que forneceu e 
integrou os leitores de códigos de barras e de proxi-
midade nas portas SpeedStile. 

“O cliente valorizou muito a capacidade da 
Gunnebo de reconceber e personalizar a solução 

speed gate de modo a adaptar-se às necessidades do 
arquiteto e permitiu-nos arrebatar o projeto à con-
corrência,” refere Vicente Arteaga, General Manager 
da Arcon System. 

O Museu de Ciências Naturais em Barcelona é uma beleza moderna e a sua arquitetura 

ditava que a sua entrada fosse protegida com algo diferente: SpeedStiles pretos 

concebidos especialmente para o local. 

TEXTO    Manuel Latorre Marin

Noite no museu

The Style Outlets, na cidade 

espanhola de A Coruña, é um 

centro comercial de carácter 

emotivo, inspirado e inovador. 

A sua arquitetura moderna 

exigia um novo tipo de porta 

corta-fogo que se adaptasse à 

conceção luxuosa das passagens 

dentro do centro comercial. 

ESPANHA. O novo centro comercial 
The Style Outlets em A Coruña 
proporciona a adultos e crianças 
um espaço exterior muito agra-
dável e tem muitas lojas. Devido à 
sua arquitetura moderna e espaços 
verdes, não ficava bem instalar por-
tas corta-fogo de estilo “clássico”. 
A Gunnebo produziu portas corta-
-fogo em aço inoxidável com um 
acabamento muito brilhante, com 
efeito de espelho, para os clientes 
se verem ao passar.

A ideia inovadora que surgiu à 
Gunnebo consistia em produzir 
portas corta-fogo em aço inoxidável 
com um acabamento muito bri-
lhante, criando um efeito espelho 
que permitisse aos clientes verem 
o seu próprio reflexo ao passarem. 
Esta diferenciação relativamente às 
propostas dos outros fabricantes 
valeu à Gunnebo a adjudicação do 
contrato para conceber, produzir e 
instalar as portas corta-fogo. 

O projeto incluía não só as portas 
corta-fogo em aço inoxidável para 
o interior do centro comercial mas 
também portas corta-fogo em aço 
galvanizado e portas de metal para 
o exterior.  

Portas corta-fogo 
refletem conceção 
de luxo



ÁFRICA DO SUL. “Havia uma longa lista de es-
pera para os bancos comerciais que queriam a 
instalação de portas-fortes, o que me fez decidir 
que a África do Sul precisava da sua própria for-
taleza de segurança, à semelhança da que existe 
na Harrods em Londres,” afirma Ashok Sewnarain, 
 proprietário da IBV. A primeira casa-forte de 
armazenamento seguro da IBV, dotada de cai-
xas de depósito, foi instalada num exclusivo 
centro comercial chamado Gateway em Durban 
na África do Sul. Pouco depois, seguiu-se uma 
segunda casa-forte no centro comercial Nelson 
Mandela Square em Sandton.

A Gunnebo forneceu e instalou os cofres-de-
-aluguer, as portas da casa-forte de armazena-
mento seguro, as portas de emergência (Chubb 

Malaysia), as armadilhas para transgressores 
bem como portas e estores resistentes a balas.
“Optámos pela Gunnebo para as instalações 
devido à reputação que esta marca tem na 
indústria da segurança. Além disso, conheciam 
a visão partilhada pela equipa da IBV,” explica 
Ashok Sewnarain.

A segurança é a atividade principal da IBV e é a 
caraterística fundamental incontornável por trás 
da funcionalidade e reputação do seu negócio.

“A Gunnebo tinha de estar à altura destas 
elevadas exigências e, de facto, esteve.”

Ashok Sewnarain está satisfeito com a so-
lução da Gunnebo e acha que esta representa 
uma boa relação qualidade/preço.

“Estou certo que dispomos de caraterísticas 

O conceito de negócio da International Bank Vault (IBV) consiste em fornecer caixas de depósito 

de segurança públicas para os centros comerciais mais bem frequentados e localizados.

TEXTO    Mats Ekendahl

Portas-fortes exclusivas  
da mais alta qualidade

A ibv põe à disposição de quem compra artigos de luxo locais, sistemas com vários níveis, para o armazenamento de alta segurança desses artigos.

15bAnk SECURITy & CASh hAnDlInG    #3 2011

de segurança que são credíveis, fiáveis e que são 
merecidamente descritas como “da melhor qua-
lidade”, colocando-nos numa categoria à parte 
como líder da gestão privada de portas-fortes”

As duas soluções de segurança personalizadas 
têm capacidade para cerca quinze mil clientes. 
Cada uma das instalações de porta-forte tem 
sistemas de segurança de vários níveis forneci-
dos pela Gunnebo e por outros fornecedores de 
segurança importantes, o que garante que cada 
etapa da segurança é cumprida integralmente 
antes de o cliente poder, efectivamente, aceder  
à sua casa-forte.

A IBV está atualmente a investigar a possibi-
lidade de alargar a atividade tanto a nível nacio-
nal como internacional.

“Estamos certos de que a Gunnebo continua-
rá a ser um dos nossos fornecedores mais valio-
sos,” afirma Ashok Sewnarain. 
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FRANÇA. A solução inovadora SecurWave da 
Gunnebo vai centralizar todas as funções de 
segurança de modo a proporcionar controlo 
local e à distância. A integração em rede das  
158 agências foi implementada ao longo de  
um período de nove meses durante o qual foi 
possível manter sempre a segurança.

Reunimo-nos com Pierre-Henri Deresse, 
Director of Human Relations and Corporate 
Resources do Crédit Agricole, para conversar 
sobre este projeto. 

Porque é que o seu banco escolheu  
um sistema de gestão centralizada da  
segurança com flexibilidade de grande  
escala e adaptabilidade a longo prazo?
“Evolução na tecnologia bancária define novas 
exigências. Precisamos de um bom desempenho 
mas também de maior fiabilidade para conseguir-
mos uma maior satisfação do cliente. Isto signi-
fica que precisamos de disponibilidade 24 horas 
por dia, 7 dias por semana. Tal como um gerente 
de loja não pode ter prateleiras vazias, também 

nós não podemos estar fechados porque os siste-
mas de segurança não dão conta do recado.”

Porque prefere as opções  
SecurWave e SecurManager?
“A gestão global de todas as nossas funções de 
segurança satisfaz as nossas necessidades: fiabi-
lidade, inovação técnica, modularidade e adap-
tabilidade. Todos os utilizadores ficaram imedia-
tamente entusiasmados com a potência desta 
aplicação ao serviço da nossa atividade principal. 
Também ficaram satisfeitos com a sua capaci-
dade de comunicação, que contribui para uma 
maior capacidade de resposta da nossa unidade 
de Segurança de Rede quando confrontada com 
pedidos de informação por parte das agências 
locais. Além disso, temos todo o prazer em traba-
lhar com parceiros como a Gunnebo, que possui 
verdadeiros conhecimentos do mundo bancário.”

Já se apercebeu de alguns efeitos positivos?
“A transformação das nossas agências em locais 
que funcionam apenas com dinheiro eletrónico 

Na sequência da implementação do novo conceito de Oxigénio para a banca 100% eletrónica 

ao nível da entrada, o Crédit Agricole está agora a contratar a Gunnebo para melhorar a 

gestão da segurança eletrónica para a sua rede regional do Loire Haute-Loire.

TEXTO    Jocelyne Benisri

Balcões em transformação 
devido a banca eletrónica

verificou-se uma diminuição acentuada do número de assaltos às agências do crédit Agricole desde que estas passaram a funcionar exclusivamente com dinheiro eletrónico.
canto inferior direito: pierre-Henri Deresse, Director of Human Relations and corporate Resources do crédit Agricole.

teve como resultado uma redução enorme das 
situações de demora. As situações de vanda-
lismo e de comportamento desordeiro podem 
agora ser monitorizadas ao vivo pela nossa 
unidade de segurança bem como pelo super-
visor imediato à distância. Esta capacidade de 
reação partilhada permitiu-nos conseguir uma 
maior eficiência e dar mais garantias ao pessoal 
de supervisão sem necessidade de formação na 
área. Por último, registam-se, de vez em quando, 
alguns ataques de natureza criminosa contra as 
nossas caixas automáticas. Estamos atualmente 
a trabalhar na melhoria da segurança passiva 
dessas áreas com as soluções inovadoras de 
proteção física da Gunnebo.”

Aliando as funções aos serviços
O SecurWave é um conceito inovador que incor-
pora uma gama completa de funções de segu-
rança aperfeiçoada por novas ferramentas de 
gestão, que funcionam localmente e à distância.

Alia uma série de funções e serviços (deteção 
de intrusos, controlo de acesso, sistemas CCTV 
e gestão de fechaduras eletrónicas) com acesso 
total seguro à monitorização à distância e à 
manutenção de todas as funções do sistema  
24 horas por dia, 7 dias por semana.

O SecurManager é uma interface de Internet 
fácil de utilizar e que se destina à visualização, 
supervisão e administração de todos os siste-
mas e operações do SecurWave. 
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ARGÉLIA. No passado mês de Maio foi inaugurada 
na Argélia, uma agência ultra-moderna do BEA 
como parte de uma cerimónia a que assistiram Omar 
Bouguerra, Chefe de Estado-Maior do Ministério das 
Finanças, e AAMI Hadj Baba, Diretor Geral do Tesouro.

Esta nova agência serve de referência para o 
aspeto que irão ter outras agências do BEA no futuro.

“Foi uma inauguração auspiciosa. Até ao final de 
2012, outras trinta agências em todo o país terão 
sido submetidas a um processo de modernização 
deste tipo,” afirma Mohamed Loukal, CEO do BEA.

Equipada com tecnologias de manuseamento de 
dinheiro, trata-se  da primeira agência bancária self-
-service na Argélia onde os clientes terão fácil acesso 
aos serviços 24/7. Fazem parte desta solução dois 
produtos da Gunnebo com a marca Fichet-Bauche: o 
DFX (um cofre de depósito e transferência) situado no 
exterior da agência e que se destina à realização de 
depósitos e o CLX (um cofre automático de depósito e 
transferência com compartimentos trancáveis) situa-
do no interior da agência e que se destina ao levanta-
mento de grandes quantias.

Parceiro especializado da Gunnebo
Este contrato foi executado pela High Tech Systems 
(HTS), um dos agentes da Gunnebo na Argélia. 

“A proximidade dos clientes, a qualidade dos pro-
dutos e o serviço de assistência ao cliente foram os 
fatores decisivos para a adjudicação deste contrato,” 
refere Mohamed Benrabah, General Manager da HTS. 

A HTS é uma especializada no manuseamento de 

dinheiro que oferece soluções que incluem máqui-
nas para contagem de notas, ATM (1700 instalados), 
soluções de caixas de saída self-service (2000 insta-
ladas) e detetores de notas falsas.

A empresa também se encontra presente em todo 
o território argelino, tendo como principais clientes as 
agências estatais, os bancos e os negócios retalhistas. 
A HTS é parceira da Gunnebo de longa data com mais 
de 3300 produtos Gunnebo instalados em instituições 
financeiras ou outras agências na Argélia.

“Depois de alguns anos, o BEA deixou-se convencer 
pelo conceito de “banca self-service”,” afirma Domini-
que Girard, Export Manager da Gunnebo France.

O contrato inclui leasing durante três anos, com 
uma perspectiva de generalização do conceito por 
toda a rede do BEA.

“Antigamente, os lojistas não podiam transferir as 
vendas realizadas para o banco no próprio dia devido 
ao facto de não coincidirem os horários de funcio-
namento de uns e de outros. Com a implementação 
do DLX e do CLX em zonas de banca self-service, os 
proprietários das lojas têm agora a possibilidade de 
depositar as suas receitas e levantar documentos 
como, letras de crédito, ou efetuar levantamentos  
de somas elevadas,” explica Mohamed Benrabah.

O mercado argelino está em franca expansão e, 
de acordo com, Dominique Girard, há muitas razões 
para se estar otimista.

“Os bancos estão cientes desta evolução e irão 
desempenhar um papel ativo e relevante em todo  
o processo. O futuro parece muito sorridente.” 

O Banco Externo da Argélia (BEA), sexto maior banco no continente africano, tem grandes ambições. 

Na modernização dos seus 93 balcões na Argélia, a tecnologia de gestão de caixa da Gunnebo está a 

desempenhar um papel importante. 

TEXTO    Aurelia Gilbert

Modernização em movimento

Um dos principais grupos de 

catering do mundo optou pelas 

soluções de armazenamento 

seguro da Gunnebo para 

equipar 200 dos seus restau-

rantes com cofres Millium 

Deposit Express. O investimento 

faz parte de um programa 

destinado a agilizar os serviços 

de transporte de valores. 

FRANÇA. No final de 2010, a empre-
sa de catering foi confrontada com 
uma série de assaltos à mão armada 
em que os funcionários foram ame-
açados diretamente com armas.

“No sentido de acabar com este 
tipo de assaltos, iniciaram um 
programa destinado a agilizar a 
gestão de caixa segura através de 
um contrato com uma empresa de 
transporte de valores (CIT - cash 
in transit), que incluía a instalação 
obrigatória de cofres de depósito. O 
objetivo consistia em garantir que 
os funcionários deixassem de ter 
acesso físico ao dinheiro,” afirma 
Gilles Bombré, Account Manager na 
divisão de Retail & Secure Storage 
da Gunnebo France. 

Critérios para a  
escolha da Gunnebo
As áreas de depósito nos restauran-
tes do cliente tinham uma dimen-
são relativamente reduzida em 
termos de espaço disponível. 

“Estas limitações de tamanho, 
juntamente com os processos de 
funcionamento especificados, 
significaram que os cofres Millium 
Deposit Express (MDE) correspon-
diam mais do que suficientemente 
às necessidades e expetativas do 
cliente. Trata-se de um produto 
fiável e compacto. 

Deposit Express 
Safes conseguem 
travar assaltos à 
mão armada 

No passado mês de maio foi inaugurada na Argélia, uma agência ultra-moderna do bEA como parte de uma cerimónia a que 
assistiram Omar bouguerra, chefe de Estado-maior do ministério das finanças, e AAmi Hadj baba, Diretor-Geral da Tesouraria.
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ITÁLIA. A maior empresa italiana, 
gigante internacional de petróleo 
e energia, ENI, escolheu o Sistema 
SMI da Gunnebo para gerir a 
segurança da sua nova central de 
gás. A central em Caparuccia, que 
possui um elevado valor estratégi-
co e tecnológico, extrai gás a uma 
profundidade que atinge os 4500 
metros antes de o processar e 
introduzir na rede de distribuição.

O sistema do Servidor SMI 
incorpora um leque de funções 
de segurança controladas e 
supervisionadas. O sistema liga-
-se a controladores inteligentes, 
instalados localmente para o 
desempenho de funções de 
segurança e para gerir comandos 
à distância. Tem como caraterísti-
cas o controlo de acesso, a dete-
ção de intrusos, CCTV, aplicações 
e equipamento externo

O sistema de segurança inte-
grada na central da ENI em  
Caparuccia inclui uma proteção 
de perímetro contra intrusos 
dotada de feixes infravermelhos 
bem como de dispositivos  
magnéticos e de microondas. 

A solução de segurança consiste 
também num sistema de CCTV, 
incluindo câmaras giratórias com 
gravação de vídeos digitais. 

Todos os sinais de alarme e as 
imagens de vídeo são enviados 
para uma sala de controlo à dis-
tância, monitorizada 24/24 que 
permite uma gestão contínua de 
segurança centralizada. O fato 
de ser possível alterar o objeto 
de vigilância dos dispositivos de 
vídeo a partir da sala de controlo 
permitirá a realização de inspe-
ções úteis bem como a vigilância 
eletrónica à distância, quer para 
descobrir antecipadamente os 
acontecimentos ou visualizá-los 
em tempo real.

Tal como fora exigido, a se-
gurança da central teve de ser 
concebida e implementada de 
acordo com as regras de segu-
rança essenciais aprovadas pela 
UNMIG – o Gabinete Nacional 
de Extração Mineira responsável 
pelos hidrocarbonetos e a  
geotermia. 

Controlo à distância  
centraliza segurança

SUÉCIA. Em julho, foi assinado um 
contrato para a venda da unidade 
de negócio Perimeter Protection 
da Gunnebo com a Procuritas 
Capital Investors IV. Prevê-se que 
a venda seja finalizada durante o 
terceiro trimestre de 2011.

As operações da unidade  
Perimeter Protection dizem prin-
cipalmente respeito à produção 
e venda, bem como a projetos 
relacionados com produtos de 
alta segurança, portas, vedações, 
postes e serviços relacionados na 
Alemanha, França, Suécia, Norue-
ga, Dinamarca, Finlândia e uma 
série de mercados de exportação. 
Na unidade de negócio traba-
lham 400 pessoas e realizam-se 
vendas líquidas anuais no valor 
de aproximadamente 70 milhões 

de euros. A Gunnebo irá manter 
uma pequena posição como acio-
nista e proporcionar uma parte 
do financiamento.

“A venda de área Perimeter Pro-
tection integra-se na nossa estraté-
gia, que tem como objetivo conver-
gir e refinar as operações do Grupo 
em torno das Áreas de Negócio 
Bank Security & Cash Handling, 
Entrance Control, Secure Storage 
e Services,” afirma Per Borgvall, 
Presidente e CEO da Gunnebo. 

“Tendo como proprietário a 
Procuritas Capital Investors IV, 
a Perimeter Protection terá as 
bases adequadas para desenvol-
ver mais o seu ramo de atividade, 
seguindo o seu próprio calendário 
já bem definido.”

Negócio de perímetros  
vendido, para um maior  
enfoque nas áreas prioritárias

A ENi instalou uma solução integrada de segurança na sua nova central de 
gás em caparuccia



ÁFRICA DO SUL. Alltech é o lí-
der de mercado do controlo de 
entradas na África do Sul. Esta 
aquisição reforça a plataforma 
da Gunnebo que irá permitir 
desenvolver uma oferta de con-
trolo de entradas mundialmente 
consolidada destinada a todos os 
mercados africanos.

A Alltech, sedeada em Joanes-
burgo e constituída em 1999, tem 
um volume de negócios anual de 
3,7 milhões de euros e 28 traba-
lhadores. A atividade principal 
da empresa consiste em desen-
volver, fabricar, vender e instalar 
barreiras móveis rotativas, barrei-

ras em cruz e barreiras de cancela 
de tamanho grande e pequeno. 

“A carteira de produtos da 
Alltech complementa a oferta 
bem consolidada da Gunnebo, 
que ocupa o primeiro lugar a nível 
mundial em controlo de entradas. 
Deste modo, esta aquisição virá 
reforçar a atividade global do 
Grupo,” refere Martin Houseman, 
Regional Director, Gunnebo Africa 
and Middle East.

A Alltech será integrada na 
Gunnebo South Africa, tendo a 
conclusão desta integração ficado 
prevista para 2011.

ARMÉNIA. A Gunnebo forneceu 
cofres-de-aluguer ao ACBA Group 
Crédit Agricole Bank em Erevan 
na Arménia. 

No total, foram instaladas 
664 caixas e a sua gestão ficará 
a cargo do sistema operativo de 
Cofres-de-Aluguer da Gunnebo, 
SafeControl. O sistema permite 
que os funcionários do banco 
tenham acesso a um panorama 
geral em tempo real, ao estado de 
todos os cofres com informação 

sobre o tempo de abertura e de 
fecho bem como ao número de 
utilizadores autorizados. 

“Com o sistema de gestão de 
caixas SafeControl, as caixas 
podem ser abertas à distância 
pelo cliente. Isto é muito impor-
tante para o banco uma vez que 
representa uma valiosa economia 
de tempo para os funcionários,” 
refere Michał Jesmanski, Depart-
ment Manager CIS na Gunnebo 
Eastern Europe.

Aquisição permite construção  
de plataforma poderosa

Banco investe em cofres  
com gestão à distância
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ITÁLIA. Quando a DHL Global 
Forwarding construiu a sua nova 
sede e centro de logística, ape-
lidaram o projeto “Go-Green”, 
sublinhando o seu sentido de 
responsabilidade para com o 
meio ambiente. Outra exigência 
importante consistia em instalar 
uma solução de segurança aberta 
e flexível que permitisse acres-
centar novas tecnologias à medi-
da que as necessidades do cliente 
fossem evoluindo.

A encomenda foi adjudicada 
à Gunnebo, que vai encarregar-

-se da conceção e integração 
do sistema de segurança e dos 
seus subsistemas. Estes incluem 
proteção contra intrusos, CCTV, 
controlo de entradas e um sis-
tema de prevenção de incêndios 
centralizado gerido através de 
uma única plataforma de gestão. 
A encomenda tem um valor apro-
ximado de 1 milhão de euros.

O novo centro de logística será 
construído em Pozzuolo Marte-
sana (Milão), Itália. Irá abranger 
uma área de 80.000m2 e dar 
emprego a 1.000 pessoas. 

FRANÇA. Um dos principais ban-
cos franceses está a implemen-
tar um novo conceito nos seus 
balcões locais. Cada um destes 
2200 balcões irá dispor a partir de 
agora de uma divisão técnica to-
talmente segura, para a qual será 
necessária a instalação de duas 
portas de segurança blindadas. 

O objetivo consiste em pro-
porcionar uma proteção especial 
para esta área, que centraliza os 
recursos de numerário, limitando 
o acesso a um número restrito de 
funcionários, pessoal da empresa 
de transporte de valores e técni-
cos de manutenção das ATM. 

 De acordo com as categorias 
em que se inserem, os indivíduos 

autorizados serão submetidos 
a diferentes procedimentos 
em conformidade com todos 
os regulamentos de segurança 
legalmente obrigatórios dos CIT 
e de proteção contra incêndios, 
além das exigências de segurança 
próprias do cliente. 

“Este contrato foi adjudicado 
à Gunnebo no decorrer de um 
processo normal de abertura de 
concurso. Além do know-how e 
da elevada fiabilidade das suas 
normas técnicas também a porta 
MagTek S4, ao satisfazer todas 
as especificações exigidas, teve 
um papel decisivo no êxito da 
Gunnebo,” afirma Thierry Pignon, 
Key Account Manager Bank. 

Centro de logística torna-se verde

Banco importante reforça  
segurança nos balcões



A Chubbsafes vai buscar as suas raízes ao 
coração da Inglaterra. Em 1818, Charles e 
Jeremiah Chubb constituíram uma empre-
sa em Wolverhampton e, mais tarde, em 
1835, patentearam o seu primeiro cofre. 
Atualmente, Wolverhampton ainda se 
encontra imbuída na história da Chubb, 
existindo vários edifícios antigos em que 
é possível ver o nome Chubb, quando se 
atravessa a cidade. É também em Wol-
verhampton que se encontra a sede da 
Gunnebo UK.

 A partir destes seus humildes primór-

dios, a Chubbsafes cresceu e desenvol-

veu-se até ser a marca global que é hoje, 

sendo particularmente reconhecida fora 

do Reino Unido em países como a África 

do Sul, a Índia, a Malásia, o Canadá e a 

Austrália. A Chubbsafes oferece atual-

mente uma gama completa de cofres e 

armários de alta qualidade. Trata-se de 

uma gama cujas origens e experiência 

remontam a quase dois séculos.

A Gunnebo UK é responsável pelo forneci-
mento de soluções de segurança ao mer-
cado do Reino Unido nas quatro principais 
Áreas de Negócio Bank Security & Cash 
Handling, Entrance Control, Secure Storage 
e Global Services.

 
Para mais informações, ver  
www.chubbsafes.com e  
www.gunnebo.co.uk

A Inglaterra é a Sede de uma das marcas mais antigas e mais fortes da Gunnebo na área do armazenamento  

seguro, a Chubbsafes, que no ano passado celebrou 175 anos na indústria dos cofres.

TEXTO    Rob Suddaby

A experiência conta em Secure Storage


