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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, 
Secure Storage, Global Services e 
Entrance Control.
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“A Gunnebo tem uma longa e orgulhosa história que se estende por vários séculos. 
De uma pequena empresa de engenharia fundada na Suécia na década de 1700, 
atualmente a Gunnebo AB é uma empresa cotada na bolsa que fornece soluções 
de segurança a clientes em todo o mundo.”

Per Borgvall, Presidente e CEO da Gunnebo
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Acerca do Banco Mandiri

 � O maior banco da Indonésia 

 �  Fundado em outubro de 1998 
como parte do programa de 
reestruturação bancária do 
Governo da Indonésia

 �  De acordo com a Marketing 
Research Indonesia (MRI), o 
banco foi nomeado líder de 
serviços financeiros entre os 
bancos nacionais durante qua-
tro anos, de 2007 a 2010 

 �  Tem 26.000 empregados em 
mais de 1300 sucursais nacio-
nais e em sete sucursais no 
estrangeiro, incluindo escritó-
rios de representação

INDONéSIA . O Banco Mandiri compra cofres, cofres-
-de-aluguer, sistemas de segurança eletrónica e 
armários de arquivo da Gunnebo desde que foi 
fundado em 1998. 

Tal como todos os armários de arquivo da Gunne-
bo, estes são certificados para a proteção de docu-
mentos contra incêndio. 

“Graças a este armário de arquivo da Gunnebo, 
todo o conteúdo permaneceu intacto e seguro após 
o incêndio. Mesmo um portátil que estava no ar-
mário continua a funcionar perfeitamente”, afirma 

a Sra. Uswatun, Unit Manager do Banco Mandiri 
Cikokol.

Apesar de ter estado num fogo intenso de várias 
centenas de graus Celsius, a temperatura no interior 
das gavetas do armário de arquivo nunca atingiu um 
nível que destruísse o papel. Isto é de facto impres-
sionante considerando que o papel entra em com-
bustão a temperaturas de 175˚C. 

*Armário de arquivo Chubbsafes, record protection files,  

4 gavetas (RPF tipo 9204).

Os cofres resistentes ao fogo Chubbsafes 

são submetidos a testes independentes, 

extremamente exigentes para demonstrar 

que protegem totalmente os documentos ou 

os suportes de dados digitais num incêndio.

Teste de resistência ao fogo 
O teste de resistência ao fogo simula as tempe-
raturas escaldantes de um verdadeiro incêndio 
de escritório aquecendo o cofre num forno até 
temperaturas de cerca de 1000˚C. 

No entanto, na realidade, o conteúdo do cofre 
tem de sobreviver não só ao próprio incêndio, 
mas também ao período que se segue à extin-
ção do incêndio, altura em que a temperatura 

envolvente ainda é suficiente para destruir os 
documentos ou os suportes de dados digitais 
que se encontram no seu interior. 

É por este motivo que o teste também en-
volve um “período de arrefecimento” de várias 
horas. Se o conteúdo permanecer protegido 
durante este período, o cofre passa no teste.

Teste de impacto ao fogo 
Os cofres resistentes ao fogo também são mui-
tas vezes submetidos a um teste de impacto ao 
fogo. Este teste verifica se o cofre se mantém 
intacto e se o seu conteúdo se mantém prote-
gido após ter caído de vários andares. Tal pode 
suceder considerando os danos estruturais que 
um incêndio grave pode causar num edifício. 

Para mais informações sobre testes e certificação 
de produtos, ver www.chubbsafes.com.

Um incêndio provocado por um curto-circuito deflagrou numa das sucursais do Banco Mandiri Cikokol 

em Java ocidental, Indonésia. Graças a um armário de arquivo*, documentos valiosos e um portátil não 

foram danificados. 

TEXTO    Andrea Aileen, Linda Gårdlöv

Protegido da explosão de incêndio

O conteúdo deste armário de arquivo Chubbsafes manteve-se completamente incólume num incêndio num banco.

Testar os cofres resistentes ao fogo



ITÁLIA. A primeira solução SafeStore Auto foi ins-
talada em 2007 e, atualmente, 10 de 18 sucursais 
contam com este equipamento. O banco está satis-
feito por poder oferecer aos clientes uma solução 
de cofres-de-aluguer simples e fiável com níveis de 
segurança muito elevados.

Destaque
A adoção desta solução está de acordo com a estraté-
gia do Banca di Cavola e Sassuolo. O banco quer desta-
car-se da concorrência oferecendo soluções bancárias 
inovadoras que utilizam a mais recente tecnologia. 

“O banco está a esforçar-se por reforçar a sua 
imagem no mercado bancário italiano e a confirmar 
que está pronto para adotar novas tecnologias”, 
afirma Emmanuel Harir-Forouch, Product Manager 
da Gunnebo. 

“Ao instalar o SafeStore Auto, o banco está a tentar 
acelerar o seu crescimento com uma nova gama 
de serviços, o que ajuda a melhorar a reputação 
do banco e a otimizar as relações com os clientes”, 
prossegue Harir-Forouch.

Em perfeita harmonia
O SafeStore Auto é um sistema flexível e a solução 
pode ser personalizada em função do espaço. Pode 

ser instalado em caves, por trás de terminais de self-
-service ou no primeiro piso – cabe ao banco decidir.

As caixas SafeStore Auto são totalmente automa-
tizadas e os clientes podem aceder às mesmas dire-
tamente depois de se terem identificado e de serem 
autenticados. O cliente não tem de esperar que um 
elemento do pessoal esteja disponível para ter aces-
so ao cofre-de-aluguer, que está agora disponível 24 
horas. Durante o horário de abertura do banco, o pes-
soal pode concentrar-se noutras atividades.

“Outro aspeto importante é que a solução pode 
ser instalada em perfeita harmonia com a arquite-
tura de qualquer edifício”, acrescenta Emmanuel 
Harir-Forouch.
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Banca di Cavola e Sassuolo
 � Fundado em 1982

 � Um banco cooperativo típico

 �  Tem uma estratégia inovadora 
que envolve a oferta de uma 

gama de serviços novos

Como funciona  
o SafeStore Auto
Depois de os clientes se terem 
identificado, conseguem aceder 
à área segura do SafeStore Auto. 
Têm de se autenticar utilizando 
um cartão e uma palavra-passe 
ou um sistema de leitura de 
impressões digitais a fim de liber-
tar a caixa identificada. Após a 
utilização, o sistema fecha a caixa 
e envia-a automaticamente de 
volta para a casa-forte utilizando 
o mesmo procedimento seguro.

Estatística
 �  Em média, cada cliente acede 

à sua caixa de depósito de três 
em três semanas

 �  59 % das aberturas são feitas 
fora do horário do banco

 �  14 % dos clientes acedem às 
suas caixas de depósito apenas 
quando o banco está fechado

Quando o Banca di Cavola e Sassuolo – um banco que apresenta inovação tecnológica em serviço 

qualitativo – tomou a decisão de adotar a solução SafeStore Auto, foi para se destacar da concorrência. 

Em dois anos, a solução tornou-se rentável. 

TEXTO    Linda Gårdlöv

Retorno sobre o  
investimento em dois anos
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Acerca da porta resistente com 
a Classificação XIII 

 � Espessura: 500 mm

 � Peso: 7000 kg

 � N.º de parafusos: 10

 � Altura: 1960 mm

 � Largura: 900 mm

ALEMANHA. A segurança ocupa o primeiro lugar da 
agenda de muitos locais de alto risco e é uma preocu-
pação importante para os clientes uma vez que coloca 
exigências cada vez mais rigorosas aos fabricantes. A fim 
de responder a algumas dessas exigências, a Gunnebo 
desenvolveu uma porta resistente que satisfaz os requi-
sitos do mais elevado nível de proteção contra roubo. A 
nova porta é desenvolvida e fabricada num dos locais de 
produção da Gunnebo na Alemanha, e é testada e certi-
ficada* com o mais elevado nível no mercado pela ECB•S 
Association. “As nossas soluções de portas resistentes 
são concebidas utilizando tecnologia de ponta com 
materiais de barreira de alta proteção, reforços especiais 
e construção inteligente de linguetas para resistir aos 
ataques mais severos, perfeitamente adaptadas para 
locais que têm de proteger valores e dinheiro”, afirma 
Xavier Petitcolin, Product Manager da Gunnebo. Com 
esta nova porta resistente, a Gunnebo oferece a mais 
vasta gama de portas de segurança do mercado, com a 
Classificação V a XIII, cobrindo todas as necessidades dos 
clientes de alto risco, incluindo os bancos, as empresas 

de transporte de valores e os retalhistas, assim como as 
indústrias de metais preciosos e de joalharia. “A nossa 
posição e vasta especialização no mercado de segurança 
física permite às nossas equipas compreender tanto a 
atividade do cliente como as limitações técnicas que 
lhe estão associadas. A certificação confirma a qualida-
de da nossa gama de portas resistentes e oferece aos 
nossos clientes soluções com a mais elevada segurança 
para proteger os seus valores”, acrescenta Petitcolin. A 
Gunnebo está constantemente a melhorar as soluções 
desenvolvendo materiais altamente resistentes para 
satisfazer as necessidades mais profundas. Ao obter 
esta nova certificação, o Grupo é o único fabricante com 
portas certificadas com a Classificação XIII da EN 1143-1 
e um de apenas dois fornecedores de portas CD* com a 
Classificação XIII para proteção específica de perfuração 
de diamante. Recentemente, a Gunnebo ganhou outros 
concursos e manteve contratos já existentes, principal-
mente com base nas vantagens do peso reduzido desses 
novos cofres.
*Classificação XIII EN 1143-1

A segurança ocupa o 1º lugar da agenda de muitos locais de alto risco e é uma preocupação importante  

para os clientes uma vez que coloca exigências cada vez mais rigorosas aos fabricantes. 

TEXTO    Amel Luokal, Linda Gårdlöv

O mais elevado nível de segurança 

A melhoria contínua do sistema de vigilância do Servidor SMI é necessária para o desempenho 

e para a Gunnebo fornecer constantemente ao mercado as mais recentes tecnologias. As 

necessidades e os requisitos de segurança dos clientes estão sempre na mira.

TEXTO    Amel Loukal, Linda Gårdlöv

Na vanguarda da tecnologia FRANÇA. Entre as últimas evoluções da solução, 
o Servidor SMI oferece atualmente uma nova 
interface do utilizador gráfica e dinâmica, com 
um módulo de visitante integrado, assim como 
uma função de identificação e autenticação sem 
cartão. 

O sistema inclui também novas características 
na solução integrada de leitores de acesso “offli-
ne” baseada em cilindros eletrónicos e placas 
motorizadas.

“Graças à navegação intuitiva, os nossos clien-
tes beneficiam da visualização clara e da forma 
fácil de trocar entre os painéis de controlo. Torna 
a operação eficaz e poupa tempo”, afirma Eric 
Villevieille, Product Manager da Gunnebo.

Os últimos melhoramentos incluem também 
gestão integrada da Internet para os visitantes. 

“Os requisitos do mercado movem-se atu-
almente para novas necessidades e a melhor 
ferramenta para aferir as nossas soluções é uma 
avaliação feita juntamente com os nossos clien-
tes”, prossegue Villevieille. 

“Ouvimos o que têm a dizer, integramos as 
suas necessidades e atualizamos continuamen-
te as nossas tecnologias. O Servidor SMI está 
perfeitamente adaptado para oferecer o melhor 
desempenho com custos de gestão otimizados 
relacionados com a segurança eletrónica”, conclui 
Villevieille.



FRANÇA. Consideraram-se todos os tipos de solu-
ções: mudar os serviços dos clientes para sucursais já 
equipadas, equipar várias sucursais com cofres estilo 
GVX com compartimentos ou instalar um SafeStore 
Auto. Foi escolhido este último, com base em con-
siderações de ordem económica, no desempenho, 
na compacidade da solução e no cumprimento dos 
regulamentos relativos às PRM/PWD*. Outro critério 
importante foi que a sucursal escolhida para alojar o 
SafeStore Auto devia estar próxima da antiga sede, 
num edifício onde não era necessário fazer grandes 
alterações estruturais e onde as atividades podiam 
prosseguir durante o processo. 

Graças à modularidade do SafeStore Auto, a Gun-
nebo conseguiu integrar, através de uma chaminé, 
uma solução de armazenamento na cave com uma 
estação de monitorização situada no piso térreo da 
sucursal. 

“O tamanho compacto da solução, a sua adaptabili-
dade, assim como o serviço adicional que a sucursal 
poderá oferecer aos seus clientes, foram critérios 
decisivos para a Caisse d’Epargne”, afirma Michel 
Crabouillet, responsável pela segurança de pessoas e 
bens e a pessoa encarregue deste projeto na CELCA.

“Esta sucursal é uma vitrina para os nossos clien-
tes e a instalação do SafeStore Auto vai certamente 
melhorar a imagem de marca da empresa”, conclui 
Marc Fehlmann, Sales Manager da Gunnebo.

O modelo escolhido é um SafeStore Auto Maxi, 
equipado com 975 caixas. O início da construção 
está programado para finais de outubro de 2011.

Esta é a maior instalação do SafeStore Auto efetu-
ada em França até à data!

 *PRM – Pessoas com mobilidade reduzida

  PWD – Pessoas com deficiência

A Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardenne (CELCA) planeia mudar-se para a sua nova sede, 

atualmente em construção em Metz, no início de 2013. Havia ainda a questão da transferência do 

cofre-forte, instalado nas antigas instalações da sede no centro da cidade. 

Acerca do SafeStore Auto

O SafeStore Auto é uma solução 
modular de cofres-de-aluguer 
self-service.

Vem em três versões: 

 �  SafeStore Auto Mini: que pode 
ser desmontado (50 a 100 
caixas)

 �  SafeStore Auto Midi: versão 
compacta (100 a 300 caixas)

 �  SafeStore Maxi: versão perso-
nalizada (300 a 2000 caixas)

A solução SafeStore Auto aumen-
ta o serviço para o cliente, otimiza 
o back office e reforça a segu-
rança.

O SafeStore Auto é aprovado 
pela Association des Paralysés de 
France (Associação Francesa de 
Pessoas com Deficiência).

Modularidade –  
um conceito vencedor 

Utilizando o SafeStore Auto, foi construída uma solução de armazenamento na cave com uma estação de monitorização situada no piso térreo da sucursal. 
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TEXTO    Jocelyne Benisri
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SUéCIA. O manuseamento de dinheiro acarreta o 
risco de roubo. A fim de reduzir as potenciais amea-
ças e aumentar a segurança das pessoas envolvidas, 
há muitos anos que a Loomis – uma empresa que 
vende serviços relacionados com o manuseamento 
de dinheiro – vem construindo uma organização de 
CashShops em toda a Suécia. 

Vantagem de um fornecedor total
Uma CashShop é um espaço interior seguro com 
funções superiores às oferecidas pelos cofres no-
turnos tradicionais, que muitas vezes se encontram 
alojados na parede de um edifício. Na sala, os clien-
tes empresas podem depositar dinheiro em cofres 
noturnos com toda a privacidade e receber um recibo 
do depósito. No entanto, também podem efetuar 
outras tarefas que envolvem dinheiro, como, por 
exemplo, comprar rolos de moedas diretamente de 
uma máquina ou fazer depósitos de moedas. Nalgu-
mas, também é possível depositar notas soltas.

Um código específico permite apenas a entrada de 
clientes autorizados. O espaço é também vigiado por 
CCTV para segurança adicional. 

Até à data, existem cerca de dez CashShops que 
ostentam a marca da Gunnebo na Suécia.

“É uma enorme vantagem poder comprar tudo 
de um fornecedor. A Gunnebo atua como um forne-
cedor total não só dos alarmes das salas mas tam-
bém de todo o equipamento de manuseamento de 
dinheiro”, afirma Göran Antán, Head of Production 
Support da Loomis Sweden.

Assumir o trabalho quando os bancos encerram
O conceito provou ser bem sucedido, especialmente 

porque a maioria dos principais bancos tomou uma 
decisão estratégica de eliminar progressivamente o 
dinheiro ao nível local, embora ainda existam empre-
sas e lojas que necessitam de uma forma o menos 
arriscada possível de depositar notas e moedas. E 
quando os bancos encerram num determinado local, 
como por vezes sucede, tem de haver outra solução 
como uma CashShop. A longo prazo, o serviço poderá 
ser também disponibilizado ao público em geral.

“O interesse nesta solução está sempre a aumen-
tar. É um passo estrategicamente importante para 
eliminar o risco de roubo com o qual, por exemplo, as 
lojas vivem”, afirma Jan Edman, Key Account Mana-
ger da Gunnebo para a Loomis Sweden.

A colaboração entre a Loomis e a Gunnebo tem 
corrido bem.

“Existe uma boa relação de trabalho e os nossos 
contactos na Gunnebo estão sempre atentos se 
temos dúvidas”, afirma Göran Antán. 

As partes assinaram também um contrato geral 
de assistência técnica na Suécia.

O manuseamento de dinheiro é uma atividade vulnerável. Mas uma maneira segura de enviar 

notas e moedas consiste em utilizar as CashShops.

TEXTO    Mats Ekendahl      FOTO    Jeanette Larsson

Manuseamento seguro de dinheiro 
com as CashShops

Como funcionam as  
CashShops da Loomis

 �  Os bancos pagam uma taxa 
à Loomis para esta permitir 
o acesso dos seus clientes às 
CashShops. 

 �  As CashShops da Loomis não 
estão ligadas a nenhum banco 
em particular, pelo que o 
dinheiro pode ser depositado 
em qualquer conta desde que 
o banco tenha feito a inscrição 
para o serviço.

 �  Três pessoas podem efetuar 
tarefas de manuseamento de 
dinheiro em simultâneo nas 
três máquinas. 

 �  Existem dois cofres noturnos 
na CashShop. Um é de reserva 
para que os clientes possam 
sempre depositar o seu dinheiro.

 �  Todas as CashShops têm um 
desenho uniforme para que os 
clientes tenham sempre um 
ambiente familiar independen-
temente da CashShop onde se 
encontrem. Isto também con-
tribui para facilitar a utilização 
das CashShops.

Göran Antán, Head of Production Support da Loomis Sweden numa das CashShops.
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“ As palavras de um perito são  
como a verdade do evangelho!”

AASébastien Pascaud começou a trabalhar no ramo da segurança há 16 anos e ficou viciado. Atualmente é especialista 

em eletrónica com um conhecimento profundo da solução do servidor SMI. “Ser especialista pode parecer uma 

função cómoda de desempenhar – as pessoas tendem a aceitar os nossos conselhos como a verdade do evangelho! 

Mas é precisamente por isso que tenho a responsabilidade de dar aos clientes conselhos fiáveis.” 



Sébastien Pascaud é Electronics Support Manager 
da Gunnebo France. Tal envolve gerir uma equi-
pa de seis peritos, com especialização em eletró-

nica, controlo de entradas, CCTV e manutenção para 
terceiros, sendo Sébastien o perito do Servidor SMI.

“Decididamente, é necessário ter uma paixão por 
produtos e pela tecnologia que se ‘esconde’ por trás 
deles. É necessário ser ligeiramente louco sobre este 
tema!”, afirma ele. O trabalho inclui também a forma-
ção em eletrónica de todo o pessoal novo não técnico.

“Posso ser um perito técnico, mas as minhas com-
petências humanas fundamentais são na gestão de 
equipas”, afirma Sébastien. Ele deseja sinceramente 
mostrar respeito pelos empregados. E pelos clientes. 
O objetivo geral é criar uma relação de ganho mútuo, 
fornecendo-lhes honestamente a melhor solução. Por 
vezes os clientes preferem uma solução com um custo 
menor e Sébastien tem de ouvir os seus argumentos 
e fazê-los compreender que, em última análise, não é 
a que melhor serve os seus interesses. “Custo menor 
significa, muitas vezes, uma solução de vida curta. A 
eletrónica torna-se muito rapidamente obsoleta. O 
planeamento a montante da arquitetura correta e do 
seu futuro é por isso obrigatório”, afirma Sébastien. 

A experiência faz as pessoas ouvirem
Os clientes são pessoas do retalho, ministérios, as for-
ças armadas, a indústria, os principais bancos e pres-
tadores de serviços de logística e telecomunicações.

Quando contactam Sébastien para pedir ajuda, a 
expressão que mais utilizam é: “não funciona!” Na 
realidade, isso significa que os dispositivos eletróni-
cos se avariaram. “A eletrónica é um componente de 
valor acrescentado para os produtos eletromecâni-
cos. Quando algo está errado, as portas e os sistemas 
de interligação não abrem, os cartões não leem e as 
câmaras não filmam, etc. O desempenho da segu-
rança real evapora-se.” A maioria dos problemas são 
erros de software ou então são os utilizadores dire-
tos que não sabem como utilizar corretamente os 
sistemas. “Estes problemas têm ‘cura’ e estou a fazer 
tudo para ter a certeza que os erros são eliminados 
e que as soluções são devidamente adaptadas aos 
respetivos utilizadores diretos”, afirma Sébastien. 
Sébastien é bem conhecido dos seus colegas na 
Gunnebo France como uma “personalidade robusta”. 
Essa personalidade aliada a uma longa experiência 
e ao perfeito domínio das soluções da Gunnebo, são 
alguns dos seus melhores trunfos para resolver pro-
blemas. “Ao fim de 16 anos no trabalho, as pessoas 
ouvem mesmo os seus conselhos…”

A apreciação dos clientes é o melhor prémio
Os seus muitos anos no negócio da segurança devem-
-se a uma pessoa que conhecia e que trabalhava para a 
Matra Sécurité. “Foi ele que me ajudou a arranjar o meu 
primeiro emprego ali aos 23 anos e continuo viciado!” 
Para Sébastien, o conhecimento especializado baseia-se 
principalmente no prazer da aprendizagem, em estar 
sempre a aprender novas tecnologias. Através de fre-
quentes trocas de informação internas, ele e a sua equi-
pa mantêm os seus conhecimentos atualizados sobre 
tendências de mercado, a concorrência e inovações tec-
nológicas. O melhor aspeto deste trabalho é o estímulo 
intelectual constante, associado às novas tecnologias. 
“E o prazer de ouvir os clientes dizerem genuinamente 
‘obrigado’ por os ajudar”, afirma Sébastien.

Um problema muito estranho
“Uma vez houve uma avaria geral do sistema num 
dos aeroportos internacionais de França. O cliente 
tinha de facto definido a data errada para um feria-
do, durante o qual o acesso é limitado. Em resultado, 
todas as portas e portões do aeroporto – interiores 
e exteriores – estavam fechados. Os passageiros não 
podiam entrar nem sair, passar pela alfândega, em-
barcar ou sair dos aviões. Uma verdadeira confusão!”

O futuro do CCTV
“A minha previsão é que vamos assistir ao aumento 
dos chamados detetores, controladores e câmaras 
‘inteligentes’ nos quais, por exemplo, se irão basear 
cartões multifunções/multisserviços. As câmaras 
de CCTV de amanhã terão três funções a operar em 
conjunto: videovigilância e gravação em si, alarme 
de deteção de intrusão  (disparado através de análise 
de imagem) e controlo de entradas (utilizando ferra-
mentas de reconhecimento facial). A tecnologia vai 
avançar sempre mais depressa do que a capacidade 
humana de aceitação e integração do progresso. Mas 
tudo bem, porque é exatamente isso que nos leva a 
fazer as perguntas certas.”
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AA TEXTO    Aurélia Gilbert

FOTO    Anne-Cécile Dupuis

Acerca de Sébastien Pascaud

Idade: 39 anos.

Família: Duas filhas, 12 e 4.

Casa: Na Normandia, a 70 km da sede da Gunnebo 
France em Vélizy.

Profissão: Electronics Support Manager, Gunnebo 
France, desde 2007.

Começou a trabalhar na Gunnebo: Dezembro de 
1995.

Antecedentes: Bacharelato em Medições Físicas, 
Universidade de Caen. Matra Sécurité 1995 (que se 
tornou mais tarde a Gunnebo France).

Cargos sucessivos na Gunnebo: Electronics Quality 
Engineer, After-Sales Engineer, Hotline Engineer for 
Customer & Engineer Support. 

Interesses: “Gozar a vida! Sair, ir ao teatro ou a um 
concerto. Convidar os amigos para um bom almoço. 
Comida, como o autêntico queijo Camembert da 
velha Normandia onde nasci. Vinho Bordeaux. TI.”

Posso ser um perito  
técnico, mas as minhas 
competências humanas 
fundamentais são na 
gestão de equipas 



Os dois cofres Rosengrens são bem ventilados e têm compartimentos para guardar 25 portáteis e tomadas para carregamento noturno. 
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SUéCIA. A escola municipal Eriksbo em Gotem-
burgo – a segunda maior cidade da Suécia – 
queria, basicamente, guardar de forma segura 
os portáteis dos alunos fora do horário de ensi-

no. Trata-se de uma escola primária e secundária 
com cerca de 300 alunos e contactou a Gunnebo 
uma vez que esta tem um contrato geral com a 
autarquia de Gotemburgo relativo à aquisição 
de cofres à prova de roubo e de fogo.

“A escola queria um armazenamento seguro 
para computadores e perguntou se podíamos 
ajudar. Concordámos totalmente que um 
computador é para ser utilizado, não para es-
tar fechado à chave. É por isso que também 
oferecemos tomadas para carregar as baterias 
nos cofres”, afirma Peter Jansson, Key Account 
Manager da Gunnebo.

Computadores prontos para utilizar 
Os computadores são necessários para a escola 
Eriksbo concretizar o seu objetivo claro de estar 
na vanguarda do ensino moderno.

“É por isso que, definitivamente, é uma mais-

Tudo o que a escola queria de facto fazer era proteger os portáteis dos alunos. Mas os 

cofres da Gunnebo deram-lhe mais do que isso. “Agora os computadores estão totalmente 

carregados quando as aulas começam”, afirma o diretor da escola, Peter Klason.

TEXTO    Mats Ekendahl

Nota máxima para solução  
de armazenamento escolar

-valia ter os computadores dos alunos facilmen-
te acessíveis e prontos para serem utilizados nas 
salas quando as aulas começam”, afirma Peter 
Klason.

Os dois cofres são modelos Rosengrens, testa-
dos para a proteção contra roubo e certificados 
de acordo com a norma sueca SS 3492. São bem 
ventilados e têm compartimentos para guardar 
25 portáteis e tomadas para carregamento 
noturno. Têm fechaduras reconfiguráveis como 
equipamento de série, mas a escola optou por 
fechaduras eletrónicas aprovadas.

“A Gunnebo forneceu cofres que satisfazem 
as nossas elevadas exigências de segurança e 
funcionalidade. É ótimo podermos agora guar-
dar os computadores de uma forma prática e 
segura”, afirma Klason.

O diretor da escola está encantado com os 
resultados. Em consequência, a escola Eriksbo 
vai continuar a utilizar os mesmos cofres no seu 
desenvolvimento de TI em curso e encomendou 
mais quatro. 

“A notícia da solução já alastrou a outras esco-
las, que nos telefonam a pedir um orçamento”, 
afirma Peter Jansson da Gunnebo.

“A possibilidade de carregar as baterias é, definitiva-
mente, uma mais-valia para além da proteção contra 
roubo”, afirma o diretor da escola, Peter Klason.
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As instalações sanitárias públicas continuam a ter má reputação. Isto aplica-se 

especialmente às instalações existentes nas estações de comboios e à sua volta. 

A empresa alemã Hering Bau GmbH resolveu alterar esta situação através da 

sua marca de centros sanitários Rail & Fresh. Os sistemas de acesso da Gunnebo 

contribuem de forma significativa para a mudança.

TEXTO    Albert Schürstedt

‘Sem contacto’ para maior higiene

ALEMANHA. A higiene e a acessibilidade são um 
"must" para as instalações sanitárias da Hering 
Bau. Por este motivo, o fornecedor de serviços 
baseia-se na entrada e saída sem contacto nos 
seus centros sanitários Rail & Fresh. O forne-
cedor utiliza o modelo SpeedStile de barreira 
de sensor para controlo do acesso às principais 
estações de comboio de Berlim, Munique, Ham-
burgo e Stuttgart, entre outras. Os sistemas 
são tão higiénicos e fáceis de utilizar quanto 
possível devido à passagem sem contacto. As 
soluções são, portanto, perfeitamente adequa-
das para o exigente conceito do fornecedor de 
serviços sanitários. 

“Com a nossa marca Rail & Fresh damos aos 
clientes uma garantia de higiene perfeita ao 
longo de 24 horas nas nossas instalações sani-
tárias”, declara Burkhardt Strunk da Hering Bau. 

As instalações devem ser cuidadas, frescas e 
simples de utilizar. Com um ambiente concebi-

do para fazer as pessoas sentirem-se confortá-
veis, um aspeto limpo e um desenho agradável, 
as instalações demarcam-se da má imagem dos 
sanitários das estações. O acesso à zona sanitá-
ria desempenha uma função importante. Nos 
centros das estações Rail & Fresh este acesso é 
controlado pela barreira de sensor SpeedStile. 

“A entrada e saída cómoda e sem contacto 
com o SpeedStile da Gunnebo contribui para os 
nossos esforços no sentido da maior limpeza 
possível”, afirma Strunk. 

“O sistema também se insere muito bem 
visualmente no nosso desenho – oferecemos 
um ambiente claro e aberto, com divisões de 
proporções generosas e música ambiente.  
Em termos de materiais e desenho, a solução 
da Gunnebo insere-se perfeitamente neste 
conceito.”

A higiene e a acessibilidade são um "must". O fornecedor de serviços baseia-se na entrada e saída "sem contacto" 
nos seus centros sanitários Rail & fresh. 
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SpeedStiles param 
os roubos

AAPortas duplas, altas e transparentes, semelhantes às utilizadas nos sistemas de metropolitano, por 

exemplo, acabam efetivamente com os roubos. Vários supermercados na Suécia já instalaram SpeedStiles 

nas suas entradas e mostram-se positivos quanto aos resultados. 



Os pequenos furtos e os roubos nas lojas 
custam ao setor retalhista na Suécia entre 
cinco a seis milhões de coroas todos os anos. 

Acessórios, produtos de barbear e carne contam-
-se entre os artigos que mais atraem os ladrões. O 
queijo, o vestuário infantil e os cosméticos também 
são artigos populares para roubar, de acordo com um 
estudo realizado pela empresa de segurança Check-
point Systems.
Para vários proprietários de lojas, especialmente na 
zona de Estocolmo, os SpeedStiles tornaram-se uma 
boa solução para o problema.

Os portões de entrada deixam passar cerca de 45 
pessoas por minuto e são suficientemente largos 
para os carrinhos de criança e os carros de compras. 
Mas acabam efetivamente com os roubos graças aos 
painéis de portas fechadas e a um alarme que toca se 
alguém tentar passar pelos portões no sentido errado. 

“Na maioria das lojas onde instalámos portões de 
entrada SpeedStile, costumava haver problemas 
com ladrões a forçarem a passagem pelos portões 
regulares, mesmo com carros de compras, e a desa-
parecem depois do local. Algumas lojas contratavam 
anteriormente guardas de segurança para impedir os 
clientes de levarem artigos sem os pagar”, afirma Jan 
Dolk, Sales Manager da Gunnebo Nordic.

A Global encontrou-se com Peter Rundqvist, comer-
ciante do ICA no ICA Focus em Gotemburgo e fez-lhe 
perguntas sobre o seu mais recente investimento em 
segurança.

Investiu no SpeedStiles – porquê?
“Quando renovámos a loja durante o verão, substituí-
mos os portões de entrada que não estavam ao nos-
so nível. Causavam imensos transtornos. Eu queria 
portões que funcionassem de facto e que também 
cumprissem a sua função de assinalar claramente 
que isto é uma entrada, não uma saída. Tínhamos 
problemas com pessoas que saíam pelos portões de 
entrada sem pagar.”

Porque escolheu a Gunnebo?
“Os portões desempenham a função certa. São leves 
e limpos, além de agradáveis de passar. No entanto, 
são também robustos e transmitem um sinal claro 
de que não se trata da saída. Muito simplesmente, 
eram os que melhor satisfaziam os meus desejos e 
necessidades.”

Teve algumas reações?
“Muitos clientes acham que eles têm imensa classe. 
O pessoal diz que eles são mais fáceis de controlar do 
que o modelo antigo, é mais fácil para nós escolher-
mos como abrem e fecham.”

E quanto ao problema de base: param os ladrões?
“São sem dúvida um elemento dissuasor para 
quem quer sair pelo lado errado. E uma vez que 
reconstruímos a entrada, temos uma melhor visão 
da zona. Graças ao alarme nos portões, pelo menos 
somos alertados se acontece alguma coisa e isso  
dá-nos a oportunidade de agir.”AA TEXTO    Hanna Lindahl

FOTO    Jeanette Larsson 

Eu queria portões que 
funcionassem de facto 
e que também cumpris-
sem a sua função de 
assinalar claramente que 
isto é uma entrada, não 
uma saída. 

Peter Rundqvist, comerciante do ICA no ICA focus em Gotemburgo, na Suécia, instalou portões de entrada SpeedStile para 
impedir as pessoas de saírem sem pagar.
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E se …
… o futuro fosse construído com base na confiança?
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E se …
… o futuro fosse construído com base na confiança?

TEXTO    Anne Carin, Rob Suddaby

ILUSTRAÇÕES    STARK Corporate Communication



16 E SE...    N.º 1 2012

No mundo da segurança, alguns dos desafios 
futuros podem estar estreitamente relacionados 
com a conectividade e a colaboração. Perguntámos 
a alguns dos clientes da Gunnebo o que é que isso 
pode significar na sua realidade empresarial. 

A evolução do ciclo de caixa 
Tradicionalmente, os bancos centrais mantiveram um controlo firme 
sobre o dinheiro, mas gradualmente estão a passar cada vez mais a 
responsabilidade pelo ciclo de caixa para os bancos de retalho. Estes, 
por sua vez, passam as atividades de manuseamento de dinheiro 
para os retalhistas, as empre-
sas de transporte de valores 
e os fornecedores de serviços 
especializados. Trata-se de uma 
evolução que já teve lugar em 
certos países, está atualmente 
em curso noutros e será aparente 
em grande escala noutros locais 
no futuro. 

Ligar as soluções de controlo de entradas 
Os clientes exigem que as suas soluções sejam ligadas; consigam 
falar entre si e partilhar informação. O pessoal da segurança neces-
sita de acessibilidade aos dados fornecidos pela gama completa de 
soluções de segurança de um local para responder imediatamente 
aos problemas e ameaças.
A segurança aeroportuária apre-

senta muitos desafios, além de 
ser uma área em que uma maior 
conectividade e interoperabilida-
de irão criar melhores soluções. As 
portas de embarque rápido, por 
exemplo, atualmente não leem 
os documentos de identificação e 
as informações dos bilhetes, mas 
poderão fazê-lo no futuro. 

E se …
... houvesse uma cadeia de manuseamento de dinheiro  

totalmente segura, desde a caixa registadora até ao  

centro de contagem de dinheiro?

E se …
... um sistema de reconhecimento facial pudesse ser ligado  

à informação do bilhete – tornando, por exemplo,  

o embarque mais rápido nos aeroportos?

Acho que, se no futuro conseguirmos...

reduzir em grande parte os assaltos 

nos nossos locais de trabalho, será fan-

tástico.

Hervé Lafranque, Safety and 
Investigations Manager La Poste (FR)

O nosso objetivo é deixar os passagei-

ros entrarem no aeroporto e na pista 

da forma mais tranquila possível. E 

tencionamos ver como o poderemos 

fazer de forma ainda mais rápida com 

outros procedimentos no futuro.

Rashid Khalifa Al-Khalifa, Subsecretário,  
Ministério do Interior, Reino do Bahrain
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Obtenha o seu cofre online!
No armazenamento seguro, a conectividade também terá impacto. 
Haverá cada vez mais integração com outros sistemas de segurança 
à medida que as opções de cofres autónomos aumentam. Atualmen-
te, acrescentar alarmes, dispositi-
vos de deteção e outras caracte-
rísticas a um cofre exige grandes 
modificações ou então têm de ser 
integrados no produto no fabrico. 
No futuro, portas standardizadas 
existentes no cofre permitirão 
acrescentar periféricos ‘plug-and-
-play’, oferecendo uma funcionali-
dade adicional.

Ligar todos os que fazem parte do ciclo!
As questões essenciais para a oferta de serviços da Gunnebo são 
uma maior conectividade e um software mais inteligente. As solu-
ções TCP/IP vão melhorar cada vez mais a capacidade de monitori-
zação de equipamento no terreno, gerando relatórios da situação 
em tempo real e permitindo a 
execução de assistência remota 
rentável. Além disso, a Gunnebo 
irá oferecer software com inteli-
gência para propor quando de-
verá ser realizada a manutenção 
preventiva, maximizando assim 
o tempo utilizável e reduzindo os 
custos de substituição. 

E se …
... fosse possível monitorizar o seu cofre à distância,  

mudar os direitos de acesso sem ter de estar no  

local e gerir os perfis de segurança à distância?

E se …
... estivéssemos todos ligados e pudéssemos  

partilhar dados e dar aos parceiros acesso  

em tempo real a informações críticas?

O controlo à distância e a monitoriza-

ção à distância são formas de assegu-

rar que a nossa atividade é desempe-

nhada de forma mais eficiente e mais 

eficaz no futuro.

Drs. Rizqullah Thohuri, President Director  
do PT Bank BNI Syaria (ID)

Se partilhar os dados com os seus 

fornecedores, como os bancos a for-

necerem dinheiro aos supermercados 

holandeses, é mais fácil porque todos 

sabem o que se está a passar. Se todos 

souberem em todos os momentos o 

que se está a passar, é uma base para 

um melhor negócio conjunto.

Edwin ten Brink, Proprietário Ten Brink Food Retail (NL)



UzBEqUISTãO. Durante 2011, o 
primeiro conjunto de cofres-de-
-aluguer da Gunnebo foi insta-
lado em dois bancos na cidade 
de Tashkent: o Banco Pak Yuli e o 
Banco Asia Alliance.”

“Tínhamos negociado com 
os bancos durante mais de três 
meses quando finalmente rece-
bemos as duas encomendas de 
579 caixas e 810 caixas”, afirma 
Alexander Żywuszko, Export 

Manager da Gunnebo.
“A nossa colaboração com os 

dois bancos parece promissora 
para o futuro. Já iniciámos dis-
cussões sobre a instalação de 
cofres-de-aluguer em mais dois 
locais. Estamos orgulhosos de ter 
o Uzbequistão na nossa lista de 
países que utilizam equipamento 
de segurança da Gunnebo”, acres-
centa Alexander. 

SUéCIA. A liderança é importante 
e são necessários líderes fortes 
para levar a cabo um negócio 
bem sucedido. Para reforçar a 
liderança futura, a Gunnebo fez 
um investimento a longo prazo 
lançando um programa para 
estagiários. 

Foram escolhidos quatro can-
didatos após um processo de 
seleção intensivo, e o primeiro 
programa teve início em novem-
bro de 2011. O plano é ter depois 
um segundo, um terceiro e mui-
tos mais.

“Este primeiro programa cha-
ma-se "Future Leaders Program" 
e destina-se a jovens talentos 
recém-formados nas áreas das 
finanças, fabrico, serviço e logísti-
ca/compras”, afirma Per Borgvall, 
Presidente e CEO da Gunnebo.

O programa tem a duração de 
15 meses e é constituído por três 
colocações de cinco meses, uma 
delas será na Ásia. O programa 
inclui também uma extensa 
formação em competências e 
os estagiários receberão imenso 
apoio ao longo da sua duração.

Novo investimento em 
armazenamento seguro

Investir em futuros líderes 

ALEMANHA. A eficiência e a segu-
rança são essenciais para os reta-
lhistas no que se refere à gestão 
de caixa. Na Alemanha, a retirada 
progressiva do banco central do 
fornecimento de dinheiro está 
a aumentar a pressão sobre os 
retalhistas. Com sistemas como o 
SafeCash Retail Deposit Smart, a 
Gunnebo oferece soluções inte-
ligentes que convenceram um 
importante retalhista de calçado 
europeu.

Uma maior procura de siste-
mas eficientes de manuseamento 
de dinheiro por parte dos reta-
lhistas e fornecedores de serviços 
alemães tornou-se aparente na 
primavera de 2011. As eventuais 
soluções para o fornecimento 
de dinheiro em rápida evolução 
foram então discutidas por repre-
sentantes do setor, no congresso 
de logística do dinheiro em Frank-
furt. A razão foi que o Banco Cen-
tral da Alemanha está a retirar-se 
gradualmente desta área. “Tendo 
em vista a mudança e os custos 
em cerca de um cêntimo por euro, 
as empresas procuram soluções 
para uma forma mais simples e 
mais económica de manusear di-
nheiro”, afirma Klaus 
Schmid, Retail Mana-
ger da Gunnebo. 
Por este motivo, um 
dos principais reta-
lhistas de calçado 
europeu decidiu 
otimizar os seus 
processos de caixa 
utilizando soluções 
da Gunnebo, jun-
tamente com o seu 
fornecedor de servi-
ços de processos, a 
Cash Logistik AG. O 
retalhista de calçado 
encomendou 450 
unidades SafeCash 
Retail Deposit Smart, 
num valor total de 
aproximadamente 
2,5 milhões de eu-
ros. “Os processos 
eficientes e seguros 

desde a caixa até ao dinheiro a 
depositar são extremamente 
importantes para os clientes”, 
explica Schmid. “Os nossos sis-
temas ajudam a concretizar este 
objetivo, mesmo em circunstân-
cias de mudança. Uma grande 
vantagem resulta da rapidez da 
data-valor das receitas.” Isto exige 
uma estreita colaboração com 
os fornecedores de serviços de 
processos, como a Cash Logistik 
Security AG. A Cash Logistik Secu-
rity AG colabora com o DZ BANK 
AG e fornece – graças a esta 
relação única – processos seguros 
e monitorizados de acordo com a 
Lei relativa ao setor bancário da 
Alemanha. 

O especialista em manusea-
mento de dinheiro de Düsseldorf 
encomendou uma entrega de 131 
unidades SafeCash Retail Deposit 
Smart à Gunnebo, num valor 
total de cerca de 800.000 euros. 
“O fornecedor de serviços imple-
menta os sistemas num dos seus 
principais clientes”, explica Sch-
mid. “Otimiza o manuseamento 
de dinheiro e complementa a 
carteira técnica da Cash Logistik 
Security AG.”

Retalhistas contam  
com negócio bem sucedido 

O Uzbequistão foi acrescentado à lista de países que utilizam soluções Gunnebo.

Per Borgvall, Presidente e CEO da 
Gunnebo.
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PAÍSES NÓRDICOS. Desde 2000 
que a Gunnebo participa no Car-
bon Disclosure Project (CDP)*, um 
estudo em que mais de 3000 em-
presas e organizações em cerca 
de 60 países medem e divulgam 
as suas emissões de gases com 
efeito de estufa. 

O Relatório Nórdico de 2011 
inclui respostas de 143 empresas 
e mostra emissões de gases com 
efeito de estufa diretas e indiretas.

Durante o último ano, a Gun-
nebo obteve uma Pontuação de 
Divulgação do Carbono de 67 
comparada com 65 em 2010. 
A pontuação máxima é 100. A 
pontuação do segmento médio 
superior indica uma “maior 
compreensão dos riscos e oportu-
nidades específicas da empresa 

relacionadas com as alterações 
climáticas”.
“O resultado confirma o nosso 
compromisso de reduzir o nosso 
impacto ambiental, de acordo 
com a nossa política e os nossos 
objetivos em matéria de am-
biente”, afirma Rolf Kjällgren, 
SVP Quality and Environment da 
Gunnebo.

*O Carbon Disclosure Project é 
uma organização independente 
e sem fins lucrativos, que detém 
a maior base de 
dados do mundo 
de informações 
primárias das 
empresas relati-
vas às alterações 
climáticas.

Classificação mais elevada obtida
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BRASIL. O Grupo de Segurança 
Gunnebo aumentou a sua par-
ticipação de 50 para 80 % na 
joint venture brasileira, Gateway 
Security SA, que se torna assim 
uma subsidiária. A empresa será 
a plataforma de crescimento da 
Gunnebo na América do Sul. 

A Gunnebo prevê um cres-
cimento sólido no mercado de 
segurança sul-americano nos 
próximos anos. Atualmente, a 
Gunnebo é um dos principais 
fornecedores de soluções de 
segurança para o setor retalhista 
brasileiro. O negócio inclui uma 
sólida plataforma a partir da qual 
irá crescer a oferta completa de 
segurança do Grupo no Brasil, 
assim como noutros mercados 
sul-americanos em crescimento. 

“Investir em mercados em 
crescimento, como o Brasil, está 
perfeitamente de acordo com 
a estratégia geral do Grupo de 
deslocar o centro de gravidade 
do negócio do Grupo para fora 
da Europa”, afirma Per Borgvall, 
Presidente e CEO da Gunnebo. 

“Há cinco anos, as vendas fora 
da Europa representavam um 
pouco mais de 10% das vendas 
do Grupo, ao passo que no final 
do terceiro trimestre de 2011 esse 

valor subira para 32 %. A nossa 
ambição é continuar esse desloca-
mento, o que será feito através de 
investimentos nos mercados de 
partes do mundo com um cresci-
mento sólido no âmbito da nossa 
atividade principal.” 

“A banca e o retalho são dois 
setores com um crescimento 
sólido no Brasil, assim como em 
muitos outros mercados sul-ame-
ricanos”, afirma Rubens Bulgarelli 
Filho, Manager de operações da 
Gunnebo no Brasil. 

“O facto de o Brasil ir receber o 
Campeonato do Mundo de Futebol 
em 2014 e os Jogos Olímpicos em 
2016 significa que os mercados 
de controlo de entradas também 
vão crescer bastante nos próximos 
anos. Agora, quando começamos 
também a comercializar e a vender 
a carteira completa de soluções 
e serviços da Gunnebo, vejo boas 
oportunidades de aumento do 
crescimento sólido e rentável no 
Brasil, assim como noutros mer-
cados sul-americanos.” 

Gateway Security SA

 � 90 empregados no Brasil 

 �  Volume de negócios anual de  
14 milhões de euros.

Plataforma de vendas estabelecida 

HOLANDA. O Tokheim Group 
S.A.S. é um dos principais fabri-
cantes e fornecedores de serviços 
de equipamento de abastecimen-
to de combustível. A Gunnebo e 
a Tokheim celebraram agora um 
contrato de venda do SafePay a 
estações de serviço em toda a 
Europa.

O SafePay é uma solução de 
manuseamento de dinheiro fe-
chado para um processo de caixa 
controlado, seguro e eficiente nos 
estabelecimentos retalhistas.

Até agora, o contrato entre a 
Tokheim Benelux e a Gunnebo 
já produziu sete encomendas na 
Holanda e uma na Bélgica, para 
várias marcas de gasolina.

Os clientes da Tokheim podem 
optar entre várias soluções Safe-
Pay em função das suas necessi-
dades – alguns clientes decidiram 
optar apenas pelo SafePay Basic, 
ao passo que outros optaram pelo 
SafePay Secure incluindo a unida-
de de transferência de numerário 
CTU ou mesmo a arrecadação de 
back-office SCL.

O Tokheim Group S.A.S. está se-
diado em Paris, França. Tem como 
objetivo principal fornecer aos 
revendedores de combustíveis 

soluções completas de abasteci-
mento de combustível – dispen-
sadores, sistemas e serviços – que 
permitam construir e operar as 
estações de serviço dos reta-
lhistas de uma forma rentável, 
eficiente, segura e responsável no 
plano ambiental.

Com operações em muitos paí-
ses do mundo, o Tokheim Group 
S.A.S. oferece uma gama comple-
ta de dispensadores e bombas de 
combustível, além de sistemas de 
automatização de retalho, termi-
nais de pagamento, dispositivos 
de suporte de dados, peças de 
substituição e kits de atualização. 
Os clientes também podem tirar 
partido de uma gama completa 
de serviços de apoio, incluindo 
construção e manutenção de 
estações de serviço.

Retalhistas das estações de  
serviço querem manuseamento 
de dinheiro fechado 



O Grupo Gunnebo fornece soluções de se-
gurança eficientes e inovadoras a clientes 
de todo o mundo.

Como fornecedor de segurança global, a 
nossa oferta tem de evoluir se quisermos 
ajudá-lo a fazer face aos seus desafios de 
segurança no futuro.

Juntos temos de incentivar a inovação. 
Ampliar os limites. Perguntar-nos a nós 
próprios, “E se…?” E esforçar-nos por criar 
um futuro mais seguro.

Acerca da Gunnebo
Empregados: 5300
Volume de negócios: 580 milhões de euros
Sede: Gotemburgo, Suécia
Sales Companies: Em 31 países e parceiros 
noutros 100 mercados.
Business Areas: Bank Security & Cash 
Handling, Secure Storage, Global Services 
e Entrance Control.

Como iremos moldar o 
futuro da segurança?
Digitalize este código 
utilizando a câmara  
do seu telemóvel e  
descruba como, ou em  
www.gunnebo.com/forasaferfuture
 

TEXTO    Rob Suddaby

O principal fornecedor global de um futuro mais seguro


