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ACERCA DA GUNNEBO 
É possível traçar as raízes da marca 
Gunnebo até 1764. Inicialmente 
especializava-se 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 
nas áreas Bank Security & Cash Handling, 
Secure Storage, Global Services e 
Entrance Control.
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“Ao desenvolver a sua atividade em vários mercados e Áreas de Negócio, a Gunnebo 
pode impulsionar e prestar assistência a uma grande variedade de projetos de 
segurança com implementação em diversos locais e em múltiplas regiões.”

Per Borgvall, Presidente e CEO da Gunnebo
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Guardado pela Cobra
A nova gama de Classificação I da Chubbsafes, lançada em Janeiro de 

2012, já provou ser um êxito na Europa.

TEXTO    Rob Suddaby

Concebida como uma solução simples, compacta e rentável para o armaze-
namento seguro em contextos de utilização comercial e doméstica, a nova 
gama Cobra C1 foi testada de forma independente, conseguindo obter a 
certificação de Classificação I em conformidade com a norma europeia,  
EN 1143-1, de proteção contra roubos.

“A Cobra C1 foi lançada com êxito em alguns mercados chave da Europa, 
como o Reino Unido, a Alemanha e os países nórdicos,” comenta Andy Rymill, 
Product Manager. “A procura de cofres de baixa classificação, como o  
Cobra C1, é elevada.”

Esta gama dispõe de três tamanhos, com uma capacidade de 40 a  
150 litros e todos os modelos vêm equipados com 
uma fechadura certificada Classe A. Também irá ser 
lançada no primeiro semestre de 2012, uma versão 
com fechadura eletrónica. Entre as outras caracterís-
ticas de que dispõe, inclui-se um manípulo de toque 
suave na porta do cofre e um sistema de suportes in-
ternos para a colocação flexível de várias prateleiras. 
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A chegada dos Elements da Chubbsafes anun-
cia uma nova abordagem para o marketing 
no que se refere aos cofres destinados ao 

mercado residencial e ao segmento de pequenos 
escritórios.

A Chubbsafes, uma das mais prestigiadas marcas 
da Gunnebo para o armazenamento seguro, lançou 
recentemente a família de cofres Elements, com-
posta por quatro gamas, Ar, Água, Terra e Fogo. Para 
cada uma das gamas que compõem esta família, a 
Chubbsafes resolveu fazer um donativo de carácter 
anual para um projeto ou instituição de caridade 
dedicada à preservação do ambiente.

“Trata-se de uma extensão natural da ideia de pro-
teção,” explica Mark Brookes, Product Manager. “A 
nossa prioridade principal consiste em proteger os 
valores dos clientes e, ao dar o nosso contributo para 
quatro projetos ambientais diferentes, também es-
tamos a contribuir um pouco para proteger o nosso 
planeta.”

No caso dos cofres Ar, o donativo irá para a Carbon 
Clear, uma organização que desenvolve projetos que 
visam compensar as emissões prejudiciais de gases 
de estufa. No que se refere aos cofres Água, a institui-
ção de caridade WaterAid, que pretende tornar acessí-
vel a água potável às comunidades pobres, irá receber 
um contributo. No caso dos cofres Fogo, o donativo irá 
para a organização Cool Earth, cujo objetivo é acabar 
com a destruição das florestas tropicais húmidas, e no 
caso dos cofres Terra, a Chubbsafes contribuirá para a 
TREE AID, uma instituição de caridade que visa com-
bater a pobreza, plantando árvores em África.

“Gostamos sinceramente do conceito geral de ter 
como motor impulsionador uma proteção mais alar-
gada nas parcerias motivadas por fins caritativos,” 
afirma Sarah Moore, Partnerships & Development 
Officer da TREE AID. “A nossa instituição de caridade 
ajuda as comunidades necessitadas que vivem nas 
zonas inóspitas da orla do deserto do Saara – só no 
ano passado, plantámos e protegemos quase um 
milhão de árvores. Resumindo, cada cofre Terra insta-
lado numa casa protege as famílias pobres, protege 
o planeta e protege também os seus valores.” 

Para mais informações sobre todos  
os projetos que a Chubbsafes  
Elements patrocina, visite  
www.chubbsafeselements.com.

“Gostamos francamente do 

conceito geral de ter como 

motor impulsionador uma 

proteção mais alargada nas 

parcerias motivadas por 

fins caritativos”

Cofres que não se 
limitam a proteger 
apenas valores

Chubbsafes Elements
A família Chubbsafes Elements é 
composta por quatro gamas – Ar, 
Água, Terra e Fogo – proporcio-
nando cada uma delas um cres-
cente nível de segurança relativa-
mente ao elemento anterior.

 � Ar – proteção básica

 �  Água – proteção contra roubo 
com certificação S1

 �  Terra – proteção contra roubo 
com certificação S2

 �  Fogo – proteção contra fogo 
com certificação 30 P e contra 
roubo S2

TEXTO       Rob Suddaby
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Carbon Clear

A Carbon Clear procura estabelecer e desenvolver projetos em 

todo o mundo que compensem as emissões de carbono, com 

o objetivo de reduzir a produção de gases de estufa nocivos. 

Muitos dos impactos das alterações climáticas podem ser 

reduzidos, atrasados ou evitados, diminuindo  

a emissão de gases de estufa como o dióxido  

de carbono e o metano.

www.carbon-clear.com

Cool Earth

A Cool Earth colabora com as comunidades locais de todo o 

mundo no sentido de proteger as florestas tropicais húmidas 

contra o derrube de árvores para madeira ou contra as queima-

das destinadas a libertar espaço para a criação de gado. Apesar 

de se saber que a destruição das florestas tropicais contribui de 

forma muito significativa para as alterações climáticas, a cada 

minuto são destruídos mais de 40 hectares destas florestas. Se 

esta tendência se mantiver, não só serão catastróficos os efeitos 

sobre o nosso clima e sobre os recursos hídricos do nosso plane-

ta como a vida de milhões de espécies de plantas e de animais 

ficarão ameaçadas.

www.coolearth.org

WaterAid

Embora a água seja um recurso essencial para a vida e para a 

saúde, existem 884 milhões de pessoas que não têm acesso 

a água potável. A nível mundial, isto corresponde a cerca de 

uma pessoa em cada oito. A WaterAid transforma vidas nas 

comunidades mais pobres do mundo, melhorando o acesso à 

água potável, à higiene e ao saneamento.

ww.wateraid.org

TREE AID

A plantação de árvores em zonas rurais secas reduz signifi-

cativamente a vulnerabilidade das comunidades à seca e à 

fome. A TREE AID ajuda a combater a pobreza fazendo com-

preender às comunidades como devem explorar o potencial 

das árvores – começando por restaurar o seu meio ambiente, 

aumentando a sua capacidade para produzir alimentos e 

criando uma fonte de receita familiar proveniente 

da venda de bens produzidos pelas árvores. 

www.wateraid.org AID

T
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Cada vez mais pessoas deveriam 
pôr a hipótese de comprar um 
cofre em vez de instalar um siste-
ma de alarme



No verão de 2008, ocorreu uma onda de assaltos 

na zona residencial em que vivem Anna e 

Fredrik Westphal na cidade de Gotemburgo, na 

Suécia. Os ladrões forçaram a entrada das casas 

e rapidamente se apoderaram de tudo o que  

havia de valor e que estava à vista das janelas. 

Isso fez com que os Westphals decidissem 

investir num cofre.

Com o aumento progressivo da quantidade de bens 
dispendiosos nas nossas casas, o risco de assalto 
também aumenta. O casal Westphal considerou a 
hipótese de instalar um sistema de alarme mas, por 
vários motivos, chegou à conclusão de que não ia ser 
muito eficaz contra o roubo oportunista. 

“O Fredrik teve a ideia de comprar um cofre e eu 
concordei imediatamente. O cofre não custa assim 
tanto mais do que a franquia que se paga por bens 
roubados, por isso pareceu-me uma ideia perfeita-
mente lógica,” afirma Anna Westphal.

Quando se dispôs a procurar um cofre, Fredrik na-

vegou na Internet em busca de imagens e dados para 
comparar os vários modelos. Acabaram por optar por 
um dos modelos mais pequenos da Gunnebo. 

“Os principais critérios em que nos baseámos 
foram a segurança, o tamanho e o preço. Aquilo que 
procurávamos era algo pequeno que coubesse num 
espaço que não fosse visto do exterior. O objetivo 
principal é que nenhum oportunista se sinta tentado 
a assaltar a nossa casa, arrombando-a e roubando o 
que estiver à mão e depois fugir” explica Anna.

Agora, os Westphals utilizam sempre o seu cofre 
da Gunnebo. Todas as noites, guardam lá dentro os 
seus bens pessoais como os telemóveis, os iPods, os 
porta-moedas, as carteiras, as chaves do carro e da 
casa. O cofre encontra-se bem preso num recanto 
escondido da entrada. 

“É tão fácil de utilizar. Abre-se e fecha-se com um 
código. Há três pessoas cá em casa que sabem o 
código. O mais novo, Isak, de 6 anos, é o único que 
não sabe. Terá de esperar ainda alguns anos até ter 
as suas próprias chaves para guardar no cofre” diz 
Fredrik Westphal.   

Família opta por 
cofre em vez de  
sistema de alarme

TEXTO    Linda Gårdlöv

FOTOGRAFIA    Jeanette Larsson 

Todas as noites, os Westphals guardam os seus bens pessoais como os telemóveis, os ipods, os porta-moedas, as carteiras e as 
chaves do carro e da casa no seu cofre da Gunnebo. 
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Acerca da solução e-CUB
 �  A principal unidade eletrónica 

é substituída pela solução 
e-CUB.

 �  Instala-se um PC onde se faz 
correr a solução SafeControl. O 
PC, juntamente com a impres-
sora, ficam diretamente liga-
dos à e-CUB.

 �  Os seletores de cofre, os leito-
res de cartões e os dispositivos 
de abertura de portas man-
têm-se funcionais e podem 
continuar a ser utilizados.

 �  O painel RBM de self-service 
bem como o leitor de cartões 
podem ser substituídos pelo 
terminal SafeT.

A estratégia empresarial da Gunnebo passa por me-
lhorar o serviço prestado aos clientes, permitindo que 
estes beneficiem de novas tecnologias que vão sur-
gindo ao longo de toda a vida útil de uma solução. A 
e-CUB é uma das mais recentes evoluções tecnológicas 
da Gunnebo que constitui um valor acrescido para os 
clientes dos cofres-de-aluguer. 

A solução veio acrescentar características avançadas 
a uma instalação existente de cofres-de-aluguer como, 
por exemplo, o controlo à distância de vários dispositi-
vos de self-service ou a atualização de sistemas antigos. 

Sistema atualizado sem compromissos
Os clientes não têm de desmontar a solução que 
têm, podendo, em vez disso, atualizar todo o sistema, 
ligando-o simplesmente a novos módulos e a uma nova 
interface e-CUB. 

“Os clientes não precisam de mudar toda a instala-
ção de cofres-de-aluguer que têm – apenas têm de tro-
car alguns componentes. A e-CUB encontra-se disponí-
vel em várias versões que se adaptam às necessidades 
específicas do cliente,” refere Emmanuel Harir-Forouch, 
Product Manager para os cofres-de-aluguer.

Tendo como principal característica uma interface 
baseada em Ethernet, a e-CUB pode ser totalmente 
integrada nas soluções de comando à distância Rosen-
grens Box Management (RBM), economizando tempo, 
reduzindo o esforço de ativação e proporcionando uma 
solução atualizada a um custo mínimo. Além disso, a 

e-CUB está aliada à potente aplicação Gunnebo Safe-
Control* que aumenta o nível de funcionalidade, pro-
porcionando uma gestão global dos cofres-de-aluguer, 
uma visão panorâmica em tempo real, registos de 
eventos e estatísticas abrangentes. 

Opcionalmente, a nova geração de leitores de acesso 
SafeT pode ainda oferecer uma GUI ergonómica através 
de ecrã de toque, leitor de cartões ou biometria.

Capitalize na sua instalação
A e-CUB fornece aos clientes de cofres-de-aluguer 
uma solução melhorada com novas funcionalidades. 
Os custos e o tempo de implementação são conside-
ravelmente reduzidos e os clientes podem continuar 
a utilizar e controlar as características e os compo-
nentes do sistema existente, incluindo os seletores da 
caixa e os leitores de cartões, através do kit de ligação 
do cofre-de-aluguer. 

“A e-CUB constitui uma forma rápida e fácil que per-
mite aos nossos clientes obter uma solução atualizada 
que aumenta o nível de funcionalidade. Proporciona 
uma arquitetura sustentável para o sistema de cofre-de-
-aluguer, permitindo-lhes otimizar o seu investimento 
inicial e capitalizar sobre a instalação existente,” acres-
centa Harir-Forouch.  

*  O software SafeControl é a aplicação de eficácia comprovada 
utilizada com o SafeStore Auto, a solução robotizada para 
cofres-de-aluguer.

Não é preciso mudar toda a instalação de cofres-de-aluguer para beneficiar das mais recentes 

tecnologias. A Gunnebo desenvolveu a nova interface e-CUB para um fácil controlo eletrónico dos 

sistemas de cofres-de-aluguer sem necessidade de comprometer as instalações existentes. 

TEXTO    Amel Loukal

Fácil atualização com nova interface

a e-Cub fornece aos clientes de cofres-de-aluguer eletrónicos uma solução melhorada com novas funcionalidades, como soluções de comando à distância e uma visão panorâmica 
em tempo real.
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Pouco mais de dois anos depois do seu 

lançamento, a fechadura eletrónica  

GSL 1000 já conseguiu alcançar um grande 

êxito junto dos clientes da Gunnebo, entre 

os quais bancos, operadores dos correios, 

retalhistas, lojas de bens de luxo e empresas 

de transporte de valores.

TEXTO    Amel Loukal

REPÚBLICA CHECA.  O sucesso da fechadura 
eletrónica GSL 1000 pode ser atribuído, em 
primeiro lugar, aos elevados níveis de segurança 
certificada que apresenta, reforçados pela inte-
gração da biometria, da característica do Código 
de Utilização Única, e ainda por outras caracte-
rísticas avançadas como, por exemplo,  
a gestão de rede. 

“O Código de Utilização Única é um dos prin-
cipais chamarizes para a venda da GSL 1000. 
Esta característica vem reforçar ainda mais a 
segurança da unidade, minimizando os riscos 
que podem resultar da necessidade de utilizar 
códigos e otimizando as operações,” afirma  
Dominique Auvray, Marketing Director da  
Business Unit Electronic Security.

Código de Utilização Única  
e identificação biométrica
O Código de Utilização Única é utilizado uma 

única vez por uma determinada pessoa numa 
única fechadura específica durante um período 
de tempo pré-definido atribuído a um procedi-
mento específico.

A GSL 1000 também se encontra disponível 
integrando uma opção de identificação biomé-
trica que inclui um leitor de impressões digitais 
para utilização em ambientes de alto risco.
A outra vantagem da GSL 1000 é que pode ser 
gerida através de IP. Isto significa que deter-
minadas operações podem ser executadas à 
distância como, por exemplo, a gestão de fecha-
duras ou a modificação de direitos de acesso 
ou outras definições – tudo isto através de uma 
potente ferramenta de configuração.

A Gunnebo investe sempre no esforço de 
aumentar a qualidade e de fornecer o mais alto 
nível de segurança. A mais recente versão da  
GSL 1000 oferece as mais avançadas funciona-
lidades biométricas bem como melhorias na 
forma de gestão dos utilizadores e na forma de 
transferência dos dados. 

Resposta positiva do mercado
Em apenas alguns meses, foram instaladas várias 
centenas de GSL 1000 em cofres, portas de segu-
rança e casas-fortes, tendo também sido incorpo-
radas estas fechaduras em instalações bancárias. 
No final do ano passado, um dos maiores bancos 
da República Checa encomendou mais de 300 

fechaduras eletrónicas GSL 1000 com o objetivo 
de melhorar a segurança das suas instalações. 
“Escolheram a nossa fechadura eletrónica devi-
do às suas características de segurança e às suas 
capacidades de gestão à distância, mas também 
mostraram interesse no elevado desempenho 
da nossa ferramenta de configuração e na sua 
interface de fácil utilização,” afirma Auvray. 

Um operador específico em França adquiriu 
quase 3000 fechaduras eletrónicas para a rece-
ção dos seus escritórios. As especificações in-
cluem requisitos de segurança como, por exem-
plo, sistema de atraso e gestão de exceções e 
planeamento. 

“Aquilo que, para eles, distingue a fechadura 
GSL 1000 das outras é a sua flexibilidade e a 
conformidade com as normas de segurança,” 
conclui Auvray.  

A chave para a segurança máxima

Centenas de GSl 1000 foram instaladas em cofres, portas de segurança e casas-fortes e incorporadas em instalações bancárias. um dos maiores  
bancos da república Checa encomendou mais de 300 fechaduras eletrónicas GSl 1000 com o objetivo de melhorar a segurança.
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O novo sistema SafeCash Retail Deposit 

Smart oferece às lojas mais pequenas 

uma solução flexível e conveniente para o 

depósito de notas, permitindo a monito-

rização em tempo real dos níveis de 

numerário e de crédito no próprio dia.

TEXTO    Amel Loukal

HOLANDA . O processo de contagem de dinheiro, 
de reconciliação e de controlo do ciclo de caixa 
sofreu alterações. Os retalhistas dos nossos 
dias têm de enfrentar uma dura concorrência, 
precisando por isso de melhorar a sua eficiência 
e produtividade. Procuram, por conseguinte e 
cada vez mais, soluções automatizadas que irão 
permitir aos seus colaboradores concentrarem-
-se nas atividades principais do negócio e me-
lhorar o serviço prestado aos clientes. 
Independentemente do tamanho da loja, re-

duzir o manuseamento 
de dinheiro e melhorar 
a eficiência do processo 
é uma preocupação real 
dos retalhistas. No entan-
to, no caso das lojas mais 
pequenas, a automatiza-
ção do manuseamento 
de dinheiro pode ser 
considerada dispendiosa 
e difícil de implementar.

Perfeito para as lojas 
mais pequenas
Para essa categoria de 

retalhistas, a Gunnebo concebeu o sistema  
SafeCash Retail Deposit Smart, uma solução 
para o depósito de notas perfeitamente adapta-
da às lojas mais pequenas para otimizar a admi-
nistração do back-office. 

Com o SafeCash Retail Deposit Smart já não 
é preciso perder tempo a contar e verificar ma-
nualmente o dinheiro uma vez que proporciona 
uma forma simples, automatizada e segura de 
gerir o processamento de notas com um rápido 
retorno sobre o investimento.

“No caso das lojas mais pequenas, as tarefas 
de gestão de caixa são mais morosas e dispen-
diosas do que nunca. Os retalhistas procuram 
soluções fáceis de utilizar que irão simplificar o 
seu dia-a-dia, proporcionar um ambiente mais 
seguro para os empregados e melhorar os níveis 
de produtividade. Para esta finalidade, o Safe-
Cash Retail Deposit Smart é o sistema de depó-
sitos mais simples e mais rentável,” refere Frans 
de Wit, SafeCash Product Manager.

Autentifica as notas de euro
O SafeCash Retail Deposit Smart é uma versão 
reduzida à escala da já comprovada solução 
SafeCash Retail Station, que oferece um sistema 
autónomo para controlar o manuseamento de 
notas, permitindo facilitar os processos de caixa 
entre a loja e o banco. 

A solução foi concebida para uma integração 
simples nas áreas existentes e oferece um siste-
ma plug-and-play que é fácil de instalar e possui 
uma interface de funcionamento fácil de utili-
zar. Os utilizadores podem introduzir de cada 
vez maços com um máximo de 50 notas para 

processamento. As notas são automaticamente 
registadas, contadas e depositadas num cofre 
para uma recolha simples e rápida. O sistema 
também possui um módulo que permite o 
reconhecimento de notas para verificar a auten-
ticidade das notas de euro. No caso de rejeição 
das notas, pode utilizar-se o sistema de recurso 
para depositar as notas através da ranhura para 
depósito de envelopes.

Os retalhistas deixam assim de ter de se 
preocupar com a contagem de dinheiro e podem 
dedicar-se mais ao atendimento dos clientes. 

Depósito inteligente com  
crédito do próprio dia
Além da flexibilidade e da simplicidade de im-
plementação e de utilização, o SafeCash Retail 
Deposit Smart oferece ainda a possibilidade 
de recorrer a crédito no próprio dia. Isso signi-
fica que o montante registado pelo sistema é 
creditado em tempo real na conta bancária do 
retalhista. Depois das notas serem depositadas 
na máquina, o sistema emite um recibo no 
qual constam informações sobre o montante 
total creditado. “A funcionalidade de crédito no 
próprio dia é um verdadeiro valor acrescentado 
para as lojas mais pequenas. Aumenta a liquidez 
dos retalhistas e evita a necessidade de recorrer 
a outras tarefas administrativas junto do banco,” 
acrescenta de Wit.

Além disso, também é possível manter-se a 
par do montante total guardado no cofre atra-
vés do software de gestão baseado na web, que 
também fornece ferramentas de comunicação de 
relatórios e opções para a exportação de dados.  

Solução inteligente para depósito de dinheiro 
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SafeCash Retail Deposit Smart
 �  Solução rentável para uma ini-

ciação à automatização  
de caixa

 �  Melhoria no manuseamento 
de dinheiro

 �  Redução na gestão do back-
-office

 �  Fácil integração nos locais de 
trabalho existentes

 �  Monitorização em tempo real 
dos níveis de caixa

 �  Crédito no próprio dia

 �  Total transparência de transa-
ções – ausência de discrepân-
cias de numerário

Solução inteligente para depósito de dinheiro 

este sistema coloca à disposição dos retalhistas uma solução 
completamente autónoma para o depósito de notas.

ALEMANHA. Como um dos principais fornecedores de 
serviços na área do processamento de dinheiro, a Cash 
Logistik Security AG é um nome de confiança nesta in-
dústria, fornecendo e guardando notas na Alemanha. 
Quando precisou, no contexto do manuseamento de 
caixa, de um parceiro em que pudesse confiar para o 
fornecimento de soluções fiáveis e seguras de depósi-
to de dinheiro, o nome que surgiu foi o da Gunnebo.

Uma parceria feita à medida
Na indústria retalhista altamente competitiva, o 
processamento de dinheiro pode ser complexo e 
dispendioso. Os retalhistas precisam de tecnologias 
e soluções inovadoras para automatizar os depósitos 
de dinheiro, dispor do pleno controlo sobre as transa-
ções, melhorar o funcionamento da loja e conseguir 
uma economia de custos, garantindo simultane-
amente um elevado nível de segurança tanto dos 
empregados como do dinheiro.

A Cash Logistik Security AG empenha-se em co-
locar à disposição dos retalhistas soluções para o 
manuseamento de caixa de elevado êxito. Para poder 
oferecer aos seus clientes soluções automatizadas 
de depósito que permitam melhorar a segurança e a 
eficiência do manuseamento de notas, esta empresa 
iniciou uma parceria com a Gunnebo, optando pelos 
sistemas SafeCash Retail Deposit Smart.

“A nossa escolha recaiu sobre os peritos do manu-
seamento de dinheiro. As soluções SafeCash Retail 
Deposit da Gunnebo podem ser implementadas 
em vários ambientes já existentes, adaptando-se às 
lojas de diversos tamanhos e diferentes modelos de 
negócio sem comprometer o investimento inicial dos 
nossos clientes,” afirma Jürgen Muff da Cash Logistik 
Security AG.

Dinamizar o manuseamento  
de caixa no contexto retalhista
“Os retalhistas precisam de um sistema de depósito 
de notas que funcione de forma rápida e segura, 
dotado de funcionalidades “inteligentes” que per-
mitam creditar o dinheiro em tempo real. A solução 
SafeCash Retail Deposit Smart oferece estas funcio-

nalidades,” refere Stephan Seifert, Managing Director 
Sales and Service da Gunnebo Germany and Austria.
Este sistema coloca à disposição dos retalhistas uma 
solução completamente autónoma para o depósito 
de notas a instalar no próprio local. Com ela podem 
guardar de forma segura as notas que vão dando en-
trada nas suas lojas até ao momento da recolha. As 
notas são contadas e autenticadas automaticamen-
te, podendo ser introduzidas na máquina em maços. 
Os montantes depositados são creditados em tempo 
real na conta bancária do retalhista. 

Estes libertam-se da incumbência de contar o 
dinheiro e de ter de o depositar no respetivo banco. 
Têm também acesso a relatórios rigorosos, tendo este 
conjunto de funcionalidades um efeito positivo sobre 
a respetiva liquidez, a segurança das suas lojas e o 
bom funcionamento do negócio. 

“Trabalhando em conjunto com a Cash Logistik 
Security AG, tornamos mais seguro e eficiente todo 
o processo de manuseamento de dinheiro. Com esta 
colaboração, retiramos de cima dos empregados a 
responsabilidade pelo dinheiro, facilitando e aliviando 
toda a tarefa de manuseamento de dinheiro até à 
validação,” acrescenta Seifert.

Foram fornecidas centenas de sistemas SafeCash 
Retail Deposit Smart a vários clientes retalhistas 
oferecendo segurança, rastreabilidade e visibilidade, 
além de garantir os níveis de numerário.  

O manuseamento de caixa chegou a um ponto de viragem na Alemanha. O Bundesbank tem vindo a 

retirar-se em larga medida da reciclagem de caixa e a levar a cabo uma redução do número de balcões 

da sua rede, o que, no que se refere aos bancos, retalhistas e empresas de transporte de valores, tem 

vindo a alterar o cenário do manuseamento de caixa na Alemanha. Esta mudança significou que a 

Cash Logistik Security AG, um dos principais fornecedores de serviços de processamento de dinheiro 

na Alemanha, precisava de arranjar uma solução de manuseamento de caixa rentável e de elevado 

desempenho para oferecer aos seus clientes. A Gunnebo tinha uma solução que se adaptava às 

necessidades. 

TEXTO    Amel Loukal

Retalhistas com tarefa de 
manuseamento de caixa aliviada

© Cash Logistik AG

© Cash Logistik AG
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Global Service sem barreiras 
AAAnna Almlöf é entusiasta e motivadora. O SVP Global Services da Gunnebo sabe 

exatamente onde ela pretende dirigir toda aquela energia. “Queremos ser o 

fornecedor de segurança preferido dos nossos clientes,” afirma Anna.

TEXTO    Mats Ekendahl

FOTOGRAFIA    Leandro Beltran



AA

Muita gente diz que 
eu tenho energia para 
dar e para vender. 
Quando deixei de tra-
balhar para a Ericsson, 
os meus colegas disse-
ram que iam sentir a 
sua falta.

Anna Almlöf

Idade: 44.

Família: Marido, duas filhas com 10 e 8 anos 
de idade.

Reside: Vallvidrera, Barcelona.

Na Gunnebo: Desde 1 de Abril de 2011.

Cargo: Senior Vice President Global Services. 
Esta Área de Negócio representa 22% do volu-
me de negócios do Grupo. 

Antecedentes: Licenciatura em Economia pela 
Escola de Economia de Estocolmo e MBA Execu-
tivo pelo Instituto de Empresa, Madrid. 
Antecedentes profissionais como Diretora de 
Gestão de Produto da Ericsson Global Services e 
outros cargos de chefia em vendas e assistência 
na Ericsson e na Unisys, tanto na Suécia como a 
nível internacional.

Prato preferido: Nenhum em especial, depende 
do estado de espírito e do lugar onde se  
encontra.

Gosta de beber: Vinho espanhol da Ribera  
del Duero.

Interesses: Cozinhar, esquiar e fazer vela.

Business Area Global Services 

Com tantos anos de experiência no fornecimento 
de soluções de segurança, sabemos como criar 
valor para si e para a sua empresa. Foi por isso 
que fizemos dos Serviços uma parte integrante 
do nosso negócio. Em cada fase do relaciona-
mento que temos consigo – desde a primeira 
reunião até à entrega, a instalação e a assistên-
cia pós-venda – iremos desempenhar a função 
de parceiro de segurança, prestando atenção e 
procurando satisfazer as suas necessidades em 
termos de segurança. 

A Business Area Global Services, com os seus 
peritos em segurança, os seus técnicos espe-
cializados e os profissionais de assistência está 
sempre ao seu dispor para lhe dar a assistência 
de que precisa, em qualquer altura. O resultado 
é uma parceria de longa duração, fundada nos 
conhecimentos do negócio, focada no cliente e 
com elevado valor acrescentado.

A nna trabalha  em Barcelona  desde o 
verão de 2011 e é a partir daí que tem 
vindo a construir a Global Services Bu-

siness Area da Gunnebo. Não foi difícil tomar 
a decisão de mudar para Espanha e começar a 
trabalhar para esta empresa de segurança.

“Trata-se de uma oportunidade única para a 
Gunnebo criar algo completamente inovador na 
área de serviços de segurança. A visão consiste 
em oferecer soluções que funcionem a nível 
global para todas as operações dos clientes,” 
explica Almlöf. 

No emprego que tinha anteriormente na 
Ericsson, dedicava-se de corpo e alma ao desen-
volvimento da estratégia de serviços globais e 
de pós-venda daquele gigante das telecomuni-
cações. Foi para ela uma valiosa experiência que 
atualmente pode aplicar no trabalho que está a 
desenvolver. 

“Intuitivamente consigo perceber o que tem de 
ser feito, como se deve proceder para o fazer e o 
que é que produz resultados,” afirma ainda.

A experiência de ter participado em grandes 
projetos no estrangeiro e de dominar as línguas 
inglesa e espanhola só vieram facilitar a tarefa. 
Especialmente quando a equipa de gestão é 
composta por pessoas provenientes de vários 
países e indústrias.

“Criei a equipa Global Services desta forma 
porque é necessário conseguir compreender as 
necessidades de todos os mercados, e a nossa 
colaboração está dotada de uma boa dinâmica,” 
refere.

Respeitada como líder
Como líder, a Anna tem uma mente estratégi-
ca, estruturada e visionária. Tem a capacidade 
de transmitir em termos concretos o que tem 

de ser feito para alcançar os objetivos futuros, 
desdobrando-os em planos e atividades que são 
fáceis de seguir. 

Nas empresas em que trabalhou, Anna ocu-
pou frequentemente lugares de chefia, sendo 
uma das poucas mulheres a fazê-lo, mas esse 
facto não prejudicou em nada a sua carreira.
“Já trabalho há tanto tempo neste ambiente 
que tudo me parece normal. A nível interna-
cional há menos mulheres a ocupar cargos de 
chefia do que na Suécia, mas não deixamos de 
ser respeitadas por isso. Quando se desempe-
nha um cargo de chefia e se consegue produzir 
resultados, somos aceites com legitimidade. É 
tão simples quanto isso.”

Vontade de compreender os clientes
Atualmente, está a empenhar-se em conseguir 
algo mais, algo que faça com que a Global Servi-
ces da Gunnebo se destaque da concorrência.

“Uma caminhada deste tipo exige muito de 
cada um de nós. Estou muito motivada para a 
mudança pelo que vamos sempre melhorando e 
sendo bem sucedidos.”
Este objetivo requer esforço a nível da carteira 
de produtos, das vendas de serviços e da função 
das entregas. Requer também uma recetividade 
constante relativamente às necessidades dos 
clientes, através do conhecimento das suas ope-
rações no dia-a-dia, dos seus serviços e dos seus 
produtos finais. Em última instância, o objetivo 
é que os serviços de segurança da Gunnebo se 
traduzam para os clientes em vantagens cru-
ciais, capazes de impulsionar os seus resultados. 

“Queremos ajudar os nossos clientes, debru-
çando-nos sobre a segurança de formas novas 
e inovadoras. Um exemplo disso é a vigilância 
remota dos processos de segurança, que nos 
permite identificar falhas ainda antes do cliente 
se aperceber delas,” afirma Almlöf.

A sua organização permitirá acumular conhe-
cimentos acerca dos sistemas dos clientes de 
modo a criar, ao longo do tempo, soluções de 
segurança exequíveis que se apliquem indepen-
dentemente das fronteiras nacionais. 

“Como é natural, as principais empresas de 
expressão global gostariam de evitar utilizar 
fornecedores locais com sistemas de segurança 
diferentes. Querem uma solução idêntica inde-

pendentemente da geografia. É por isso que a 
Gunnebo Global Services é a escolha de parceiro 
ideal,” conclui Almlöf.
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EUA. Como parte do contrato adjudicado à Unisys 
em 2010 pela US Customs & Border Protection 
(CBP) Land Border Integration (LBI), a Gunnebo foi 
selecionada para o fornecimento de uma plataforma 
de portas personalizadas integrando uma solução 
de reorganização de peões. A experiência e conheci-
mentos comprovados da Gunnebo no fornecimento 
de soluções de imigração adaptou-se perfeitamente 
à visão da Unisys e deu à Gunnebo uma vantagem 
significativa. 

A Gunnebo trabalhou em estreita colaboração 
com a Unisys numa conceção destinada a satisfazer 
as suas especificações de desempenho e as suas 
necessidades de integração periférica. Num dia de 
muita afluência, o número de pessoas que atravessa 
a ponte de Paso Del Norte chega às 22.000. 
 
Peões validam as suas  próprias credenciais
A conceção final foi posta em prática num ensaio 
ao vivo em novembro de 2011 nas instalações da 
fronteira de Paso Del Norte em El Paso, no Texas. 
Dela faziam parte uma porta Speed-Stile que res-
peita a norma NEP ADA aliada a uma plataforma 
de quiosque personalizada também concebida e 
fabricada pela Gunnebo. As partes do quiosque 
que fazem parte do sistema permitem aos peões 
validarem as suas próprias credenciais, permitindo a 
passagem através da porta SpeedStile.  

Espera-se que a implementação dos sistemas de 
portas dinamize o processamento de peões ao per-
mitir a leitura de documentos de viagem que satisfa-
çam a Western Hemisphere Initiative (WHTI) através 
de Radio Frequency Identification (RFID) e leitores de 
documentos eletrónicos integrados nos sistemas de 

portas. Os sistemas de portas também têm integra-
dos dez leitores biométricos de impressões digitais 
que irão permitir uma futura implementação da 
biometria no processo.

“Com estas novas portas para peões equipadas 
com RFID, uma pessoa que pretenda atravessar a 
fronteira tem automaticamente acesso às informa-
ções que são previamente carregadas para a sua 
identificação utilizando a tecnologia RFID antes 
de ser abordada por um funcionário do serviço de 
fronteiras local (CBP),” explica o comissário adjunto 
do CBP David Aguilar, numa conferência de imprensa 
concedida em El Paso. “O sistema lê automaticamen-
te os cartões e alerta o funcionário do CBP para qual-
quer problema antes do peão chegar ao primeiro 
guichet de controlo. Estamos a avaliar as vantagens 
em termos de tempo e outros benefícios que este 
projeto piloto possa representar mas as indicações 
iniciais que temos são positivas.”

Possibilidade de identificação precoce
Outra vantagem deste novo sistema é a capacidade 
que os funcionários do CBP têm para saber quem se 
encontra na fila antes destas pessoas se aproxima-
rem do posto de controlo onde elas se encontram. 
No caso de um suspeito conhecido ser identificado 
através do inquérito realizado na porta inicial, os 
funcionários do CBP têm a possibilidade de planear 
uma apreensão ordeira de forma pró-ativa.

Se vierem a confirmar as eficiências que se prevê-
em para este projeto piloto, haverá todo o interesse 
em adicionar mais faixas na fronteira de El Norte, 
bem como mais guichets de passagem pedestre 
nas fronteiras meridionais dos Estados Unidos.  

TEXTO    Emma Sheldon

a Gunnebo trabalhou em estreita colaboração 
com a unisys numa conceção destinada a satis-
fazer as suas especificações de desempenho e as 
suas necessidades de integração periférica.

lançamento experimental na fronteira paso del 
Norte em el paso, Texas. da esquerda: Jonnie 
Masson, Senior program Manager (unisys), erick 
Staniak, business development (Gunnebo), direita 
Stephens, Solution architect (unisys).

Num dia de muita afluência, o número de pessoas 
que atravessa a ponte de paso del Norte chega às 
22.000.

O futuro do  
controlo fronteiriço
Portas para peões integram unidades para Identificação de Rádio Frequência, leitores de documentos 

eletrónicos e dez leitores biométricos de impressões digitais para controlo de imigração na fronteira 

entre os EUA e o México. A solução de vanguarda da Gunnebo foi concebida para o futuro.  
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TunTek S10-S
 �  Tipo: Portas resistentes a 

incêndio e sobrepressão

 �  Classificação de resistência a 
incêndio: EI2 – 120 minutos 
de acordo com a norma EN 
1634-1 EI2

 �  Resistência à pressão: 500.000 
ciclos com ondas de pressão 
de 10kPa

 � Opção de folha: dupla

 �  Largura padrão: 2.150mm

 �  Altura padrão: 2.250mm

 � Laboratório de ensaio: Applus

Alta Velocidad Española (AVE) 
 �  Um serviço ferroviário de alta 

velocidade em Espanha explo-
rado pela Renfe, a companhia 
nacional espanhola de cami-
nhos de ferro, a velocidades 
até 310 km/h. O nome tam-
bém constitui um trocadilho 
para a palavra ‘ave’, com o 
mesmo significado na nossa 
língua.

 �  As principais estações são 
Madrid Atocha, Barcelona 
Sants e Sevilla Santa Justa. 

 �  Outras estações são Madrid 
Chamartín, Zaragoza Delicias, 
Valencia Joaquín Sorolla, Mála-
ga María Zambrano e Vallado-
lid Campo Grande.

ESPANHA. A Adif (Administrador de Infraestruturas 
Ferroviárias) é uma empresa estatal que reporta ao 
Ministerio de Fomento. Em dezembro de 2002, a Adif 
adjudicou o corredor Ourense-Santiago-Coruña, que 
faz parte da Linha de Alta Velocidade Madrid-Galicia. 
Esta ligação tem um comprimento total de 87km. 
Foram construídos trinta túneis (28,9 km de compri-
mento) e 38 viadutos (19,6 km) devido ao terreno 
acidentado e ao ambiente. Representam 59 % deste 
corredor. 

O trecho subterrâneo mais longo é o Túnel de 
Burata (4.068 metros), situado entre os municípios 
de Ourense e Amoeiro, e que foi concebido para 
suportar comboios de alta velocidade que atingem 
velocidades de 350 quilómetros por hora. Como é 
evidente, esta seção precisa de ser evacuada em 
segurança no caso de ocorrer um acidente. Toda esta 
linha conta com a melhor tecnologia de proteção e 
segurança existente.

Resistência à sobrepressão
A Adif pretende que seja instalada uma porta de 
emergência capaz de resistir a temperaturas de 
incêndio durante 120 minutos e resistir ao impacto 
do sopro nas folhas das portas provocado pela pas-
sagem de comboios de alta velocidade.

A solução encontrada foram as portas TunTek S da 
Gunnebo, concebidas especialmente para proteger o 
acesso às vias de serviço e evacuação em condições 

rigorosas de incêndio e sobrepressão nos vários 
túneis, ferroviários, do metro e das linhas de alta 
velocidade.

As portas TunTek S estão certificadas para su-
portar duas horas de resistência a incêndio e estão 
acreditadas com 500.000 ciclos pela sua resistência a 
ondas de sobrepressão de 2kPa ou 10kPa provocadas 
pelo tráfego no túnel. 

Portas que se adaptam a qualquer túnel
Equipadas com barras antipânico, as portas TunTek S 
de folha dupla permitem procedimentos de evacua-
ção seguros. Estas portas também se podem adaptar 
a qualquer formato ou diâmetro de túnel através da 
utilização de um kit único para a estrutura circun-
dante.

O resultado consiste em dois túneis paralelos e 
independentes, um para os comboios que seguem 
na direção norte e outro para os comboios que vão 
para sul. No caso de uma emergência, os passageiros 
fazem a evacuação através de galerias de emergên-
cia que ligam um túnel ao outro no sentido horizon-
tal a cada 250 metros. A Gunnebo instalou 16 portas 
TunTek em ambos os lados das galerias horizontais. 
Esta disposição permite o acesso de veículos tanto 
em situações de manutenção como de emergência.

A Alstom (França) e a Indra (Espanha) em joint-
-venture foram responsáveis pelas instalações e pelo 
projeto de segurança no túnel.   

No ano 2020 a Espanha terá ligado quase todas as capitais de província a Madrid e a Barcelona por 

caminho-de-ferro de alta velocidade. Uma das seções com um túnel muito comprido precisava de portas 

de emergência capazes de resistir a um incêndio durante 120 minutos e resistir ao impacto do sopro 

provocado pela passagem de comboios de alta velocidade. A solução foram portas TunTek S da Gunnebo.

TEXTO    Manuel Latorre Marin

Percurso de fuga seguro para 
túneis de alta velocidade

dois túneis paralelos e independentes, um para os comboios que seguem na direção norte e outro para os 
comboios que vão para a direção sul. No caso de uma emergência, os passageiros fazem a evacuação através de 
galerias de emergência que ligam um túnel ao outro no sentido horizontal a cada 250 metros.
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os escritórios da aeNa serão a sede do air Navigation bureau. as zonas públicas da construção foram concebidas pelo estudio 
lamela e o arquiteto Gabriel allende.

a Gunnebo forneceu e instalou portas que irão ser colocadas 
nas principais entradas e nas saídas de emergência dos  dois 
edifícios.

ESPANHA. O Grupo AENA constitui um grupo de 
companhias dedicadas à gestão de aeroportos e ao 
fornecimento de serviços de navegação aérea. É o 
quarto maior fornecedor de serviços de navegação 
aérea na Europa, desempenhando um papel impor-
tante e ativo em todos os projetos da União Europeia 
relacionados com a introdução do Céu Único Europeu. 

Através da AENA Aeropuertos S.A., o Grupo AENA 
gere 47 aeroportos e dois heliportos em Espanha e 
participa direta e indiretamente na gestão de outros 
28 aeroportos no mundo. Trata-se da principal ope-
radora mundial de aeroportos em termos de número 
de passageiros, gerindo um número que ronda os 
200 milhões de pessoas anualmente.

SpeedStiles nas entradas principais
No início de 2011, a AENA assinou o contrato de alu-
guer de umas novas instalações no complexo empre-
sarial Pegasus City em Madrid. Os escritórios, que 
ocupam uma área de 15.000m² , serão a sede do Air 
Navigation Bureau, que está a mudar os seus escri-
tórios atuais para este edifício tecnologicamente 
avançado e novinho em folha. Os dois edifícios que 
ocupam a parte pública deste recinto foram concebidos 
pelo Estudio Lamela e o arquiteto Gabriel Allende.

A Gunnebo forneceu e instalou cinco cabines  
SpeedStile FL, cinco portas de entrada GlasStile S e 
quatro SpeedStile FP a colocar nas principais entra-
das e nas saídas de emergência dos dois edifícios.

Os proprietários do Pegasus City afirmaram que 
esta parte do novo edifício irá tornar-se o mais im-
portante centro de negócios da cidade de Madrid. 
Será composto por ruas largas e zonas verdes que 
irão criar uma paisagem única e moderna com carac-
terísticas arquitetónicas agradáveis.  

O Grupo AENA é a principal operadora mundial de aeroportos em termos de número de passageiros, 

gerindo anualmente cerca de 200 milhões de pessoas. A sua nova sede em Madrid é um edifício 

tecnologicamente muito avançado.

TEXTO    Manuel Latorre Marin

O céu é o limite 

Para proteger as pessoas que 

trabalham na Cidade de Zurique 

de situações ameaçadoras, foram 

instaladas soluções seguras para 

o controlo de entradas.

SUÍÇA. No caso de qualquer recin-
to ocupado por uma empresa ou 
escritório é absolutamente essencial 
evitar a entrada de pessoas estra-
nhas ao serviço. “Anteriormente à 
instalação da solução de controlo 
de entradas por parte da Gunnebo 
nos escritórios da Cidade de Zuri-
que, as pessoas que lá trabalhavam 
já tinham sido, por várias vezes, 
confrontadas com situações ame-
açadoras. Além disso, havia muitos 
documentos importantes que se 
encontravam demasiado acessíveis,” 
afirma Thomas Maag, responsável 
pelas relações com os meios de 
comunicação na Cidade de Zurique. 
Depois de fazer uma pesquisa e de 
analisar as diferentes propostas 
para as instalações de segurança, os 
consultores de segurança da Cidade 
de Zurique decidiram que a solução 
da Gunnebo era aquela que melhor 
resposta dava às suas necessidades. 
“A solução consiste num complexo 
conjunto de produtos que gere o 
acesso de cerca de 1000 pessoas 
por dia, protege o acesso a informa-
ções sensíveis e possui um sistema 
de segurança personalizado para 
cada uma das diferentes zonas do 
edifício. Inclui seis portas à prova de 
bala, quatro portas giratórias moto-
rizadas de segurança AutoSec e uma 
cabine com saída de emergência,” 
refere Andreas Schick, Account Ma-
nager da Gunnebo Switzerland. Era 
importante oferecer ao cliente uma 
solução que fosse não só flexível e 
fiável mas também dotada de uma 
conceção visualmente apelativa. 
“Estamos muito contentes com 
a qualidade e o elevado nível de 
segurança fornecido pela instalação 
da Gunnebo. As pessoas que aqui 
trabalham, atualmente, sentem-se 
seguras nas nossas instalações,” afir-
ma Daniel Medina, Project Manager 
na Cidade de Zurique.  

Cidade de Zurique 
segura os seus  
escritórios 
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No final do ano passado, o edifício de escritórios Cloud 9 para o bairro experimental 

22@ ganhou o primeiro prémio no World Architecture Festival 2011. Este projeto foi 

encomendado pelo Consórcio da Zona Franca (CZFB) e pelo 22@ de Barcelona. 

ESPANHA. Foram colocadas três linhas de 
SpeedStiles na entrada principal do edifício. 
Foram escolhidas devido ao fato de a Gunnebo 
ter colaborado estreitamente na fase inicial da 
obra com a empresa de construção responsável 
pela conceção do projeto, tendo por isso 
conhecimento de que o modelo instalado 
seria a versão mais adequada para aquele 
tipo de entrada. O cliente adquiriu o produto 
da Gunnebo com base no fato de ser este o 
produto especificado no projeto arquitetónico. 

Concebido para minimizar 
o consumo de energia
O volume ocupado pelo edifício forma um 
cubóide com cerca de 38 metros de altura com 
partes laterais de 44 metros. O Media-ICT pos-

sui 16.000m² acima do nível térreo e tem dois 
pisos subterrâneos (cada um com 7.100m²)  
com capacidade de estacionamento para  
200 lugares.

O edifício está dividido de modo a que os 
andares superiores, do quarto ao oitavo, este-
jam alugados a empresas grandes. O segundo e 
terceiro andares têm espaços pequenos destina-
dos a empresas emergentes e o primeiro andar, 
onde existe o Cibernário e um auditório, oferece 
aulas abertas a todos os residentes da cidade. 
No átrio do edifício podem realizar-se exposi-
ções, workshops e outros eventos.

Ao contrário da maioria dos edifícios, que 
consomem enormes quantidades de energia, 
o Media-ICT foi concebido para ser ele próprio 
gerador e otimizar o consumo de energia. Graças à 
consciência energética-ambiental que faz parte do 
projeto deste edifício, as exigências de aquecimen-
to e refrigeração são adaptadas às necessidades, 
minimizando as emissões de CO2 em 95%.  

As fábricas de computadores e outros 

produtos eletrónicos além da maioria 

dos componentes fornecidos às fábricas 

de veículos precisam de proteção contra 

descargas de eletricidade estática. A 

Fujitsu implementou medidas específicas 

de segurança nas suas instalações de 

produção em Augsburg na Alemanha. 

ALEMANHA. “A nossa solução elimina o pro-
blema logo na porta de entrada,” afirma Albert 
Schürstedt, Head of Building and Infrastructure 
na Gunnebo Germany.

As descargas de eletricidade estática podem 
estragar os componentes eletrónicos sensíveis 
como, por exemplo, os computadores e as placas 
de circuitos impressos (PCIs). Uma pessoa que se 
desloca de um lado para o outro normalmente 
pode acumular vários milhares de volts de ele-
tricidade estática, produzindo tensões que, se 
forem suficientemente elevadas, são capazes 
de provocar uma descarga. Se essa pessoa tocar 
noutra, isso poderá traduzir-se num choque elé-
trico desagradável. Efetivamente, mesmo quando 
não nos apercebemos do choque, estão constan-
temente a acontecer descargas à medida que as 

pessoas vão tocando em vários objetos.
Para fazer face a este fenómeno em ambien-

tes industriais, existem Áreas Protegidas contra 
Descargas Eletrostáticas ou APESD. Na prática, 
isto significa que as pessoas que pretendem 
entrar nas instalações de produção da Fujitsu 
têm de ser submetidas a uma prova para garan-
tir que os sapatos que trazem calçados possuem 
as características corretas de proteção contra 
descargas eletrostáticas para evitar a ocorrência 
dessas descargas.

“A solução criativa que a Gunnebo arranjou 
para este procedimento consiste em aliar às 
portas de entrada unidades capazes de medir 
a resistência elétrica de cada sapato,” refere 
Schürstedt.

Estas unidades ESD (contra Descargas Eletros-
táticas) estão integradas nas portas da Gunnebo 
e a sua ligação faz-se através de um relé. Esta 
solução permite garantir a conformidade com 
a nova Norma ESD IEC 61340-5-1 Edição 1.0 
(2008-07) para verificação de cada sapato. 

Esta ideia convenceu a Fujitsu, que, até à data, 
já instalou 20 Tripods e sete GlasStiles, junta-
mente com as saídas de emergência.

Quando uma pessoa passa pela porta, tem de 
entrar com os seus sapatos de trabalho com clas-

sificação ESD e parar numa placa com o desenho 
de duas pegadas. O sistema ESD faz uma leitura 
dos sapatos e, se não houver risco de descarga, 
um relé faz abrir a porta. Se houver risco, a porta 
mantém-se fechada e a pessoa tem de trocar os 
sapatos por outros que sejam seguros.

As unidades ESD são calibradas uma vez por 
ano. Se uma avariar, pode simplesmente ser 
substituída. 

As portas são montadas numa plataforma e 
os cabos são do tipo que se liga; uma empilha-
dora pode facilmente deslocar todo o equipa-
mento. Trata-se de uma característica especial 
que permite haver flexibilidade para reorganizar 
a área de produção sempre que necessário.

No caso dos trabalhadores que já se encontram 
dentro da fábrica, existe ainda outra solução para 
facilitar a vida.

“A nossa GlasStile S possui tecnologia RFID. 
Quando se utilizam meios de transporte in-
ternos, como veículos elétricos, pode ser difícil 
abrir a porta. Mas, neste caso, a antena RFID lê o 
transmissor do operador e a porta abre-se auto-
maticamente,” explica Schürstedt.

No futuro, a Fujitsu tenciona utilizar a solu-
ção RFID para comboios de transporte automa-
tizado.  

Edifício de baixo consumo de energia é 
o melhor da exposição

Proteção contra a eletricidade estática
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Com a maior economia da América Latina 

e como membro do grupo conhecido como 

os países BRIC, o Brasil é um mercado de 

crescimento estratégico para a Gunnebo. No 

início deste ano, as soluções de segurança 

do Grupo começaram a ser oferecidas aos 

retalhistas e aos bancos daquele país e 

também aos edifícios de escritórios e aos 

centros comerciais.

TEXTO    Helder Horikawa, Versátil Comunicação

BRASIL.  Uma vez que a economia brasileira é 
atualmente a sexta maior do mundo, esperam-se 
bons resultados. O setor retalhista do Brasil está 
na ribalta para os investidores internacionais, 
tendo aquele país registado um número cada vez 
maior de visitas de turistas estrangeiros.

Entre todas as empresas de vendas do Grupo, 
a Gunnebo Brazil regista atualmente o volume 
de negócios de crescimento mais rápido em so-
luções para a prevenção de prejuízo. As soluções 
da Gunnebo com a marca Gateway tornaram-se 
uma referência no Brasil com as suas antenas 
antirroubo, etiquetas autocolantes rígidas, fe-
chaduras eletrónicas e proteção de cabos, além 
dos sistemas de CCTV e alarmes anti-intrusão.
Nos últimos dois anos, foram conquistados 
cerca de 400 novos clientes por ano. Além disso, 
foram lançados no mesmo período 11 produtos. 

Com um crescimento de 26 % no ano passado, 

a empresa abriu recentemente uma nova sede em 
Cotia, na região de São Paulo. Os clientes são gran-
des retalhistas como as empresas francesas, Leroy 
Merlin e FNAC, e as organizações americanas, 
Walmart e C&A, mas também incluem retalhistas 
brasileiros como a Riachuelo, a Marisa e a Droga 
Raia, que no ano passado se fundiu com a Drogasil 
e se tornou um dos maiores intervenientes nacio-
nais no ramo farmacêutico retalhista.

De acordo com a consultora americana AT Ke-
arney, as principais áreas de investimento estran-
geiro são os centros comerciais, os supermerca-
dos, o vestuário, a alimentação e os franchisings.

Mundial de Futebol e Olimpíadas 
A Gunnebo tem motivos para acreditar que o 

aumento do negócio no Brasil vai muito além das 
soluções para o retalho. Afinal, de acordo com a 
Security Industry Association (SIA), com o Mundial 
de Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016, 
o mercado para a segurança eletrónica poderia 
crescer 17,36 % por ano até ao final de 2016. O 
governo federal aprovou enormes investimentos 
na área da mobilidade.

“A segurança bancária é um negócio com um 
extraordinário potencial de crescimento neste 
país. Existem ótimas oportunidades de negócio 
em termos de cofres, ATMs e soluções como a 
SafeStore Auto,” afirma Rubens Bulgarelli,  
Country Manager.    

Brasil – país de oportunidades



SafePay na Agenda Estratégica da Gunnebo para 2012

SUÉCIA.  Em novembro, o Grupo 
de Segurança Gunnebo anunciou 
a sua agenda de prioridades na 
corrida para 2012. Essa agenda 
foi agora alargada de modo a 
incluir um novo item: continuar 
as iniciativas de mercado para o 
SafePay™, o sistema integrado 
e completamente fechado de 
manuseamento de dinheiro.

“A Gunnebo apresentou um 
bom balanço e uma relação de 
equidade de 45 %. Estamos, por 

isso, bem posicionados para 
investir em oportunidades de 
crescimento futuras e uma delas 
é o SafePay,” afirma o Presidente e 
CEO da Gunnebo, Per Borgvall. 

“Desde que este sistema foi 
lançado em novembro de 2002, 
a Gunnebo tem feito investi-
mentos substanciais no SafePay. 
O interesse nesta solução tem 
aumentado ano após ano e atu-
almente trabalhamos com várias 
das principais cadeias retalhistas 

existentes no norte e no sul da 
Europa. Com o objetivo de nos 
mantermos focados e de realçar 
que continuamos empenhados 
no sistema, decidimos alargar a 
nossa lista de prioridades para 
2012 com iniciativas de mercado 
para o SafePay.” 

“Na verdade, o sistema passou 
por uma fase inicial de adaptação 
mais conturbada mas atual-
mente funciona sem problemas 
e isto está bem documentado. 

Em 2011, fez-se uma revisão da 
plataforma industrial do Safe-
Pay. Isto significa que não só 
aumentámos a quantidade de 
fases de garantia de qualidade 
na produção como também 
estamos agora em condições de 
fazer rapidamente atualizações e 
acrescentos para satisfazer uma 
maior procura.” 

Adjudicação de encomenda para  
centrais nucleares de energia elétrica 

CHINA. A Gunnebo ganhou uma 
encomenda no valor de €700.000 
da Central Nuclear de Energia 
Elétrica de Yangjiang na Província 
de Guangdong, em Hong Kong. A 
Central de Yangjiang está atual-
mente em construção e quando 
estiver a funcionar em pleno em 
2013 será a central nuclear de 
energia elétrica com maior capa-
cidade em toda a China. 

A encomenda inclui quase 
44 conjuntos de barreiras mó-
veis rotativas de altura máxima 
além de várias portas. Trinta e 
cinco desses 44 conjuntos irão ser 
produzidos na fábrica da Gunnebo 
em Kunshan na China.

Em termos do mercado de bar-
reiras móveis giratórias para cen-
trais nucleares de energia elétrica 

na China, a Gunnebo tem uma 
posição muito forte, detendo mais 
de 90% da quota de mercado.

“Esta é a segunda encomenda 
proveniente deste tipo de cen-
trais depois do que ocorreu em 
Fukushima no ano passado, o 
que pode ser visto como um sinal 
de recuperação da indústria. A 
China está a elaborar um plano 
ambicioso para a construção de 
mais centrais nucleares de modo 
a satisfazer as necessidades 
energéticas de uma economia 
que se está a desenvolver a olhos 
vistos. Estou convicto que iremos  
manter a posição de força que 
detemos atualmente e que va-
mos continuar a beneficiar disso,” 
afirma Davis Zhang, Sales Mana-
ger, Gunnebo China.

Alargamento duplicará capacidade de armazenamento

UK. A UDG é uma joint-venture 
detida pela Alloga and United 
Drug que armazena e distribui 
produtos farmacêuticos e medi-
camentos de venda livre no Reino 
Unido. Em 2011, a Gunnebo pro-
jetou e instalou para esta empre-
sa uma das maiores casas-fortes 
na Europa. Esta enorme casa-
forte beseou-se numa casa-forte 
Cennox da Gunnebo já existente, 
instalada originalmente em 2001, 
e que foi alargada utilizando 
painéis e portas Centurion.

Agora, a Gunnebo recebeu 
uma nova encomenda para 

ampliar ainda mais a casa-forte, 
duplicando a sua capacidade, de 
modo a permitir o armazenamen-
to em paletes de medicamentos 
controlados. A casa-forte será 
alargada por meio de painéis de 
casa-forte baseou-se Centurion 
da Chubbsafes com um grau de 
Classificação VI. Este projeto irá 
também incluir a relocalização de 
uma das portas existentes.

A encomenda tem um valor 
superior a 1 milhão de euros. As 
primeiras entregas começaram 
em junho e irão continuar ao 
longo dos meses de julho e agos-

to de 2012. 
“O trunfo da Gunnebo, 
neste caso, é o estreito 
relacionamento com 
este cliente e a capa-
cidade que tem para 
apresentar soluções 
para os desafios como 
que o cliente se depara 
de modo a fazer face 
ao sucesso que vem 
tendo no mercado 
grossista de produ-
tos farmacêuticos,” 
afirma Tom Rochford, 
Gunnebo UK.



A Gunnebo esforça-se por tornar 

o mundo mais verde e tem metas 

e objetivos bastante claros a esse 

respeito. A chave para o sucesso é fazer 

o que está certo, na hora certa, com as 

pessoas certas, no lugar certo.

TEXTO    Linda Gårdlöv

“A gestão do ambiente não deve ser algo 
dispendioso e além disso, é um bom in-
vestimento para os nossos filhos e para o 
futuro,” afirma Horst Radigk, responsável 
pela gestão da qualidade, ambiente e 
segurança da fábrica da Gunnebo em Trier. 

Reduzir o impacto ambiental
Atualmente, nas unidades de produção, 
estão a ser desenvolvidos esforços no 
sentido de reduzir o impacto negativo do 
Grupo sobre o meio ambiente. A colabora-
ção entre os diretores ambientais destas 
unidades promove um intercâmbio de 

experiências bem como a transmissão de 
conhecimentos. Seguem-se alguns exem-
plos das medidas que a Gunnebo tomou 
em 2011 para reduzir o impacto da sua 
atividade sobre o ambiente.

 �  A fábrica da Gunnebo em Doetinchem, 
na Holanda, atualmente, já só utiliza 
eletricidade renovável. Também dina-
mizou o seu sistema de devoluções 
no transporte de cargas, reduzindo o 
consumo de materiais de embalagem 
em 75%.

 �  A fábrica em Trier, na Alemanha, através 
de um acordo com o seu fornecedor de 
energia, utiliza eletricidade

 �  Na fábrica de Markersdorf na Alemanha, 
a recuperação de calor melhorou nas 
instalações de produção, tendo sido 
aumentada a percentagem de tinta à 
base de água.

 �  Nas instalações de produção da fábrica 
de Baldenheim, em França, foi instalada 

uma nova iluminação com metade do 
consumo de energia.

 �  Na fábrica de Bazancourt, em França, ao 
longo do último ano, os trabalhadores 
têm estado envolvidos num projeto que 
visa reciclar a água da lavagem usada 
no cimento.

 �  A fábrica em Lavis, na Itália, investiu 
num novo e eficiente compressor cujo 
nível de consumo de energia é 25% 
inferior.

Poderá ler mais acerca dos objetivos e 
metas ambientais da Gunnebo em  
www.gunnebogroup.com.

Um mundo mais verde  
na ordem do dia


