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ACERCA DA GUNNEBO  
É possível traçar as raízes da marca 
Gunnebo 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 fornece-
dor 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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“Se o que pretendemos é ser um dos principais fornecedores globais de 
um futuro mais seguro, precisamos de ganhar uma posição de força 
no mercado dos Estados Unidos, que é o segundo maior mercado do 
mundo a nível de segurança.”
Per Borgvall, Presidente e CEO da Gunnebo
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A visão do arquiteto era criar uma cidade vertical cheia de vida, tanto de dia como 
de noite. Desta visão resultou The Shard, o edifício mais alto de Londres, que atrai 
as atenções de todo o mundo. 

T he Shard é o edifício comercial mais alto 
da Europa e pode ser visto, em todo o 
seu esplendor, junto da famosa London 

Bridge. O seu perfil estilizado exige que a entra-
da principal e a solução de segurança de acesso 
que se lhe destina também tenham uma certa 
elegância.

“As nossas portas SpeedStile FL vieram pre-
encher os requisitos de uma conceção moderna 
de linhas finas. Esta foi a razão principal que 
esteve por tras da escolha da solução de acesso 
da Gunnebo. Outro fator que também contri-
buiu para que o contrato nos fosse adjudicado 
foi a elevada velocidade do fluxo de passagem 
de funcionários e visitantes,” afirma Louise 
Summers, Sales Executive Entrance Control da 
Gunnebo UK. 

A empresa de segurança começou a trabalhar 
com o arquiteto Renzo Piano logo no início do 
projeto de modo a integrar as portas de entrada 
e os controlos de entrada no corpo do edifício da 
forma mais prática e estética possível.  

E assim foi, uma vez que a passagem pelas 
portas SpeedStile FL se faz, sem dúvida, de uma 
forma fluida e suave. O sistema de controlo 
permite a entrada de visitantes autorizados ao 
emitir um sinal de livre passagem, revelando 
rapidamente, pelo contrário, a presença de 
visitantes não autorizados através da ativação 
de um sistema de alarme. As eficientes portas 
instaladas na entrada principal no nível dois 
foram complementadas com o produto silen-
cioso da mesma linha, GlasStile S.

Os funcionários do edifício entram e saem 
do mesmo ao nível térreo, no qual existem por-
tas Speed-Stile FP1800, destinadas a 
proporcionar 

uma solução atrativa que permite, simultanea-
mente, impedir o acesso de visitantes indeseja-
dos àquele ambiente não supervisionado.

A segurança não foi, no entanto, a única 
consideração quando se construiu The Shard. 
Este edifício também tem por objetivo contri-
buir para uma sociedade sustentável quanto à 
sua localização, construção e funcionamento. 
Situa-se, portanto, num dos principais centros 
de Londres no que diz respeito a transportes 
públicos, tendo-se recorrido na sua constru-
ção maioritariamente a material reciclado e a 
empreiteiros locais. As novas tecnologias e os 
modernos materiais empregues neste edifício 
permitem uma utilização mais eficiente a nível 
energético, o que reduz também a pegada de 
carbono deixada por The Shard.          ■ 

Um pé dentro do  

THE SHARD

VISTA PANORâMICA DE 360 GRAUS. O público em 
geral poderá visitar The View from The Shard, o andar 
panorâmico do edifício The Shard, a partir de fevereiro.
Num dia de boa visibilidade, os visitantes poderão 
apreciar uma vista de 60-70 quilómetros de extensão 
por toda Londres e mais além.

ACERCA DO ThE ShARD
• 310 metros de altura.
• Elevadores de alta velocidade servem 
   87 andares.
• Escritórios de grande qualidade, res- 
   taurantes mundialmente famosos, o 
   hotel Shangri-La de cinco estrelas 
   bem como apartamentos para habi- 
   tação exclusivos.
• Concebido em 2000 pelo arquiteto 
   italiano Renzo Piano, mais conhecid 
   pelo seu envolvimento no Centre 
   Pompidou de Paris. Vencedor do RIBA 
   Royal Gold Medal e do Pritzker Prize 
   (considerado o Prémio Nobel da 
   arquitetura).

TEXTO  I  Mats Ekendahl
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GlasStile S 
SpeedStile FP1800 

SpeedStile FL
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O dinheiro é a forma mais barata de pagamento. Não 
existem taxas a pagar pelos consumidores e é um 
método que permite manter a anonimidade. Além 

disso, sai mais em conta para os retalhistas do que os cheques e 
os cartões de crédito. Mas lá por ser o mais barato não significa 
que seja gratuito. A gestão de caixa ainda implica alguns custos. 

Os custos associados ao dinheiro estão principalmente 
relacionados com o tempo envolvido na sua gestão. A prepara-
ção e conferência manual são tarefas que levam tempo e que 
não implicam qualquer valor acrescentado para o negócio dos 
retalhistas. 

A necessidade de garantir uma maior segurança quer dos 
funcionários quer dos clientes, e ainda do próprio dinheiro, 
limita a forma como os retalhistas desenham as suas lojas. E a 
redução das perdas de stock aliada à necessidade de maximizar 
a eficiência do tratamento do dinheiro constitui, para eles, um 
verdadeiro desafio. 

O aumento da concorrência na indústria retalhista fez com 
que os retalhistas procurassem soluções automatizadas des-
tinadas a reduzir o custo do dinheiro. O objetivo é otimizar as 
operações ao longo de toda a cadeia, desde a loja até à sede, 
dinamizando os processos em que cada interveniente está 
envolvido no ciclo do dinheiro. 

Os retalhistas estão, por isso, a desenvolver novas estraté  

gias para o tratamento de dinheiro, de modo a permitir que 
os empregados da loja passem mais tempo com os clientes, 
reduzindo o número de tarefas repetitivas e a quantidade de 
tempo dedicado a tarefas administrativas e diminuindo signifi-
cativamente o trabalho relacionado com o dinheiro. 

“Fiel depositária”
Como um dos principais parceiros de segurança dos grandes 
bancos, bem como de algumas das mais importantes firmas 
retalhistas e empresas de transporte de valores do mundo há 
mais de 200 anos, a Gunnebo foi constituída “fiel depositária” 
dos bens mais valiosos destas instituições, ao ser-lhe conferida 
a tarefa de os manter em segurança. 

A Gunnebo oferece todo um conjunto de equipamentos, sof-
tware e serviços, desde o que se destina à proteção da entrada 
até às soluções fechadas completas de tratamento de dinheiro 
– desde os produtos de depósito de dinheiro até à segurança da 
loja em si passando pela automatização do back-office. 

A oferta abrange todo o processo de tratamento de dinhei-
ro dentro da loja. A Gunnebo está ciente de que a tarefa de 
tratamento de dinheiro se enquadra num ciclo mais abran-
gente de relação com o dinheiro. Uma gestão de caixa eficaz 
e de confiança exige a colaboração dos vários intervenientes: 
funcionários da loja e da gerência, fornecedores de soluções, 
empresas de transporte de valores e bancos.  Com todo o 
seu arsenal tecnológico e plataformas de software de eficácia 
plenamente comprovada, a Gunnebo funciona como um 
centro de confluência para todos os intervenientes no ciclo do 
dinheiro.

Comandando as operações
Este tipo de integração abre novas possibilidades para o trata-
mento de dinheiro. Os retalhistas conseguem obter crédito no 
próprio dia e monitorizar o nível de dinheiro existente na loja. 
As empresas de transporte de valores recebem informações 
atualizadas de modo a poderem organizar os seus serviços 
de forma eficiente, melhorar as recolhas e carregamentos de 
dinheiro e otimizar os seus procedimentos a nível da logística. 
Os bancos conseguem receber diariamente informações acerca 
dos valores em dinheiro creditados nas suas contas e obter 
relatórios das transações. 

Todas as soluções são controladas à distância a partir de um 
centro operativo de rede, o que significa que é possível fornecer 
serviços proativos de software e de manutenção. 

Assegurar a manutenção da comunicação ao longo de toda 
a cadeia do processo é de importância fulcral no tratamento 
controlada do dinheiro. Implica muito mais do que apenas fle-
xibilidade e capacidade para implementar e utilizar soluções de 
tratamento de dinheiro de forma simples e direta. É uma forma 
completamente diferente de gerir e monitorizar todo o proces-
so de caixa. É toda uma nova forma de trabalhar.      ■ 

Foco no tratamento
de dinheiro dos retalhistas
O dinheiro não está a desaparecer. Já existe há 27 séculos e 
continua a ser, na atualidade, a forma de pagamento mais 
utilizada e mais bem aceite em todo o mundo. 
    A quantidade de dinheiro em circulação até está a aumentar 
e a tendência parece indicar que assim continuará a ser no 
futuro. A gestão de caixa ainda custa dinheiro mas existem 
soluções para reduzir esses custos.
TEXTO  I  Amel Loukal
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E sta procurada marca de moda 
suíça decidiu otimizar os seus 
processos de caixa utilizando as so-

luções da Gunnebo bem como as do seu 
fornecedor de serviços de processamento 
Cash Logistik AG (CLAG). Até à data, o 
retalhista de moda já encomendou 159 
unidades SafeCash Retail Deposit smart 
num valor total de aproximadamente 1,1 
milhões de euros. 

A obtenção de sistemas de proces-
samento de dinheiro eficazes e seguros 
para o depósito de dinheiro era uma 
questão muito importante para este 
cliente. Para o satisfazer era necessário 
uma estreita colaboração com a CLAG e 
com o DZ BANK no sentido de fornecer 
processos seguros e monitorizados que 
cumprissem a Lei alemã relativa às insti-
tuições de crédito.  

A solução SafeCash Retail Deposit 
smart foi instalada na secção de caixa das 
sucursais. Os operadores de caixa deposi-
tam as receitas do dia nas duas máquinas 
de verificação de notas. As notas são 
contadas, verificadas e guardadas em 
segurança no sistema. Ao mesmo tempo, 
é gerado um registo de dados sobre as 
informações relativas aos depósitos que 
pode ser utilizado na gestão de inventário 
e para creditar as contas dos clientes. Este 
registo é automaticamente enviado para 
o parceiro da Gunnebo, a CLAG, o que 

representa em princípio para o cliente 
dispor no seu escritório de uma solução 
equiparável a um balcão de banco. 

Entretanto, os dados também são in-
troduzidos no sistema de agendamento 
do DZ BANK e os montantes são credita-
dos nas contas dos clientes. Juntamente 
com o seu parceiro de transporte de 
valores, a TALLY WEiJL tem agora ao seu 
dispor a ferramenta certa para otimizar 
todo o processo de gestão de caixa.

 “Os clientes da CLAG recebem uma 
solução de logística segura e rápida para 
a conversão de dinheiro em fundos com 
verificação bancária ,” afirma Wolfgang 
Brand, Sales Director, Financial Sector & 
Distribution Sector da Gunnebo Ger-
many.

Simon Michell, CFO da TALLY WEiJL, 
está encantado com esta solução inte-
ligente.

“As novas soluções representam para 
os nossos funcionários um aumento do 
tempo disponível para prestar assistên-
cia aos clientes. Além disso,” refere 
ainda, “este novo método de gestão 
de caixa é muito mais seguro do que o 
que existia anteriormente”. 

Na TALLY WEiJL trabalham cerca 
de 2.800 pessoas espalhadas por 31 
países e mais de 760 lojas. Em 2011, o 
total de vendas desta marca ascendeu 
a 515 milhões de euros.        ■

Novas soluções otimizam 
o mercado retalhista

Foco no tratamento
de dinheiro dos retalhistas

VANTAgENS DE um SISTEmA DE TRATAmENTO AuTOmATIZADO DE DINhEIRO
• Verificação imediata da autenticidade do dinheiro.
• Transferência do risco da geração de recibos.
• Liquidez otimizada com a rápida verificação dos fundos.
• Redução do risco de roubo.
• Diminuição dos custos com o tratamento do dinheiro (por ex. a contagem 
   manual não é necessária).
• menos recolhas e menos tarefas administrativas (menos contagem e verificação).

TEXTO  I  Mats Ekendahl

UM MODELO SEGURO. Procurada 
marca de moda suíça TALLY WEiJL 
investe numa solução fechada de 
tratamento de dinheiro.
                                            Foto: TALLY WEiJL
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A oferta de dinheiro na Alemanha enfrenta acrescidas dificuldades pela 
progressiva retirada do banco central alemão, o que resulta num aumento 
da pressão sobre as empresas. Com sistemas como o SafeCash Retail De-
posit smart, a Gunnebo oferece soluções inteligentes que convenceram a 
marca internacional de moda TALLY WEiJL.  

Empresa suíça de ves-
tuário instala solução 
fechada de tratamen-
to de dinheiro.
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As operações empresariais, grandes e peque-
nas, ainda lidam com grandes montantes 
em numerário. O risco de roubo é evidente. 
    No entanto, existe atualmente uma 
proteção contra roubos e assaltos que não 
dá trabalho e que é acessível a qualquer 
negócio ou atividade.

A s lojas, as empresas, os operadores de 
transportes de valores e os bancos têm de 
fazer face a vários problemas relaciona-

dos com a gestão de caixa. Todos eles gostariam 
de evitar os assaltos, os roubos, os danos materiais 
e até a necessidade de reabilitação psíquica dos 
seus funcionários. Existe uma nova solução de 
segurança integrada para o tratamento de dinhei-
ro que minimiza estes riscos.

“Em parceria com a empresa de transporte de 
valores RCCS, Hartmann and Spinnaker, desen-
volvemos um sistema eficiente para lidar com o 
dinheiro e adaptámo-lo aos utilizadores. Deixou 
de haver motivo para preocupações ou para 
momentos de ansiedade,” afirma Patrick van 
Aart, Diretor da unidade de atividade global Cash 
Handling da Gunnebo.

A transferência tradicional de notas inclui 
etapas que constituem potenciais oportunidades 
de assalto: a transação de pagamento, a conta-
gem do dinheiro, a colocação do dinheiro num 
contentor, o transporte manual até ao veículo de 

transporte de valores e a deslocação até ao ban-
co. A nova solução de segurança preventiva, no 
entanto, fura as expetativas dos criminosos.   

“Uma vez que o dinheiro passa imediatamente 
a fazer parte de um sistema fechado, não existem 
oportunidades para os ladrões,” refere Patrick van 
Aart. 

Pagamento rápido
Não é necessário o envolvimento dos funcio-
nários da loja. Existem guardas que se ocupam 
meticulosamente de todas as transferências 
para os bancos utilizando cartuchos de dinhei-
ro, que mancham de tinta o dinheiro se forem 
violados, e veículos de transporte de valores 
especialmente concebidos. Assim que o dinhei-
ro é depositado na unidade de caixa existente 
nas instalações do retalhista, passa rapidamen-
te a ser contabilizado na conta do proprietário 
da loja. Isto significa que o comerciante pode 
dispor quase imediatamente desse dinheiro e 
muito mais cedo do que com outras soluções, 
que são geralmente consideradas dispendiosas 
pelas pequenas e médias empresas. 

“O que nós oferecemos, no entanto, a todos 
é um sistema com uma boa rentabilidade, que 
pode ser aplicado em toda a cadeia da gestão 
de caixa. Pode ser ampliado ou reduzido à escala 
dependendo de tratar-se de grandes cadeias 
retalhistas ou de pequenos comerciantes. As 
unidades são monitorizadas por uma empresa 
de segurança 24 horas por dia e, no caso de vir 

a ocorrer um assalto, o dinheiro está seguro,” 
afirma Fred Rensenbrink, Managing Director da 
RCCS. 

Percurso do dinheiro seguido online
O software para monitorizar o tratamento do 
dinheiro baseia-se numa plataforma que pode 
ser integrada nos sistemas utilizados nos bancos 
e nas empresas de transporte de valores. Deste 
modo, todos os intervenientes podem monito-
rizar o percurso do dinheiro online, conseguindo 
saber sempre onde é que o dinheiro se encontra 
e proceder à manutenção da unidade quando é 
necessário.

“Trata-se de uma solução de front-office para o 
futuro, que reduz o risco de roubo, os custos e as 
tarefas administrativas para todos em questão,” 
refere Fred Rensenbrink, Managing Director da 
RCCS.

A RCCS é uma empresa recente responsável 
pela venda deste conceito que faz o lançamento 
do produto de forma bastante personalizada 
para cada empresa cliente, apesar de cada um 
dos quatro elementos que compõem este pro-
jeto também vender a solução. Os comerciantes 
interessados assinam um contrato de cinco anos 
contra uma taxa mensal fixa, em que tudo está 
incluído: proteção contra roubo, cartuchos para 
dinheiro, transporte, gestão bancária e software.

“Os comerciantes podem ficar tranquilos – 
felizes e sem preocupações!” afirma Fred Rensen-
brink.     ■  

Gunnebo forma aliança com parceiros na cadeia de 
dinheiro com conceito inovador integrado de gestão de 
caixa destinado às lojas de pequena e média dimensão, 
num conceito “one-stop shop”. 

Repelente para assaltantes
Gestão de caixa isenta de riscos com nova solução

TEXTO  I  Mats Ekendahl
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A GUNNEBO, especializada numa proteção rentável 
contra o roubo, esteve envolvida no desenvolvimen-
to de uma solução integrada para o tratamento do 
dinheiro, que facilita a vida das empresas. Por um 
custo mensal razoável, já não têm de se preocupar 
com nenhum dos processos de gestão de caixa: 
contar, guardar em local seguro, recolher, transpor-
tar, armazenar e entregar no banco.

Ilustração: Emma Agnred 
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A Statoil já utiliza há vários anos o sistema Sa-
fePay nas lojas das suas estações de serviço. 
O sistema fechado de tratamento de dinhei-

ro significa que o dinheiro é transferido diretamente 
para um cartucho que mancha o dinheiro com tinta 
se for violado, e onde permanece em segurança até 
ser recolhido pela empresa de transporte de valores.

“O SafePay é atualmente o único sistema de 
tratamento de dinheiro desenvolvido em parceria 
com o cliente. Também estamos a concentrar-nos 
muito no desenvolvimento continuado para melho-
rar e garantir ainda mais a qualidade,” afirma Dennis 
Lynge Jørgensen, Sales Manager Bank Security and 
Cash Handling, Gunnebo Denmark.

Como resultado disso, foi apresentado um novo 
projeto em maio de 2012. A Statoil e a Loomis, 
empresa responsável pela recolha do seu dinheiro, 
desenvolveram um novo método de trabalho com 

base na utilização do SafePay e do Cash Control 
Connectivity Module. Este último consiste numa 
solução de software baseada na web que se destina 
a monitorizar o fluxo de caixa em tempo real.

Menos transporte reduz custos
Anteriormente, a Loomis regia-se por um horário 
fixo para a recolha dos cartuchos de dinheiro das 
lojas. Isso significava, no entanto, que estes se en-
contravam, frequentemente, apenas parcialmente 
cheios.

“Apercebemo-nos de uma oportunidade para 
melhorar o processo e contactámos a Gunnebo e a 
Loomis para ver se, entre todos, conseguíamos en-
contrar uma solução. A partir daí surgiu uma colabo-
ração estreita que fez com que exista, atualmente, 
uma solução em que o sistema de gestão de caixa 
na loja comunica com o sistema da Loomis, que, por 
sua vez, decide quais as lojas onde vai fazer a recolha 
e quando é que essa recolha irá ser feita,” refere 
Peder Hansen, CHSE Safety & Security Manager da 
Statoil Denmark.

A Gunnebo Cash Control avisa a Loomis com cinco 
dias de antecedência quando um SafePay SCL numa 
determinada estação de serviço está quase cheio.

“Esta antecedência dá-nos exatamente o tempo 

suficiente para organizar o transporte e a recolha de 
um cartucho cheio em vez de um que está apenas a 
meio,” afirma Hansen.

Para a Loomis, esta alteração implica toda uma 
nova abordagem.

“Agora, conseguimos poupar dinheiro fazendo 
menos recolhas, ao mesmo tempo que conseguimos 
prestar um melhor serviço ao cliente, reduzindo-lhe 
os custos,” afirma Hermod Martinsen, Managing 
Director da Loomis Denmark.

SafePay em 200 estações de serviço
A Statoil na Dinamarca começou a instalar o 
sistema SafePay há alguns anos, quando várias 
das lojas das suas estações de serviço situadas 
nas cidades foram alvo de assaltos. 

   O sistema fechado de tratamento de dinheiro 
provou ser extremamente eficaz e atualmente 
200 das estações de serviço da Statoil trabalham 
com o SafePay. 

   O investimento tornou-se cada vez mais ren-
tável, à medida que a Statoil e a Gunnebo foram 
identificando novas oportunidades para me-
lhorar e dinamizar o processo juntamente com 
outros parceiros como as empresas de transporte 
de valores.      ■ 

Recolha de dinheiro: 
montantes maiores, menor frequência
Colaboração transfronteiriça resultou num tratamento de din heiro ainda mais eficiente

TEXTO  I  Hanna Lindahl

GRANDE COLABORAÇÃO. Peder Hansen, coordenador de 
HSE na Statoil Denmark: “Apercebemo-nos de que havia uma 
oportunidade de melhorar o processo e contactámos a Gunnebo 
e a Loomis. Desta ideia surgiu uma colaboração estreita que fez 
com que exista, atualmente, uma solução em que o sistema 
detratamento de dinheiro na loja comunica com o sistema da 
Loomis, que, por sua vez, decide quais as lojas onde vai fazer a 
recolha e quando é que essa recolha irá ser feita.” 

  

A Statoil na Dinamarca queria reduzir 
ainda mais os seus custos de tratamento de 
dinheiro. A solução representa toda uma 
nova colaboração e método de trabalho 
com a Loomis e a Gunnebo.

 Foto: Linda Gårdlöv 
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Neste ano, a Statoil na Suécia sofreu, até agora, apenas duas 
tentativas de assalto nas suas estações de serviço, o que constitui 
um número muito reduzido.
    “No passado, chegava a ser alvo de 20 assaltos por ano. Agora, 
com o sistema eficiente de tratamento de dinheiro, os ladrões 
sabem que não vale a pena dar-se ao trabalho,” afirma Torbjörn 
Lenstad, Chefe de Segurança na Statoil Sweden.

D urante a primeira metade de 2012, foram comunica-
dos 369 assaltos a lojas na Suécia, o nível mais baixo 
registado em 10 anos, de acordo com as estatísticas 

do Gabinete Nacional Sueco para a Prevenção do Crime.
Segundo Per Geijer, Chefe de Segurança da Federação 

Sueca de Comércio, uma explicação importante para este 
facto é a diminuição da quantidade de trocos nas lojas. 

Torbjörn Lenstad, Chefe de Segurança da Statoil Sweden, 
está de acordo com esta análise.

“As tentativas de assalto às nossas estações de serviço constituem um 
risco grande porque qualquer ganho é pouco, graças ao nosso sistema de 
tratamento de dinheiro,” afirma.

No sistema fechado de tratamento de dinheiro, tanto o pagamento 
como a entrega do troco faz-se de forma automatizada. Este método 
significa que o dinheiro está seguro desde o momento em que sai da mão 
do cliente até chegar ao centro de contagem.

“Estamos a esforçar-nos para que os nossos trabalhadores se sintam se-
guros, apesar de terem de lidar com muito dinheiro. O problema mais grave 
não é o roubo de dinheiro ou de cigarros, mas o facto de alguém poder sair 
magoado,” refere Lenstad.

Menos confusão, mais serviço ao cliente
A nível nacional, a Statoil Sweden possui cerca de 305 estações de 
serviço com pessoal. Destas, quase 75 se encontram atualmente 
equipadas com o sistema SafePay da Gunnebo. É um número que irá 
tendencialmente aumentar.

“No início do milénio, tínhamos uma solução de outra empresa a funcio-
nar em muitas estações. Estamos agora a substituir o sistema antigo pela 
solução SafePay da Gunnebo.”

Segundo Lenstad, rapidamente se descobriram as vantagens da solução 
fechada da Gunnebo, tendo a própria Statoil ajudado a desenvolver o 
produto no início da década de 2000.

“Hoje em dia, o SafePay está a funcionar muito bem. É um sistema 
seguro e fiável,” afirma Lenstad.

A solução total significa que há muito pouco dinheiro a passar pelas 
mãos. Para Torbjörn Lenstad, o SafePay tem ainda outra vantagem: o 
dinheiro confere sempre na caixa.

“Os custos do sistema são recuperados com bastante rapidez. Além 
disso, não temos de perder tempo a perguntar-nos porque é que a caixa 
está vazia e, em vez disso, concentramo-nos mais em prestar um bom 
serviço ao cliente.”

Há muitos anos que a Statoil tem vindo a esforçar-se por aumentar o 
nível geral de segurança nas suas estações de serviço. Além do SafePay, 
também é importante a existência de câmaras, fechaduras e alarmes. 
Além disso, a empresa investe na formação do pessoal em matéria de 
segurança.   ■ 

Recolha de dinheiro: 
montantes maiores, menor frequência
Colaboração transfronteiriça resultou num tratamento de din heiro ainda mais eficiente

TEXTO  I Hanna Lindahl

Torbjörn Lenstad 
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Ladrões fogem das estações de serviço



Em agosto, a Gunnebo adquiriu a Hamilton Safe 
Companies, o segundo maior fornecedor de 
produtos de segurança física para os bancos e 
autoridades governamentais nos Estados Unidos. 
   A Global falou com Per Borgvall, Presidente e CEO 
da Gunnebo, acerca desta aquisição e de como esta 
se enquadra na estratégia global do Grupo.

Qual o motivo pelo qual a Gunnebo fez esta aquisição, e 
porquê agora?
“Em primeiro lugar, temos estado a seguir uma estratégia 
de crescimento desde meados de 2010 e, como é óbvio, as 
aquisições são uma parte importante desta estratégia de 

crescimento. 
Em segundo, no que se refere a aquisições, só nos 

interessam empresas de alta qualidade que venham 
a acrescentar valor ao Grupo e a Hamilton é uma 

delas, com um nível de lucro bem acima da média 
do Grupo. 
Em terceiro lugar, se o que pretendemos é ser um 
dos principais fornecedores globais de um futuro 

mais seguro, precisamos de ganhar uma posi-
ção de força no mercado dos Estados Unidos, 
que é o segundo maior mercado do mundo a 

nível de segurança.”

Quais são os seus pensamentos iniciais 
relativamente a esta aquisição?

“Acho que, para a agenda 
estratégica do Grupo, 

acertámos em cheio 
com esta aquisição e, 
através dela, vamos 
conseguir transformar-
-nos no maior forne-
cedor global para um 
futuro mais seguro. O 
mercado dos Estados 
Unidos constitui para 
nós uma forte plata-
forma regional nas 
Américas. Já temos um 
negócio florescente no 
Canadá, f izemos uma 
aquisição no Brasil no 
início do ano e agora 
também ficámos com 
uma posição forte no 

Abrangendo novos mercados de acordo com a estratégia

TEXTO I  Karin Wallström
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Abrangendo novos mercados de acordo com a estratégia
mercado dos Estados Unidos. Estou muito contente e 
entusiasmado.”

Como é que irá ser feita a gestão da marca Hamilton?
“Tanto a marca como o nome Hamilton encontram-se bem 
estabelecidos no mercado dos Estados Unidos e das Américas, 
e assim vai continuar a ser. Mais para a frente, também a vamos 
utilizar como base para a introdução da marca Gunnebo e das 
nossas gamas de produtos mais importantes nesses mercados.”

A oferta de produtos ao mercado dos Estados Unidos irá ser 
ampliada?
“Quando se tratar de novas soluções e sistemas da Gunnebo, 
vamos introduzir passo-a-passo no mercado dos Estados Uni-
dos uma parte cuidadosamente selecionada da nossa oferta.”

Fora das Américas, como é que a Gunnebo se tem comportado 
noutros mercados em crescimento?
“Estamos a sentir um forte crescimento na região da Ásia-
-Pacífico. Durante a primeira metade de 2012, por exemplo, o 
número de encomendas na Índia aumentou em 50 por cento. 
A seguir à França, a Índia é agora o segundo maior mercado 
para o Grupo! Também prevemos a continuação da tendência 
de crescimento nos mercados da Indonésia, China e do Sudeste 
Asiático.     

 

hAmILTON SAfE COmpANIES
• Uma empresa privada constituída em 1967.
• Vendas anuais de USD 70 milhões (2011) e 300 empregados.
• As vendas realizam-se predominantemente nos Estados 
  Unidos e no Canadá, através de uma rede de distribuidores 
  bem desenvolvida sob a marca principal da Hamilton Safe.
• Os clientes são principalmente bancos americanos e 
  autoridades da administração pública.
• A carteira de produtos inclui cofres, cofres-de-aluguer, 
  casas-fortes, portas-fortes, sistemas de controlo de entra- 
  das e sistemas de transporte aéreo ponto-a-ponto.

COmO A hAmILTON bENEfICIA A guNNEbO
• A atividade principal da Hamilton encaixa perfeitamen- 
  te na oferta da Gunnebo.
• Alarga a atividade principal da Gunnebo nas áreas da 
  segurança bancária e da segurança das autoridades da 
  administração pública.
• Confere à Gunnebo uma posição forte no segundo maior 
  mercado de segurança do mundo: os Estados Unidos.
• Oferece grandes oportunidades para desenvolver a ati- 
   vidade existente através da introdução no mercado dos 
  Estados Unidos de uma seleção de soluções que fazem 
  parte da carteira global de produtos da Gunnebo.

“O mercado dos Estados Unidos constitui 
para nós uma forte plataforma regional 
nas Américas. Já temos um negócio flores-
cente no Canadá, fizemos uma aquisição 
no Brasil no início do ano e agora também 
ficámos com uma posição forte no mer-
cado dos Estados Unidos” 



A gestão de enormes quantias de dinheiro 
constitui não só um enorme desafio para os 
retalhistas no dia-a-dia como uma preocu-
pação cada vez maior em termos de custos. 
Por este motivo, a Gunnebo Global Services 
lançou o Retail Cash Monitoring Service. 

S egundo Hugo Balaguer, Portfolio Director, 
Gunnebo Global Services, o custo do Pro-
cesso do tratamento do dinheiro pode ser 

reduzido até 30 por cento.”
Para os retalhistas, o dinheiro é a sua tábua de 

salvação. Com mais de 80 por cento das transações 
de pagamento anuais da UE, estimadas em 350 mil 
milhões, feitas em numerário e uma quantidade 
cada vez maior de notas em circulação, os retalhistas 
estão a investir em soluções de gestão de caixa con-
cebidas para otimizar os processos de tratamento 
do dinheiro. As preocupações mais frequentes dizem 
respeito à fraude, às perdas de stock e aos custos dos 
processos internos de tratamento do dinheiro.

Para satisfazer estas necessidades, a Gunnebo 
concebeu o Retail Cash Monitoring Service para fa-

zer face a todo o processo de tratamento do dinhei-
ro. O sistema permite a integração do processo pelos 
retalhistas, passando pelas empresas de transporte 
de valores até aos bancos. Esta integração faz-se 
através da monitorização dos níveis de caixa ao 
longo das várias etapas do seu ciclo. Estes níveis são 
analisados e adaptados pelos funcionários da Gun-
nebo de modo a aumentar a segurança, melhorar os 
processos e maximizar as reduções dos custos.

A monitorização à distância melhora o controlo 
Este serviço permite informar os retalhistas sobre 
a quantidade de dinheiro que devem ter na caixa 
de manhã, quando é que o devem transferir para 
o back office e para a empresa de transporte de 
valores. Estas empresas obtêm informações do 
sistema de monitorização para saber quando é 
que é melhor fazer as recolhas. E tudo isto se pas-
sa à distância. Quaisquer problemas que possam 
surgir são rapidamente detetados e comunicados 
imediatamente ao retalhista pelos funcionários 
responsáveis pela monitorização. 

Em média, o custo que o tratamento do dinheiro 
representa para os retalhistas é de cerca de 2 por 
cento das suas receitas. O objetivo é reduzir este 

custo em 30 por cento. O Retail Cash Monitoring 
Service adapta-se consoante a dimensão das 
empresas.

“Um menor número de recolhas por parte das 
empresas de transporte de valores, procedimen-
tos internos de caixa mais eficazes e receitas 
provenientes do crédito do próprio dia são algu-
mas das vantagens. A obtenção de informações 
em tempo real também permite ao retalhista 
adaptar-se de forma dinâmica à evolução do seu 
negócio, minimizando os custos e maximizando 
a disponibilidade das receitas,” afirma Jorge Rami, 
Service Product Manager.         ■ 
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Aproveite ao máximo o seu dinheiro

ACERCA DOS SERVIçOS RETAIL AND CASH 
mONOTORING
• Uma solução modular completa baseada nas 
seguintes etapas:
• Otimização do processo de caixa.
• Crédito no próprio dia.
• manutenção.
• Servidor de gestão de aplicação.
• Serviço de gestão de formação.
• Gestão com código de utilização única.

TEXTO  I  Mats Ekendahl
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Diariamente, 2.400 funcionários e um número 
incalculável de visitantes entram e saem da 
nova sede da ADAC em Munique. Este fluxo 
considerável exige muito da solução de acesso.

E ste arranha-céus com 18 andares de escri-
tórios ascende quase 100 metros acima de 
Munique, constituindo um grande foco de 

atração para os residentes desta cidade. 
No interior deste novo e distinto edifício, que 

serve de sede à maior organização do setor automó-
vel da Europa, a Gunnebo levou a cabo uma extensa 
instalação na zona das escadas principais que dão 
para a entrada e na própria entrada que dá acesso a 
este mundo da ADAC.

Esta escolheu as portas de acesso TriStile RO e as 
portas motorizadas de entrada GlasStile S da Gunne-
bo para lidar com o grande fluxo diário de funcioná-
rios e visitantes. As portas e o respetivo sistema de 

controlo satisfazem a classificação mais elevada de 
segurança. Embora possuam uma tecnologia de alta 
qualidade, isso não afeta o aspeto que têm: todo o 
equipamento se integra bem no ambiente exclusivo 
de modernidade do edifício e não perturba de ma-
neira alguma o funcionamento do mesmo. 

“Devido ao enorme fluxo de pessoas ao novo 
edifício, a ADAC pretendia encontrar uma solu-
ção de acesso eficiente, fiável e duradoura que 
se integrasse harmoniosamente na arquitetura. 
As portas de acesso TriStile RO satisfazem estas 
exigências,” afirma Albert Schürstedt, responsável 
por edifícios comerciais e infraestrutura na Gun-
nebo Germany.

Os próprios funcionários da ADAC passam 
os seus cartões de admissão no leitor de car-
tões nas portas destinadas aos funcionários 
e, desde que tudo esteja em ordem, entram 
facilmente e sem demora na zona segura no 

interior do edifício no andar da entrada. 
O acesso do público ao rés-do-chão é regulado por 

quatro barreiras móveis em forma de tripé. Graças 
a uma função de abertura controlada à distância, 
é fácil para os funcionários permitirem o acesso de 
visitantes em espera através das portas destinadas 
aos funcionários. 

   No hall de entrada são utilizadas outras portas 
de entrada motorizadas GlasStile S, dando entrada 
ao ‘Mundo ADAC’. A abertura em ambos os sentidos 
é controlada eletronicamente: para sair, a pessoa 
tem apenas de premir um botão, mas para entrar 
o sistema tem de dar luz verde para que a porta se 
abra. 

No hall de entrada, existe uma porta certi-
ficada para a evacuação de emergência com 
apenas uma coluna, que garante que as vias de 
evacuação ficam desimpedidas numa situação de 
emergência.       ■ 

Tecnologia de controlo de entrada bem integrada na arquitetura do arranha-céus

Perfeita harmonia de 
conceção e segurança

TEXTO  I  Mats Ekendahl

    HARMONIA DO PROJETO. As portas de acesso da Gunnebo 
integram-se perfeitamente na nova sede da ADAC na Alemanha. 
O aço inoxidável, a pedra natural e o vidro transparente foram 
trabalhados da melhor maneira de modo a formar uma simbiose 
com a arquitetura. Foto: ADAC
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É importante conseguir medir o 
tempo que os passageiros passam 
nas filas nos aeroportos e registar os 

seus padrões de movimento para poder 
estabelecer uma logística eficiente. Esta 
informação também é necessária para 
otimizar a localização das instalações dos 
vários serviços e das saídas existentes no 
aeroporto. Existe atualmente uma nova 
solução eficiente e inovadora para o con-
trolo do fluxo de passageiros no controlo 
de segurança do Aeroporto de Bristol no 
Reino Unido. A Gunnebo e a ICTS Europe, 
dois dos principais fornecedores de tec-
nologia de segurança para a indústria da 
aviação, uniram forças para desenvolver 
um sistema para monitorizar o fluxo de 
passageiros e reduzir o tempo passado 
em filas. 

O conceito baseia-se na ligação do siste-
ma de gestão de filas da ICTS (SmartQ) ao 
sistema de portas automáticas de acesso 
da Gunnebo (SpeedGate FP). 

“As novas portas automáticas de pas-

sagem com equipamento de verificação 
integrado acelera o fluxo de passageiros 
no aeroporto,” refere Mike Hills, Key 
Account Manager Airport Security, 
Gunnebo UK.

Chris Ware, Chefe de Segurança no 
Aeroporto de Bristol, está satisfeito com 
a solução.

“O sistema revolucionou a forma 
como consideramos e gerimos os nos-
sos passageiros nos terminais. Agora 
podemos monitorizar “ao vivo” o estado 
atual das nossas portas de entrada e 
apercebermo-nos da rapidez com que os 
passageiros estão a passar por elas. No 
caso de surgirem problemas, podemos 
entrar rapidamente em ação. Também 
podemos acionar os nossos funcionários 
nas alturas e nos locais em que são mais 
necessários,” afirma.

 
Realização de uma visão   
A Gunnebo contribuiu com portas de aces-
so SpeedGate FP, galardoadas pelo seu de-
sign estilizado, que possuem equipamento 
integrado para o controlo de entradas. 
Conferem um elevado nível de segurança 
e impedem eficientemente a entrada não 
autorizada, permitindo ao mesmo tempo 
um grande e contínuo fluxo de pessoas.

“Consideramos que esta solução para 
os aeroportos é a resposta para a visão 
da IATA relativa ao “Ponto de controlo do 
futuro”,” refere Mike Hills da Gunnebo.

O sistema da Gunnebo e da ICTS Europe 
para a monitorização do fluxo de passagei-

ros também deu origem a vários relatórios 
e estatísticas, tanto sob a forma de infor-
mações em tempo real como de previsões 
para o futuro.

Apresentação flexível das informações
As informações são apresentadas uti-
lizando uma interface baseada na web 
mas também podem ser enviadas para os 
telemóveis.

“Temos atualmente ao nosso dispor 
uma importante ferramenta de gestão 
através do website, que nos permite 
controlar a atribuição das filas e quais os 
voos que serão afetados. Em caso de ne-
cessidade, podemos deslocar rapidamente 
funcionários e equipamento de raio-X, por 
exemplo. Na pior das hipóteses, podemos 
alargar o tempo de embarque de uma 
partida específica,” explica Chris Ware do 
Aeroporto de Bristol.        ■ 

Filas mais curtas no 
controlo de segurança
Novo sistema para um fluxo  
mais eficiente de passageiros
As longas filas que se formam no controlo de segurança são uma fonte de 
irritação tanto para os passageiros como para os funcionários do aeroporto. 
O Aeroporto de Bristol tem, no entanto, uma solução.  
   “O sistema com portas automáticas de passagem revolucionou a forma 
como vemos e gerimos os nossos passageiros nos terminais”, afirma Chris 
Ware, Chefe de Segurança no Aeroporto de  Bristol. 

Chris Ware, Chefe de Segurança no Aeroporto.

TEXTO  I  Mats Ekendahl
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COmO O SISTEmA AjuDA A REDuZIR AS fILAS
• Depois do check-in, os passageiros passam o 
cartão de embarque no sistema de gestão de filas 
SmartQ, que consegue ler vários tipos de cartão 
(fita magnética, código de barras, etc.). 
   Os leitores existentes nas portas SpeedGate FP 
verificam o cartão de embarque e detetam rapi-
damente que está de acordo com a norma da IATA, 
que tem a data correta e que os voos existem na 
respetiva base de dados.
• O sistema aprova os cartões de embarque e orien-
ta os passageiros, através de um visor simples, para 
os postos de controlo de segurança apropriados. 
• A base de dados também faz a ligação da hora 
registada de cada um dos passageiros com a sua 
posição e com a partida do respetivo voo. 
   O sistema passa a transmitir, em tempo real, as 
informações ou estatísticas individuais que inte-
ressa saber em relação a cada avião específico que 
vai partir do aeroporto. 
   As informações também são compiladas relativa-
mente ao fluxo geral de passageiros nos terminais, 
por exemplo os que passam pelo equipamento 
de raio-X no controlo de segurança. De um modo 
geral, o sistema de gestão do aeroporto sabe se é 
necessário tomar medidas especiais para evitar 
que haja atrasos que impeçam as pessoas de che-
gar ao avião para que este parta a horas.  

VANTAgENS DO NOVO SISTEmA
• As portas SmartQ-SpeedGate FP do Aeroporto de 
Bristol ajudam a reduzir o tempo que cada pas-
sageiro leva a fazer o percurso desde o check-in, 
passando pelo controlo de segurança, até ao avião. 
Existem, no entanto, muitas outras vantagens:
• As verificações automáticas dos cartões de 
embarque melhoram a segurança, não sendo pos-
sível passar para o lado ar mais de uma vez com o 
mesmo cartão.
• É possível reduzir assim o erro humano na verifi-
cação dos cartões de embarque.
• Os fluxos/filas de passageiros são monitorizados 
“ao vivo” em tempo real, podendo ser analisados 
a fim de melhorar imediatamente a situação no 
caso de surgirem problemas ou de melhorar toda a 
logística do aeroporto a longo prazo. 
• Os problemas com os passageiros em atraso 
diminuem devido ao facto de os funcionários em 
questão poderem ser alertados para a situação 
numa fase inicial.
• As linhas aéreas recebem informações corretas 
em tempo real relativamente à chegada ou não 
dos passageiros ao destino/ponto de controlo/
porta correta na hora certa.
• Os passageiros enfrentam menos situações de 
stress.
• Os passageiros dispõem de mais tempo nas lojas 
duty-free, que constituem importantes fontes de 
receita para os aeroportos.

MENOS TEMPO. Hoje em dia, o tempo que se perde numa fila 
para passar no controlo de segurança nas horas de ponta é de 
quatro minutos; antes da instalação do sistema, esse tempo 
chegava, às vezes, a ser de 40 minutos.  

Não tivemos quaisquer 
problemas com a insta-
lação. Até à data, estamos 
muito contentes com a 
forma como funciona a 
organização do serviço de 
assistência no seio da Gun-
nebo. Uma das razões que 
nos levou a escolhê-la para 
nossa fornecedora foi a 
personalidade encantadora 
dos seus vendedores.
 Chris Ware,Chefe de Segurança

Foto: Linda Gårdlöv
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O ouro é um bom investimento a longo prazo. 
Desde que, é claro, possa ser protegido contra 
o roubo. O comerciante de moedas Emporium-
-Merkator Münzhandelsgesellschaft mbH em 
Hamburgo, na Alemanha, está assim a pro-
porcionar um armazenamento seguro, na sua 
sede, para os bens e valores dos seus clientes.

E m alturas de instabilidade económica, pode 
ser vantajoso investir em bens cujo valor se 
mantém estável a longo prazo. Recentemente, 

a Emporium-Merkator registou um aumento de 
procura por parte dos colecionadores de moedas de 
ouro e de outros tipos de moedas de valor.

No entanto, os particulares que investem rara-
mente têm onde guardar em segurança este tipo de 
bens em casa. Este comerciante de moedas 
resolveu, por isso, instalar cofres-de-aluguer 
na casa-forte da sua sede.

“Para nós é uma grande vantagem poder 
guardar todo o ouro nas nossas instalações, 
de modo a poder aceder facilmente a ele em 
caso de necessidade. Para os clientes, repre-
senta a vantagem adicional de saber que o 
seu ouro e as suas moedas valiosas estão 
protegidos numa casa-forte de alta segu-
rança e o risco de roubo é minimizado uma 
vez que não é necessário ser transportado,” 
afirma Achim Becker, Presidente da Empo-
rium Hamburg.

Fácil de monitorizar
A Gunnebo optou por fornecer cofres-de-
-aluguer, cada um dos quais com capacidade 

para suportar um peso de 25 quilos.
“Foi o SafeStore 3000F da Gunnebo que tornou 

isto possível,” refere Andreas Ross, Key Account 
Manager da Gunnebo.

Além do sistema avançado de cofres-de-aluguer, 
a Gunnebo foi contratada para construir uma casa-
-forte segura totalmente nova na sede do comer-
ciante de moedas. 

A casa-forte tem 65m2 e contém 782 cofres-de-
-aluguer em 46 módulos. Utilizando o software 
SafeControl, os funcionários da empresa podem 
verificar, monitorizar e gerir o acesso aos cofres-de-
-aluguer. O sistema também pode ser utilizado para 
gerir os contratos de locação.

Mais simples com fornecedor chave-na-mão
É possível adaptar o software aos requisitos do clien-
te independentemente da solução da casa-forte ser 

do tipo mecânico, com controlo de tempo ou com 
proteção de palavra-passe. Este software também 
pode ser integrado em redes que já existem. 

“Escolhemos a Gunnebo porque era a empre-
sa que oferecia a melhor solução para os nossos 
clientes. Para nós, uma solução chave-na-mão, que 
incluísse casa-forte, porta de segurança e cofres-
-de-aluguer com controlo eletrónico, era muito 
interessante, porque sabíamos que todos estes 
componentes funcionam bem em conjunto. Além 
disso, o facto de podermos dirigir-nos a um único 
fornecedor, em caso de dúvida ou de necessidade 
de outras soluções complementares, simplifica-nos 
muito mais a vida. Sabemos que a Gunnebo repre-
senta um serviço e uma qualidade superior,” afirma 
Achim Becker.

As peças que compõem a casa-forte, a porta e os 
cofres-de-aluguer foram fabricadas na Alemanha 

pela Gunnebo Markersdorf e a sua instalação 
foi feita no próprio local. Em maio deste ano, a 
casa-forte foi concluída e os cofres-de-aluguer 
foram instalados em setembro.         ■ 

Solução total vale peso em ouro 
para comerciante de moedas 

Depois de arrombarem um supermercado 
sueco, os ladrões conseguiram retirar um cofre 
Rosengrens do edifício. A porta do cofre, no 
entanto, resistiu a todas as tentativas de o abrir 
e, infelizmente para os ladrões, viram-se obriga-
dos a fugir de mãos a abanar. 

F oi em abril deste ano que os ladrões consegui-
ram introduzir-se num supermercado situado 
na cidade sueca de Värnamo. Com a ajuda de 

uma empilhadora, conseguiram arrancar o cofre com 
cerca de 1,8 toneladas de peso e levá-lo para a zona 
de cargas e descargas da loja. Aí tentaram, entre ou-
tras coisas, forçar a porta do cofre com uma corrente 
presa a um carro. 

Segundo o jornal local Värnamo Nyheter, a 
existência de uma camada grossa de borracha pro-
veniente dos pneus no asfalto e de danos na plata-
forma de cargas deixou claro que os ladrões 
se esforçaram bastante para chegar 
aos valores. No fim, no entanto, os 
assaltantes tiveram de dar a mão à 

palmatória e render-se à inviolabilidade do cofre, um 
Rosengrens RHS com uma classificação de segurança 
escandinava de 243 pontos. De acordo com os pa-
drões atuais, isto equivale a um cofre de Classificação 
6. 

Este cofre, quase impenetrável, era fabricado na 
Holanda antes de ser substituído por cofres ditos 

“europeus” no final dos anos 
1990.  O investimento antigo 
provou claramente ser rentá-
vel para a loja.      ■

Ladrões não conseguem abrir cofre

EmpORIum mERkATOR DE hAmbuRgO
 • Uma das principais empresas de comércio de 

moedas que presta serviços e apoia os cole-
cionadores de moedas, os investidores e os 
comerciantes de moedas há mais de 40 anos.

• 80 funcionários.
• Oferece tudo desde as últimas inovações até às 

moedas originais mais raras da antiguidade. 
• Empresa de confiança das grandes empresas 

estatais de cunhagem de moeda.
• O departamento de leilões tem vindo a realizar 

leilões de moedas desde 1983.

TEXTO  I  Hanna Lindahl

TEXTO  I  Mats Ekendahl
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  MÉDIO ORIENTE. O King Abdullah Petro-
leum Studies and Research Center (KAPSARC) 
fez uma encomenda de soluções de controlo de 
acesso com um valor que ultrapassa um pouco 
1,1 milhões de euros para a sua sede na capital 
saudita de Riade.

“Escolhemos a Gunnebo devido ao facto de 
os seus produtos estarem de acordo com 
os requisitos do Documento de 
especificações funcionais da 
Aramco. Os produtos têm de pos-
suir um design de alta qualidade 
e serem fáceis de manter,” refere 
o Engº. Ihab N. Gazawi, 
Security Systems 
Engineer, Saudi 
Business Machines 
Ltd.

“O facto de ter ganho a 
adjudicação para este complexo 
icónico e vanguardista é considerado 
um voto de confiança para a nossa 
empresa por parte de todos os inter-
venientes no projeto, desde o representante do 
cliente até ao arquiteto e ao empreiteiro,” co-
menta Jacob Touma, Country Manager, Gunnebo 
Middle East.

A KAPSARC, uma organização dedicada à 
investigação ambiental e energética com fins 
não lucrativos, é uma instituição autónoma 
financiada pelo produto proveniente dos seus 
próprios fundos. 

Reporta a um Conselho Diretivo composto 
por membros internacionais. A sua sede icónica 
foi concebida pelo arquiteto de renome mundial 
Zaha Hadid e situa-se próximo do Aeroporto 
Internacional King Khalid em Riade.   

  CHINA. Foi celebrada uma parceria estratégica 
que faz com que a Jiebao King seja o maior distribuidor 
geral da Chubbsafes na China continental. Passado 
vinte anos na indústria de cofres, a Jiebao King tornou-
-se a principal empresa de segurança física no mercado 
chinês.  

“Acreditamos que, através da integração eficaz dos 
recursos destas duas empresas, poderemos aproveitar 
todas as nossas vantagens no mercado da segurança 
física e satisfazer os requisitos de vários tipos de clien-
tes. Será um êxito para a atividade das duas empresas e 
levará a Jiebao King para um nível superior,” afirma Gu 
Jie, Chairman and President da Jiebao King.

“A China tornou-se um importante mercado de segu-
rança,” comenta Chris Dai, Country Manager Gunnebo 
China. “Sendo uma empresa com uma história de mais 
de 200 anos na indústria da segurança, estamos satis-
feitos por poder introduzir os nossos conhecimentos e a 
nossa experiência no mercado chinês, servindo os seus 
clientes e criando valor acrescentado.”

“A Chubbsafes, constituída em 1818, é uma das mar-
cas de cofres mais bem conhecida do mundo,” acres-
centa Chris, “tendo testemunhado o desenvolvimento 
e evolução da indústria mundial de cofres. Aprovei-

tando os canais nacionais da Jiebao King, estamos em 
condições de oferecer cofres de classificação europeia 
aos clientes chineses e satisfazer as necessidades dos 
segmentos de mercado mais altos. Acreditamos que este 
lançamento também irá beneficiar a indústria de cofres 
na China.”

Todos os cofres que estão a ser lançados na China 
passaram a certificação CCC de nível B2.

Controlo
de Entrada
para complexo
de vanguarda

Quota de mercado em crescimento na China



18 GLOBAL mAGAzINE     #3 2012

 

Aeroporto Fredric 
Chopin aumenta 
segurança
 POLÓNIA.  O número crescente de passageiros que 
viajam de avião está a criar novos desafios para os aero-
portos de todo o mundo. Atualmente, o Aeroporto Frederic 
Chopin em Varsóvia tem de dar resposta às necessidades de 
quase dez milhões de passageiros por ano, o que resultou na 
necessidade de alargar as suas instalações e melhorar a sua 
segurança.

Depois de duas instalações bem-sucedidas de portas 
PasSec de não retorno, a Gunnebo recebeu uma terceira 
encomenda deste aeroporto.

“No conjunto, já fornecemos nove postos de controlo de 
segurança,” afirma Bartosz Kędzia, Key Account Manager da 
Gunnebo. 

“Ganhámos o concurso, ficando à frente de muitos con-
correntes de renome mundial. Também fomos confrontados 
com exigências de segurança e proteção difíceis de solu-
cionar, tendo, por exemplo, de efetuar a instalação durante 
algumas horas cada noite, quando o aeroporto estava 
fechado aos passageiros. Temos esperança de poder desem-
penhar um papel na próxima fase de expansão do Aeroporto 
de Varsóvia,” conclui Bartosz.

  BRASIL. A Gunnebo Gateway no Brasil está a 
fornecer à Raia Drogasil, a maior cadeia farmacêu-
tica do Brasil, antenas EAS e etiquetas anti-furto. 

Até cerca de 10% de todos os produtos de alto-
risco vão sair diretamente da fábrica pré-equipados 
com as etiquetas de prevenção de furto da Gateway. 

“Com base na experiência, sabe-se que a adoção 
deste tipo de segurança de prevenção anti-prejuízo 
pode reduzir os custos operacionais em 20 por 
cento e aumentar as vendas em 30 por cento,” 
afirma Luciano Raposo, Commercial Director da 
Gunnebo Gateway SA. 

Uma das vantagens da utilização de etique-

tas anti-furto é que torna os produtos, como os 
protetores solares, os cosméticos e as lâminas de 
barbear, menos atrativos para os ladrões.

A Gunnebo também vai fornecer a esta cadeia 
de farmácias outras soluções de tecnologia de 
segurança, incluindo equipamento CCTV e alarmes 
de monitorização.

“Esta parceria inclui formação para o pessoal 
sobre a utilização da tecnologia destinada a evitar 
furtos. Também permite identificar comportamen-
tos suspeitos dentro da loja e como lidar com eles,” 
refere Anderson Ozawa, Loss Prevention Manager 
da Raia Drogasil. 

Etiquetas reduzem  
risco de furto em lojas



 

 ÁFRICA DO SUL. A Gunnebo South Africa 
e a Diebold South Africa constituíram uma 
parceria em 2002, no intuito de conferir pro-
teção às ATMs fornecidas à indústria bancária. 

Em 2007, registou-se um aumento muito 
acentuado dos ataques com explosivos às 
ATMs na África do Sul. Esta situação fez com 
que se verificasse um aumento na procura de 
produtos para uma maior segurança e, em 

2008,  chegou ao mercado um cofre resistente 
a explosão recentemente patenteado, desti-
nado à indústria bancária na África do Sul.  

A Gunnebo South Africa recebeu recente-
mente da Diebold South Africa uma encomen-
da de 300 cofres de ATM resistentes a explosão. 
Estes cofres vão ser instalados nos locais em 
que existe um elevado risco das ATMs serem 
fisicamente atacadas ou bombeadas.

“Tanto a Diebold como a Gunnebo são 
marcas fortes e bem estabelecidas na indús-
tria. Juntas poderemos oferecer soluções que 
constituam uma vantagem evidente sobre a 
concorrência.  O cofre de ATM resistente a ex-
plosão fabricado pela Gunnebo já provou o seu 
valor tanto em testes como no terreno,” refere 
George Johnson, Account Manager, Diebold 
South Africa.

SpeedStiles 
Sucesso na Ásia
 VIETNAME.  Depois da recente instalação de produtos para 
o controlo de entradas em Hanói, o escritório que representa no 
Vietname a Gunnebo Singapore e também o seu parceiro local, a 
Techpro Co, instalou com êxito a solução SpeedStiles para o Vietnam 
National Coal Mineral Industries Group (Vinacomin) e para a Viet-
nam Television (VTV).

A Vinacomin adquiriu um conjunto de quatro postos de controlo 
e a VTV encomendou quatro destes conjuntos, incluindo dois con-
juntos de dois postos de controlo, um conjunto de quatro postos e 
um conjunto de cinco postos. O projeto da Vinacomin representa a 
primeira solução SpeedStile NEP FP1200 a ser instalada no mercado 
Vietnamita. O projeto da VTV vem na sequência da conclusão do seu 
novo edifício de radiodifusão. Depois de mais de 40 anos, a VTV está 
atualmente a passar por um processo importante de atualização e o 
primeiro projeto desta etapa consiste em alargar as suas instalações 
com um novo edifício de radiodifusão para fazer face ao número 
cada vez maior de canais e programas. A VTV decidiu proteger o novo 
hall e a entrada destinada aos funcionários com SpeedStile BP devido 
à fiabilidade desta solução e à capacidade da mesma para manter 
registos. 

“Estes projetos são muito promissores para os mercados futuros 
de soluções de Controlo de Entrada em Hanói. Neste preciso momen-
to, já temos uma nova encomenda em fase de preparação,” afirma 
Chief Representative, Huyen Luong.Fotos: SpeedStile FP 1200 – Projeto da Vinacomin e SpeedStile BP – Projeto da VTV.

Proteção contra explosão essencial  
em zonas de alto-risco
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Tratamento de dinheiro mais eficiente e mais seguro
O dinheiro não está a desaparecer. Já existe há 27 séculos e continua a ser, na atualidade, a forma de pagamento mais utilizada e mais 

bem aceite em todo o mundo. A quantidade de dinheiro em circulação até está a aumentar e a tendência parece indicar que assim continu-
ará a ser no futuro. A gestão de caixa ainda custa dinheiro mas existem soluções para reduzir esses custos. 

Neste número, poderá ler sobre como a marca de moda suíça TALLY WEiJL está a utilizar soluções inteligentes para otimizar os seus pro-
cedimentos de caixa. 

Encontrará artigos acerca de uma proteção contra furtos que é rentável e que está a ser desenvolvida para facilitar a vida das empresas. 
Existem soluções disponíveis para todo o processo de tratamento de dinheiro no que diz respeito a contagem, proteção, recolha, armaze-

namento e entrega no banco. 
Leia mais em www.gunnebo.com 


