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“É com orgulho que apresentamos soluções e serviços que 
contribuem para uma sociedade mais segura. Procuramos 
constantemente consolidar a nossa empresa através do 
investimento em qualidade, conhecimento e inovação. O 
resultado é uma oferta competitiva que ajuda a criar um 
futuro mais seguro.”
per Borgvall, presidente e cEo da gunnebo

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 fornecedor global 
de um futuro mais seguro para os 
clientes nas áreas de bank security & 
Cash handling, secure storage, Global 
services e entrance Control.
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recentemente, a gunnebo UK foi notícia de pri-
meira página quando foi galardoada com a pres-
tigiosa certificação royal Warrant (garantia real) 
em reconhecimento pela elevada qualidade dos 
seus produtos e dos serviços que presta.  

A o ser galardoada com a royal Warrant 
(Garantia real), a Gunnebo uK junta-se às 
fileiras de um grupo restrito de cerca de 680 

indivíduos e empresas que foram aprovados como 
fornecedores de produtos e serviços das casas reais.

“sinto-me honrado e muito orgulhoso pelo fato 
de ter sido concedida esta prova de confiança à 
Gunnebo. é extremamente gratificante quando 
somos reconhecidos pela qualidade dos nossos 
serviços,” afirma Paul hutchinson, managing 
diretor da Gunnebo uK.

“este prémio de grande prestígio assinala um 
momento significativo no desenvolvimento da  
Gunnebo uK, que se orgulha muito do fato de ter 
sido reconhecida e poder figurar junto de outras 
firmas consolidadas, como a jaguar e a aston martin, 
que já são titulares desta distinção,” acrescentou.

há décadas que a nossa empresa tem vindo a 
fornecer cofres e serviços de segurança às casas reais 
e, especificamente, ao Palácio de buckingham há já 
dez anos. Por tradição, as Garantias reais são apenas 
concedidas a indivíduos ou empresas que 
fornecem bens ou prestam serviços à 
Casa real. estas garantias são provas 
de reconhecimento da sua elevada 

qualidade. é uma garantia que obedece a regras 
muito rigorosas que permitem ao indivíduo ou à 
empresa a quem foi concedida utilizar o termo ‘by 
appointment to hm the queen’ (honra concedida 
por sua majestade a rainha) e exibir nos seus produ-
tos o escudo real.

tony Wortley, service manager da área secure 
storage, foi a força motriz no seio da Gunnebo por 
trás desta iniciativa, orientando a empresa ao longo 
de todo o rigoroso processo de pedido de concessão:

“somos líderes de mercado na área especiali-
zada da assistência a soluções seguras, uma área 
da nossa atividade que triplicou de tamanho nos 
últimos seis anos, constituindo esta concessão 
uma merecida recompensa pelo árduo trabalho da 
nossa dedicada equipa de técnicos.

“este processo de pedido de concessão, que se 
desenrolou ao longo dos últimos dois anos, foi 
muito trabalhoso; obrigou-nos a demonstrar a 
nossa capacidade para fornecer sempre produtos 
e serviços de alta qualidade durante um período 
mínimo de cinco anos,” afirmou.

esta empresa também se tornou membro da as-
sociation of Warrant holders (associação de titulares 
de garantia) que inclui um convite para um festival 
real exclusivo a realizar-se nos jardins do Palácio de 
buckingham em julho. o festival, com duração de 
quatro dias, comemora o 60º aniversário da subida 

ao trono da rainha isabel ii e conta com a 
presença de representantes das melhores 

empresas britânicas, num evento de 
excelência e inovação.

“estamos encantados por termos sido convidados 
para este acontecimento de grande prestígio, em 
que a Gunnebo ocupará um lugar junto de algumas 
das melhores firmas britânicas,” refere tony Wortley.

a Gunnebo uK estará entre as empresas em 
destaque durante o evento, que conta com a exposi-
ção de cerca de 200 titulares de Garantias reais e que 
constitui o mais vasto leque de representação do 
comércio e indústria britânica, desde os ofícios tra-
dicionais às empresas multinacionais como a jaguar, 
a land rover e o gigante mundial em cuidados de 
saúde, GlaxosmithKline..   ■
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Casa real. agora que possui uma Garantia real, irá a Gunnebo receber uma encomenda de soluções de segurança do Palácio de buckingham?  foto: michael & Christa richert

DUPla orgUlhosa. tony Wortley e Paul hutchinson da 
Gunnebo estão muito satisfeitos com este prestigioso prémio.  

Garantia Real – uma marca de qualidade

tEXto  i  Anne Adams
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as soluções e serviços de segurança da Gunnebo tornam mais seguro o nosso mun-
do. através de conceitos inovadores e uma colaboração estreita com os clientes e 
outros intervenientes no mercado, a Gunnebo tem vindo a construir uma oferta 
única a nível mundial, capaz de satisfazer as necessidades de segurança dos indivíduos.

As condições de negócio variam de uma 
localização geográfica para outra. no en-
tanto, o denominador comum é a expeta-
tiva de ser um bom parceiro para os nossos 
principais interessados. 
    Uma empresa que não se dedica às suas 
relações comerciais não tem hipótese de 
sobreviver, quer em termos de concorrên-
cia local quer no mercado mundial.

A s questões relacionadas com a 
responsabilidade das empresas tor-
naram-se uma parte natural da ativi-

dade quotidiana de uma empresa de alcance 
mundial. é através da responsabilização pela 
atividade, pelas pessoas e pelo ambiente que 
uma empresa consegue construir uma socie-
dade sustentável. ao tomarem consciência 
desta responsabilidade, as empresas reduzem 

os riscos da sua atividade e reforçam a sua 
competitividade. 

o conceito último de responsabilidade é 
representado por empresas que desenvolvem 
um negócio rentável e ético para o bem-estar 
das pessoas, com um impacto negativo mínimo 
ou mesmo positivo sobre o ambiente. 

Diálogo que cria valor
uma empresa responsável põe a mira no 
futuro. o fato de uma empresa construir a sua 
atividade sobre produtos, serviços e processos 
inovadores, que fazem um aproveitamento 
eficiente dos recursos, atribuindo o mesmo 
grau de importância às pessoas e ao ambien-
te, permite colher benefícios de sustentabili-
dade a longo prazo. 

o diálogo é uma palavra-chave nas iniciati-
vas sustentáveis; utilizar o diálogo para ficar a 
conhecer os clientes, os funcionários e outros 
intervenientes constitui a base para compre-

ender o valor que uma empresa pode criar, 
tanto a curto como a longo prazo.

Diversidade para clientes satisfeitos
os funcionários da Gunnebo devem refletir 
os clientes do Grupo e possuir, além disso, 
conhecimentos e entendimento sobre as 
culturas e as condições locais. a capacidade 
para compreender as necessidades dos clien-
tes aumenta com a presença local. o fato de 
os funcionários estarem mais próximos dos 
clientes permite que a Gunnebo crie relações 
melhores e mais fortes com os mesmos.

Código de conduta – ajuda-nos a fazer 
o que está certo

o nosso Código de conduta define as linhas de 
orientação pelas quais se regem os funcioná-
rios no que diz respeito aos comportamentos 
corretos e responsáveis em todas as partes da 
empresa. Para os clientes e outros intervenien-

tes, o código funciona como garantia de que a 
empresa está a ser gerida de forma responsável.

Interveniente responsável a nível mundial
a produção do Grupo desenvolve-se em doze 
fábricas espalhadas por dez países e as suas uni-
dades de montagem situam-se em dois. a proxi-
midade do mercado é fundamental para a nossa 
tentativa de satisfazer as necessidades dos clien-

tes com uma oferta competitiva a nível mundial. 
Como empresa e entidade patronal internacional, 
é importante que a Gunnebo satisfaça os princí-
pios dos direitos humanos em todos os aspetos 
controláveis da sua atividade.

Incentivar os parceiros comerciais

o Código de Conduta do Grupo baseia-se nos 
seguintes princípios internacionais: a declara-

ção de direitos humanos das nações unidas, a 
iniciativa Global Compact das nações unidas, 
os princípios sobre os direitos dos trabalhadores 
da oit e as diretrizes da oCde para as empresas 
multinacionais. 

além de ser a base que dita o comportamento 
dos nossos funcionários, também incentivamos 
todos os fornecedores do Grupo a regerem-se 
pelo Código e pelas normas que este define.   ■

Na China: Barreiras móveis protegem 
a maior central de energia nuclear
em 2013, uma nova central nuclear vai entrar em funcio-

namento em Yangjiang, na China. 

   a Gunnebo vai fornecer a esta central nuclear, que será a 

maior da China, cerca de 44 conjuntos de barreiras móveis 

de altura máxima com vários tipos de porta.

    a Gunnebo tem uma posição muito forte no mercado 

das barreiras móveis para as centrais nucleares da China, 

com uma quota de mercado de mais de 90 porcento.  

tEXto  i  Malin Serrander

 A Gunnebo proteGe os InDIvíDuos...

as casas de banho públicas têm sempre uma péssima re-

putação. as barreiras com sensores speedstile da Gunnebo 

para controlo de entradas são o mais higiénicas e fáceis de 

utilizar possível, graças a um sistema de entrada e saída isen-

to de contacto.    as estações de caminho-de-ferro em cida-

des como berlim, munique, hamburgo e estugarda possuem 

estas soluções higiénicas para uma melhor experiência dos 

utentes na passagem pelas instalações sanitárias.Produtos da Gunnebo protegem as pessoas em ambientes públicos.

Cuidando da empresa, da sociedade e do ambiente.
ilustração: emma agnred

Alemanha: SpeedStile
proporciona mais higiene
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Em cada vez mais mercados, as exigências por parte 
dos clientes relativamente à sustentabilidade e à res-
ponsabilidade das empresas estão a aumentar. 
    rolf Kjällgren, Senior Vice president da gunnebo 
nas áreas de Quality, Environment and purchasing, 
tem vindo a observar maiores exigências por parte 
dos clientes e de outros intervenientes no mercado 
no que se refere a qualidade, ambiente, saúde e 
segurança.

o que é que uma empresa tem a lucrar em termos 
comerciais com o esforço em prol da sustentabilidade?
“os clientes e outros intervenientes estão a exigir que tenha-

mos uma abordagem com objetivos de longo prazo e que nos 

responsabilizemos pelo ambiente, pelos clientes e pela socie-

dade. o trabalho relacionado com a sustentabilidade reduz os 

riscos a que a Gunnebo está exposta. os esforços no sentido 

de aumentar a eficiência e a qualidade e reduzir o impacto 

sobre o ambiente têm efeitos tanto a curto como a longo 

prazo na nossa empresa e nos seus resultados financeiros. 

uma maior qualidade, uma logística mais inteligente e uma 

estratégia de aquisição coordenada aumentam a eficiência e 

reduzem o consumo de recursos.”

Como é que se sabe que os esforços para reduzir o 
impacto ambiental estão a dar resultado?
“através do sistema de KPi (Key Performance indicators), que 

utilizamos para monitorizar o progresso, sabemos que atingi-

mos três dos quatro objetivos ambientais que nos tínhamos 

proposto para o final de 2012, mas nem por isso vamos ficar de 

braços cruzados. Pelo contrário, vamos alargar os objetivos e 

esforçar-nos por reduzir ainda mais o nosso consumo energéti-

co e o nosso impacto sobre o ambiente. não atingimos o nosso 

terceiro objetivo ambiental, relacionado com a gestão de resídu-

os. através da comunicação da conduta correta e do incentivo à 

inovação, esperamos atingi-lo já no ano de 2013.”

pode descrever o que tem sido feito no âmbito  
do transporte mais eficiente?
“em 2012, aumentámos em 11 % a percentagem de entregas 

diretas e achamos que existe potencial para aumentar este valor 

ainda mais através de uma maior colaboração a nível de logística 

eficiente. além de reduzir os custos de transporte e armazena-

mento e ter um menor impacto sobre o ambiente, as entregas 

diretas estão ainda sujeitas a um menor risco de danificação do 

produto e a uma maior satisfação por parte do cliente, devido 

a uma maior precisão nas entregas. uma vez que as entregas 

diretas exigem um grau mais elevado de planeamento, imple-

mentámos um processo de armazenamento central e de gestão 

de transporte que contribui para entregas mais diretas.”

em que é que a Gunnebo está focada em 2013?
“o nosso enfoque centra-se não só na produção como no 

fornecimento, quer em termos de qualidade, quer em termos 

de ambiente quer, ainda, em termos de saúde e segurança. 

estamos especialmente centrados em melhorar o controlo do 

número cada vez maior de aquisições que fazemos a países 

de baixo custo. em 2012, procurámos melhorar o controlo de 

qualidade na China e implementámos mais de 100 medidas 

de melhoramento. os resultados são evidentes nos custos de 

aquisição mais reduzidos, na qualidade mais elevada e, por-

tanto, num melhor aproveitamento dos recursos. além disso, 

aumentámos a nossa preocupação com o desempenho dos 

nossos fornecedores a nível ambiental e de saúde e segurança, 

especialmente no que diz respeito a países como a índia, a 

China e a indonésia.”    ■

“Aumentar a procura da sustentabilidade por parte dos clientes”

              A Gunnebo proteGe os InDIvíDuos...

no ano 2020, a espanha terá ligado quase todas as capitais de província a madrid e a barcelona através do ca-

minho-de-ferro de alta velocidade. foi necessária a instalação de portas de emergência numa parte do percurso 

em que havia um túnel comprido. esta porta tinha de possuir uma capacidade de resistência a incêndio de 120 

minutos e tinha, também, de ser capaz de fazer face às poderosas ondas de choque provocadas pelos comboios 

de alta velocidade. a solução foi a porta tuntek s da Gunnebo, que foi especialmente concebida para tornar 

seguros os percursos de assistência e evacuação, apesar das condições perigosas que os incêndios e o excesso 

de pressão podem provocar em túneis utilizados pelos comboios do metro, os veículos rodoviários, os comboios 

normais e os de alta velocidade. as 16 portas instaladas no túnel pela Gunnebo estão equipadas com trancas 

antipânico, permitindo tanto uma evacuação segura como um acesso em segurança em situações relacionadas 

com emergências e a manutenção de veículos.
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tEXto  i Malin Serrander

rolf kjällgren confirma que uma 
produção eficiente resulta numa série 
de vantagens.

o s esforços para reduzir os custos e o 
impacto ambiental geralmente coinci-
dem, uma vez que o objetivo é limitar 

a necessidade de recursos, quer estes estejam 
relacionados com dinheiro ou com energia. 
identificar novas soluções exige novas ideias, e é 
por isso que a colaboração entre várias áreas de 
experiência e de operações aumenta a probabili-

dade de encontrar a melhor solução.
em 2012, andy Puhl, Plant manager em 

doetinchem, pôs em prática um projeto cujo 
objetivo consistia em reduzir os custos com as 
embalagens e avaliar o impacto ambiental. numa 
colaboração com clientes e parceiros de logística 
e através de testes e apoio técnico, foi possível 
determinar que a reciclagem de materiais de 

embalagem de alta qualidade e a otimização do 
transporte tem um maior efeito sobre a econo-
mia e o ambiente do que a redução apenas dos 
custos com materiais. 

“a chave do sucesso deste projeto foi a exis-
tência de um objetivo comum, a colaboração e 
a comunicação tanto com clientes como com 
parceiros de logística,” afirma andy Puhl.   ■

A fábrica da gunnebo em Doetinchem, na Holanda, conseguiu reduzir os seus resíduos em 75 % 
através da conceção de novas embalagens para os produtos mais resistentes e, por isso, reu-
tilizáveis. As embalagens mais resistentes permitiram a esta fábrica otimizar os transportes, 
aumentando em 12 porcento o número de unidades carregadas em cada reboque.

tEXto  i  Malin Serrander

Ilustração: emma Agnred

Colaboração para um impacto 
reduzido sobre o ambiente

na sequência da instalação com êxito de soluções de controlo de 

entradas nos sistemas de metro de várias das principais cidades da 

China, a Gunnebo recebeu novas encomendas de Guangzhou, Xi’an, 

shenzhen e hong Kong. as novas encomendas representam um 

total de 940 conjuntos de portas de metro com abas, uma solução 

de controlo de entradas concebida para um fluxo elevado de pas-

sageiros. todas as portas irão ser produzidas na fábrica chinesa da 

Gunnebo em Kunshan.

“a Gunnebo continua a ser o principal fornecedor de soluções de 

controlo de entradas fiáveis e eficientes para o setor do metro chinês, 

que se encontra em rápida expansão,” afirma Per borgvall, Presidente 

e Ceo da Gunnebo. “Com a nossa própria unidade fabril na China va-

mos poder satisfazer algumas das exigências mais duras deste tipo de 

projetos, quer a nível de qualidade quer de prazos de entrega. este fato 

é bastante significativo pois reforça a nossa competitividade.”

as portas que a Gunnebo está a fornecer ao metro da China fo-

ram inicialmente concebidas para o sistema de metropolitano KCrC 

de hong Kong, tendo servido de modelo de qualidade para a região. 

Na China: Maior procura de portas para bilhetes à 
medida que aumenta setor do metropolitano

Em Espanha: Percurso de evacuação 
segura em túneis de alta velocidade

objetIvos Comuns, ColAborAção e 
AborDAGem Com metAs A lonGo prAzo 

a finalidade dos esforços no sentido de atingir objetivos 

ambientais consiste em reduzir o impacto negativo do 

Grupo sobre o meio ambiente. os objetivos descrevem 

as áreas em que é prioritária a melhoria do desempenho 

ambiental do Grupo. a Gunnebo atingiu três das quatro 

metas ambientais que nos tínhamos proposto. o terceiro 

objetivo deverá ser atingido em 2013.

1) otimizar o consumo de energia e minimizar o 

impacto sobre as alterações climáticas por parte das 

operações do Grupo.

2) utilizar de forma eficiente as matérias-primas e os 

recursos naturais. 

3) manter um sistema eficaz de organização na ori-

gem e de reciclagem de materiais para minimizar a 

quantidade de resíduos não reciclados.

4) Continuar a desenvolver a estratégia ecodesign da 

Gunnebo para o desenvolvimento de produtos para que o 

Grupo tenha em consideração aspetos ambientais como 

o consumo de energia e a utilização dos recursos naturais 

ao longo de toda a vida útil de cada produto.
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Através do seu objetivo de qualidade (o 
produto certo na altura certa), a gunnebo 
procura dar aos seus clientes aquilo que tem 
de mais valioso. Em 2012, o grupo reforçou 
o seu controlo de qualidade e aumentou a 
percentagem de entregas isentas de defeitos 
em 19 %.

A qualidade é um dos valores centrais da 
Gunnebo e isso significa que tudo o que 
fazemos deve ser bem feito desde o 

início. o trabalho de qualidade do Grupo baseia-
-se nas expetativas dos clientes e requer conheci-
mentos, dedicação e responsabilidade por parte 
de todos os empregados e parceiros de negócio. 

uma das pedras angulares no trabalho de 
qualidade é o esforço constante por conseguir 
melhorias. o processo de melhoramento baseia-
-se na colaboração, no diálogo e na avaliação, 
tanto a nível interno como junto dos clientes do 
Grupo. 

Diálogo com os clientes resulta  
em produtos melhores

uma ferramenta importante para monitorizar 
os níveis de qualidade é o sistema nCn (non-
-Conformance notes), que constitui um meio 
de registo das reclamações dos clientes. este 
sistema permite ter uma ideia geral da qualidade 
na produção, instalação e serviço pós-venda e 
define as bases para uma melhoria constante 
dos produtos e processos. em 2012, o número 
de reclamações feitas pelos clientes sofreu uma 
redução de 48 %.

esforço conjunto
a qualidade é aquilo que chama a atenção do 
cliente; por isso, a Gunnebo esforça-se por 
aumentar a sua satisfação através de normas 
comuns e uma estrutura central de qdC (qua-
lidade, entrega e Custo). deste modo, o Grupo 
consegue descentralizar as responsabilidades e a 
implementação. 

“incentivamos a colaboração para a trans-
ferência de conhecimentos e boas práticas. a 
partilha de ideias e melhoramentos dos colegas 
não só motiva como é estimulante,” refere rolf 

Kjällgren, senior vice President, environment and 
Purchasing. 

“durante 2012, implementámos programas 
aplicáveis às várias funções, afetando as diferen-
tes áreas da organização, o que veio melhorar 
a eficiência e a rentabilidade. os diretores das 
fábricas têm-se concentrado bastante na promo-
ção de melhorias conjuntas e satisfaz-me cons-
tatar que os seus esforços produziram resultados 
tão positivos.” 

Intensificação das medidas  
de controlo de qualidade em jacarta

Graças às medidas de controlo de qualidade de 
longo alcance postas em prática em 2012, a fá-
brica da Gunnebo em jacarta conseguiu reduzir 
as reclamações dos clientes em 74 %.

“o aumento de qualidade na nossa produção 
deve-se à restruturação que fizemos. atualmen-
te, a mesma unidade é responsável pelo apoio ao 
cliente, o planeamento da produção e controlo 
de inventário. Graças a um melhor aproveita-
mento das nossas capacidades e a um melhor 
planeamento material, conseguimos reduzir para 
metade o número de paragens de produção,” 
afirma uwe sträter, Plant manager.

verificação de todas as entregas
os principais melhoramentos são resultado da 
intensificação das medidas de controlo de qua-
lidade, que asseguram a verificação de todo o 
material que entra na fábrica bem como todas 
as entregas feitas a partir da mesma. através da 
utilização de instruções melhoradas para a ins-
peção da qualidade e um procedimento sistemá-
tico direto baseado nos resultados dessa inspe-
ção, uwe sträter e os seus colegas continuam a 
esforçar-se por conseguir melhores produtos e 
clientes mais satisfeitos.    ■

Clientes mais satisfeitos

tEXto  i  Malin Serrander
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            A Gunnebo proteGe os InDIvíDuos...

todos os anos, a bP leva a cabo quatro auditorias à Gunnebo australia no sentido de avaliar o sistema 
de gestão de segurança e a documentação dos processos. estas auditorias são realizadas na nova zelân-
dia, na nova Gales do sul, em vitória e em queensland. este ano, a sucursal de vitória recebeu uma pontu-
ação de 96,77 %, a mais elevada de todos os estados. em resultado disso, Kim Calabria, hr & Compliance 
manager, recebeu da bP o primeiro Certificado de bons resultados concedido à Gunnebo, em sinal de 
reconhecimento dos elevados padrões praticados nos sistemas de gestão de saúde, higiene, seguran-
ça e ambiente durante o bP accredited Contractor Program de 2012: “é a primeira vez que a Gunnebo recebe 
este certificado, que premeia o nosso esforço em atingir a excelência em saúde e segurança. sentimos que 
finalmente estamos a conseguir resultados sobre o investimento que fizemos”, afirma Kim.

Na Austrália: Excelência em saúde e segurança

as melhorias 
registadas em 
termos qualidade 
na fábrica de jacarta 
reduziram de forma 
dramática o número 
de reclamações dos 
clientes.
foto: Petrus Kanisius 
Purnama

A certificação de um produto, serviço ou processo é uma 
forma reconhecida de garantir que um método de traba-
lho é sistemático e estruturado. Muitos dos intervenien-
tes no mercado consideram a certificação uma prova de 
qualidade e eficiência.

m uitas das soluções de sistemas e produtos do 
Grupo são submetidas a provas externas bastante 
rigorosas que, quando aprovadas, são certificadas 

pelas principais instituições mundiais de testagem. os certi-
ficados obtidos após a realização com êxito destes testes são 
muito procurados pelos clientes do Grupo.

trabalho ambiental tem impacto
a Gunnebo implementou um sistema comum de gestão 
ambiental a nível mundial baseado em objetivos comuns. 
Cada fábrica possui um sistema próprio que satisfaz a norma 
internacional iso 14001, o que assegura que o trabalho de-
senvolvido pelo Grupo a nível ambiental se processa de forma 
sistemática e estruturada. além da certificação das fábricas, 
existe também uma tendência por parte das empresas de 
vendas de procura de certificação. 

respeitando a vontade dos clientes locais, a Gunnebo uK 
tomou medidas para a obtenção da certificação iso 14001. 

ian dodd, Contracts manager da Gunnebo uK, esteve à 
frente do projeto bem sucedido que visava a obtenção desta. 
“tomámos esta iniciativa em sinal de respeito da vontade 
geral dos nossos clientes.”

demos ouvidos aos nossos clientes, que procuram uma cadeia 
de fornecimento com uma consciência ambiental. a obtenção de 
certificação diferencia-nos da concorrência.

ian realça a importância da partilha de conhecimentos, especifi-
camente em termos de certificação: 

“embora haja uma enorme quantidade de considerações legisla-
tivas e regulamentadoras locais, os requisitos da norma iso 14001 
são sempre os mesmos – não há nenhuma razão que nos obrigue a 

desbravar o mesmo terreno repetidamente dentro da empresa.”
são realizadas reuniões trimestrais com todos os diretores 

ambientais da produção e das mais importantes empresas de 
vendas, com o objetivo principal de partilhar as boas práticas 
aplicadas e inspirar constantemente a que haja melhorias. 
“a comunicação é uma chave vital para o sucesso,” continua 
ian, “e para manter a certificação, temos de assegurar que os 
nossos funcionários possuem conhecimentos e estão cons-
ciencializadas.”

melhorias contínuas

o sistema de garantia de qualidade da Gunnebo baseia-se 
na norma iso 9001, que constitui uma ferramenta utilizada 
para atingir melhoramentos contínuos em todos os proces-
sos e obter uma maior satisfação por parte dos clientes. a 
Gunnebo tem vindo a esforçar-se por harmonizar o processo 
de garantia de qualidade em todas as unidades de produção. 
todas as unidades de produção e desenvolvimento que fazem 
parte da Gunnebo possuem a certificação iso 9001.

Ambiente de trabalho seguro 

Cinco das instalações de produção da Gunnebo – bazancourt, 
doetinchem, jacarta, markersdorf e trier – possuem um sis-
tema de gestão certificado pela ohsas 18001 para controlo e 
desenvolvimento do ambiente de trabalho e para descobrir e 
evitar riscos nas fábricas. este sistema procura criar um me-
lhor ambiente de trabalho e ajuda a reduzir os custos devido, 
por exemplo, a baixas por doença.  o enfoque da Gunnebo so-
bre a sustentabilidade também inclui a cadeia de fornecimento 
em termos de seleção e desenvolvimento dos fornecedores, 
particularmente em países como a índia, a indonésia e a China. 
a nossa empresa faz exigências específicas aos nossos forne-
cedores em matéria de saúde e segurança, que servem para a 
seleção, aprovação e desenvolvimentos dos fornecedores. no 
âmbito da sustentabilidade, a Gunnebo não está apenas preo-
cupada em formar os seus próprios funcionários mas também 
em ajudar a formar os principais fornecedores.   ■

Clientes procuram certificação

tEXto  i Malin Serrander
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Arranque do controlo automático de fronteiras

Aeroporto de Pequim melhora 
a mobilidade dos passageiros
no terminal três do Aeroporto internacional 
da Beijing capital, o fluxo de passageiros é de 
cerca de 56 milhões por ano. Este fluxo tão 
grande e frequente de passageiros obriga a 
um controlo e orientação rápida e ordenada. 
A solução são as portas Speedgates.

o beijing Capital international airport 
(bCia) é o maior e mais movimentado 
aeroporto internacional da China, cujo 

fluxo anual de passageiros já ultrapassou os 80 
milhões, tendo 70 % dos quais dependido do 
terminal três (t3), o maior terminal do mundo. 
este enorme fluxo de passageiros pressupõe 
constantemente novas exigências à utilização 
das infraestruturas, à segurança do aeroporto e à 
orientação para a mobilidade dos passageiros.

foi por isso que o aeroporto optou por instalar 
doze speedGates – Gunnebo speedstile fP/fPW 
– no t3. recentemente, o Grupo de segurança 
Gunnebo aplicou com êxito a sua nova solução 
inteligente de verificação separada no bCia. 

“esta nova e eficiente instalação vai contribuir 
para a atualização do sistema de controlo de 
entradas do aeroporto e acelerar muito o acesso 
dos passageiros. a eficiência varia consoante os 
métodos de leitores de cartões mas, geralmen-

te, atinge um fluxo de 40 pessoas por minuto. 
Prevê-se que a aplicação completa consiga servir 
um máximo de 76 milhões de pessoas por ano 
até 2015,” afirma Chris dai, Country manager da 
Gunnebo China.

o bCia escolheu a Gunnebo como fornecedor 
devido à conceção orientada para utilização hu-
mana e ao desempenho de alta segurança que a 
solução apresenta. além disso, o aspeto elegante 
e requintado da porta speedstile fP/fPW condiz 
perfeitamente com o design do t3.  

“esta solução também é essencial para o fun-
cionamento eficiente do aeroporto, permitindo 
calcular o fluxo de passageiros através de registos 
em tempo real e de redução dos custos da mão-
-de-obra,” refere Chris dai.

Com a implementação da solução speedstile 
fP/fPW, os passageiros têm apenas de passar o 
respetivo cartão de embarque – código de barras 
2d do bilhete eletrónico ou cópia do bilhete da 
rede – pelo leitor da porta de acesso rápido antes 
de entrarem na zona de check-in do aeroporto. em 
seguida, podem aceder à zona de embarque corre-
ta com base na resposta e indicação dessa porta.

“atualmente, estabelecemos uma estreita 
colaboração com os principais aeroportos da Chi-
na no sentido de melhor servir os passageiros,” 
afirma Chris dai.    ■

A existência de controlos mais rigorosos 
aliada a maiores fluxos de passageiros 
pressupõe novos desafios de segurança e 

eficiência para o tráfego de passageiros.   
Com as portas de imigração immsec da 

Gunnebo, o aeroporto melhora o seu funciona-

mento em duas áreas: o controlo faz-se auto-
maticamente e a verificação de identidade em 
duas etapas oferece segurança redobrada.

a porta immsec com a sua conceção modular 
foi configurada em conjunto com o empreiteiro 
principal – atos bulgaria – no sentido de fornecer 

os componentes biométricos especificamente 
adequados ao aeroporto de sófia. 

trata-se de um produto de software que se 
baseia na linha de produtos eGate da atos ho-
meland security suite e que inclui o software 
de controlo immsec. Permite a integração de 
dispositivos biométricos bem como a integração 
back-end de sistemas de lista negra, verificação 
biométrica, fluxos de trabalho. através deste 
sistema, a Gunnebo coloca-se numa boa posição 
para satisfazer os requisitos de segurança de 
tráfego aéreo do futuro, uma vez que a partir de 
2016, passará a ser obrigatório que todos os cida-
dãos da ue, da eee e da Confederação helvética 
sejam portadores de passaportes eletrónicos, os 
quais terão gravados no chip pelo menos os dados 

Portas de segurança biométricas otimizam entrada em aero portos da Bulgária

tEXto  i  Mats Ekendahl

biométricos faciais do portador. a construção 
do aeroporto de sófia é o primeiro passo para 
um controlo moderno de passageiros.

“a instalação do sistema immsec no ae-
roporto de sófia confirma a abordagem de 
estrutura modular no que se refere à flexibi-
lidade e é algo que vamos utilizar como base 
para desenvolvimentos futuros. no futuro, 
queremos aumentar o número de passageiros, 
mantendo, simultaneamente as mesmas nor-
mas de segurança”, afirma albert schürstedt, 
area manager of building and infrastructure 
da Gunnebo Germany.  

outros aeroportos internacionais na bulgária 
estão agora a fazer planos para implementar siste-
mas automatizados de controlo de fronteiras.    ■

o controlo de fronteira foi automatizado no Aeroporto de Sófia na Bulgária. 
Dotado de portas avançadas de imigração, este aeroporto melhorou o seu 
funcionamento em termos de segurança e eficiência. 
    o aeroporto está, principalmente, a adaptar-se à nova situação que prevê 
que os passaportes biométricos eletrónicos possam ser utilizados no controlo 
automático de fronteiras.

Como funCIonA o sIstemA 
AutomAtIzADo
■    identifica os passageiros utilizando 
tecnologia de reconhecimento das fei-
ções/íris e/ou impressão digital. antes 
de passar a porta, existe um dispositivo 
digitalizador que lê os dados gravados no 
documento de viagem e as informações 
biométricas. ao deslocar-se pela porta, 
uma câmara capta e regista automatica-
mente as feições. basta um olhar rápido 
para a câmara para gerar uma imagem 
utilizável, não sendo nem a posição nem 
a altura do passageiro características 
decisivas para a sua identificação.
■    um visor que funciona de forma 
intuitiva orienta o passageiro durante o 
procedimento de recolha da impressão 
digital. Para a verificação da identida-
de, basta colocar um dedo, por breves 
momentos, no dispositivo. isto significa 
que o processo de identificação pode ser 
realizado com toda a rapidez e facilidade 
tanto pelos passageiros como pelos fun-
cionários de fronteira.  
■    em condições ideais, o tempo máximo 
de processamento necessário por pas-
sageiro é de 25 segundos. deste modo, 
cerca de 140 pessoas podem passar 
numa única porta immsec em cada 
hora e mais de 560 pessoas, por hora, 
pelo conjunto de 4 portas.

entraDa efICIente. as portas speedstile fP/fPW da Gunnebo, instaladas no terminal 3 do aeroporto international 
beijing Capital, permitem, geralmente, a passagem de 40 pessoas por minuto.

tEXto  i  Mats Ekendahl

fUnção DUPla. a conceção integrada de duas etapas 
que caracteriza a porta immsec, com os seus blocos 
de construção robustos e as suas características de 
segurança, foi decisiva para o aeroporto de sófia, 
quando escolheu a Gunnebo como fornecedor de portas 
automatizadas de imigração.
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Sua Alteza real o príncipe de Astúrias esteve presente na grande 
inauguração da nova sede da repsol em Madrid. o príncipe e 
outras celebridades passaram sem problemas pelos vários postos 
de controlo SpeedStile Fp, que dão acesso a este bonito edifício.   

s ua alteza real o Príncipe de astúrias esteve na companhia do 
Presidente e Ceo da repsol, antonio brufau, o ministro espa-
nhol da indústria, josé manuel soria, o Presidente da Comu-

nidade de madrid, ignacio González, e o Presidente da Câmara mu-
nicipal de madrid, ana botella. durante a cerimónia de inauguração, 
o Príncipe de astúrias e alguns dignitários passaram pelos postos de 
controlo speedstile fP instalados pela Gunnebo na entrada principal 
da sede e noutros pontos do edifício.

estas portas de acesso rápido foram fornecidas ao integrador de 
sistemas telefónica ingeniería de seguridad (tis) e foram instaladas 
durante o último trimestre de 2012. foram instalados doze postos de 
controlo na entrada principal e ainda outras unidades nas entradas 
para o estacionamento, centro desportivo e entrada do restaurante. 

a nova sede da empresa no centro de madrid é uma referência 
quanto à inovação, sustentabilidade e compromisso para com as 
pessoas. trata-se de o único complexo empresarial no centro de 
madrid com capacidade para 4.000 funcionários. Com uma área de 
123.000 metros quadrados, está dividido em quatro edifícios que 
formam um claustro em torno de um grande jardim central. esta 
zona verdejante tem uma vez e meia o tamanho de um campo de 
futebol e alberga 100 árvores autóctones. 

o edifício é de autoria do arquiteto rafael de la-hoz, que colabo-
rou com a Gunnebo promovendo as soluções speedstiles e de Portas 
de entrada.

seguindo a mesma linha de comprometimento por parte da 
repsol para com a integração das pessoas portadoras de deficiência, 
a nova sede da empresa foi concebida de modo a poder ser utilizada 
por todos de forma segura, independente e confortável.

os postos de controlo speedstile fP são testemunho desta filosofia, 
com o seu sistema de cartão inteligente, permitindo um acesso fácil, 
sem obstáculos físicos, às pessoas portadoras de deficiência.    ■

Portas speedgate majestosas 
e dignas de um príncipe

tEXto  i  Manuel latorre Marin

sua alteza real o Príncipe de astúrias.
 

Vigilância melhorada em cadeia de retalho
catwalk é uma das marcas premium líderes de merca-
do em calçado de qualidade de senhora, com 180 lojas 
espalhadas por 17 cidades da Índia. Destas, 49 são ge-
ridas diretamente pela catwalk, funcionando as outras 
em regime de franchise. A empresa está atualmente 
numa fase de expansão agressiva, com a abertura 
prevista de 100 novas lojas até ao final de 2013. 

A Catwalk precisava de repensar a qualidade dos 
seus sistemas de vigilância dentro das lojas e 
tinha consciência de que uma atualização deste 

género, em tantos estabelecimentos poderia, não só, ser 
muito dispendioso como também negativo em termos 
de impacto sobre os clientes. era muito importante para 
a Catwalk não só conseguir manter a integridade da sua 
marca premium como receber um serviço eficiente e 
rentável.

depois de realizar uma auditoria e uma avaliação dos 
sistemas de vigilância da Catwalk, a Gunnebo tratou da 
instalação das atualizações e das alterações às câmaras 
de CCtv em cada uma das lojas da Catwalk em autoges-
tão. a Gunnebo também deu formação aos técnicos da 
Catwalk no sentido de os instruir na monitorização das 
lojas. a instalação em toda a cadeia ficou concluída em 
apenas um mês.

a rapidez e eficiência da instalação coordenada em vá-
rios estabelecimentos permitiu que a Catwalk atualizas-
se o sistema de vigilância das suas lojas sem prejudicar a 
experiência dos seus clientes enquanto compradores.

“a índia é um país muito grande e estas distâncias 
constituem frequentemente um problema para os 
serviços. a Gunnebo foi uma das poucas empresas que 
se comprometeu com a instalação em todas as lojas ao 
mesmo tempo, e conseguimo-lo com apenas um impac-
to mínimo sobre o seu funcionamento”, afirma ubaid 
Kathiwala, diretor de operações da Catwalk.

“no futuro, a Gunnebo, na qualidade de parceiro de 
serviços de segurança, vai ajudar-nos a atingir o obje-
tivo de nos tornarmos líderes de mercado, à medida 
que a nossa marca e a própria empresa continuam 
a crescer.”   ■ 

tEXto  i  Deirdre Doyle

“Houve um impacto mínimo 
sobre o funcionamento das 
nossas lojas.”

asIf MerChant
diretor Geral da Catwalk, 
a nível mundial.

UbaID kathIwala
diretor de operações da 
Catwalk, na índia.
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Manuseamento de dinheiro, na prática 
Exposição itinerante permite que os clientes 
testem asolução SafePay

Um hospital bem protegido
o novo hospital de Amarante em portugal 
está equipado com a mais recente tecnologia, 
um novo modelo de hospital centrado no 
doente baseado no conceito de proximidade. 
A segurança, evidentemente, também é uma 
tecnologia de ponta. Uma solução de segu-
rança integrada protege contra o acesso não 
autorizado, o furto, os incêndios e os riscos do 
monóxido de carbono. 

o hospital de amarante, situado a 63km 
do centro do Porto no norte de Portugal, 
instalou uma solução de segurança 

integrada baseada na plataforma do servidor smi 
da Gunnebo. o equipamento tratará de todas as 
necessidades de segurança do hospital, prote-
gendo-o contra o acesso não autorizado, o furto, 

os incêndios e os riscos do monóxido de carbono.
o servidor smi está ligado a um sistema de 

deteção de incêndios com 915 detetores combi-
nados de fumo e calor, um sistema de vigilância 
CCtv com iP dotado de 91 câmaras, um sistema 
de controlo de acessos com 12 leitores biométri-
cos e um sistema de alarme de intrusão com 80 
pontos de deteção.

a principal inovação deste sistema é a in-
tegração através do software do sistema de 
deteção de incêndio na plataforma do servidor 
smi, permitindo a interação entre os sistemas e 
a utilização das suas capacidades gráficas para 
as informações dos alarmes de incêndio. esta 
solução permite que haja um único interface 
gráfico para a segurança do hospital, o que traz 
vantagens óbvias para os operadores do sistema 
de monitorização. Cada sistema, no entanto, 

funciona de forma independente, o que assegura 
um elevado grau de segurança e fiabilidade.

a instalação do equipamento foi realizada 
com a supervisão da equipa técnica da Gunnebo 
Portugal, que também foi responsável pela en-
comenda e implementação de todo o sistema, 
incluindo o interface gráfico e a formação do 
pessoal de segurança do hospital.

a Gunnebo também forneceu o sistema de 
chamada de enfermeira – visiocall iP – embora 
este não tenha sido integrado no servidor smi. o 
visiocall iP foi instalado em todas as enfermarias 
e quartos, blocos operatórios, laboratórios e con-
sultórios, num total de 90 terminais de chamada 
que podem ser visualizados a partir dos gabine-
tes das enfermeiras. 

este sistema funciona numa rede iP e permite a 
transmissão rápida e eficiente de informações.   ■   

tEXto  i  Mats Ekendahl

eM exPosIção. apresentação gráfica do servidor smi (acima).

exPerIênCIa. engenheiros da Gunnebo (à esquerda) a programar o servidor smi.
 
CUIDaDos MoDernos. edifício do hospital de amarante em Portugal (em baixo).

Mil e quatrocentas pessoas visitaram a 
exposição itinerante ibérica de tokheim. o 
objetivo consistia em expor todas as suas novas 
soluções para o mercado petrolífero de Espanha 
e portugal. A solução fechada de manuseamen-
to de dinheiro, Safepay, foi um dos elementos 
em exposição que mais atraiu o interesse dos 
presentes.

t okheim é um dos fornecedores mais 
importantes a nível mundial de soluções 
para o comércio de combustíveis incluindo 

bombas de combustível, terminais de pagamento, 
soluções de frota e assistência. a Gunnebo tem 
uma parceria com a tokheim para a venda e co-
mercialização de postos safePay aos seus clientes 
das bombas de gasolina na europa que já estão a 
utilizar o sistema fuelPos da tokheim. 

“uma das razões pelas quais optámos pela 
Gunnebo como fornecedor foi a semelhança 
que existe entre as nossas organizações: as duas 
empresas atuam a nível mundial mas com uma 
presença local. a Gunnebo tornou-se um parceiro 

estratégico, fornecendo produtos de qualidade 
que refletem os elevados padrões da tokheim,” 
explica fergus heading, marketing manager new 
Products tokheim.

durante os meses de outubro e novembro de 
2012, a tokheim realizou uma exposição itine-
rante que passou por 14 regiões de espanha e 
Portugal. 

a tournée tinha como objetivo apresentar 
novas soluções para o mercado petrolífero de 
toda a península ibérica. o principal interesse era 
dar a cada visitante a oportunidade de testar as 
soluções reais de forma prática e verificar pessoal-
mente as vantagens. Para tal, todo o equipamen-
to, incluindo a solução safePay, foi instalado numa 
sala de exposições móvel montada num camião, 
que viajava de cidade em cidade.

Como lider em soluções de manuseamento de 
dinheiro, a Gunnebo foi convidada a participar 
nesta tournée para apresentar a solução safePay 
e mostrar como os processos de manuseamento 
de dinheiro envolvidos na rotina diária das bom-
bas de gasolina podem ser otimizados e tornados 
muito mais seguros.

“há muitos anos que tem vindo a oferecer aos 
seus clientes soluções de segurança e proteção 
no mercado do comércio de combustíveis. Com a 
safePay da Gunnebo juntamos agora a essa oferta 
um ambiente seguro para o manuseamento do 
dinheiro, que satisfaz tanto os retalhistas como os 
seus clientes,” afirma Kurt dillen, General mana-
ger systems electronic business unit, tokheim.

o safePay atraiu as atenções do público em 
cada uma das cidades por onde passou. os visi-
tantes tiveram oportunidade de testar como o 
manuseamento do dinheiro se torna rápido, fácil 
e seguro quando utilizado diariamente no front 
office. 

“muitos dos visitantes experimentaram as 
máquinas safePay e ficaram a achar que era um 
conceito muito interessante e fácil de utilizar,” 
acrescenta Kurt dillen.

Como resultado da tournée, o início de 2013 
trouxe muito boas perspetivas de negócio para o 
safePay em espanha. já foram feitas as primeiras 
encomendas de máquinas autónomas e recebe-
mos pedidos para mais informações de algumas 
das principais empresas petrolíferas.

“o safePay é uma solução proativa no combate 
à fraude e na melhoria da segurança e eficácia das 
instalações. muitos outros clientes europeus da 
tokheim mostraram-se interessados. já instalámos 
o produto na alemanha e na áustria,” contanos 
fergus heading. 

a exposição itinerante da tokheim foi um 
verdadeiro sucesso, contando com a presença 
de mais de 1.400 visitantes desde as principais 
empresas petrolíferas e hipermercados até às 
empresas petrolíferas locais e postos de revenda 
independentes.    ■

tEXto  i  Mats Ekendahl

portUgAl

SpAin

Barcelona

Madrid

porto

lisbon

route 1

route  2

route 3

route 4

safePaY eM UtIlIZação.
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comprar ouro é uma coisa. guardar ouro é ge-
ralmente outra. guardian Vaults na Austrália 
junta as duas coisas num único negócio.

“chegámos à conclusão de que quase 
98 % dos compradores de lingotes também 
queriam um sítio para os guardar”, refere 
neil tremaine, Joint Managing Director, 
guardian Vaults. 

p ara garantir que a 
Guardian vaults con-
tinua a ter um ambiente 

com elevada segurança 24 horas por dia, 
sete dias por semana – e que dá aos seus clien-
tes a tranquilidade de saber que os seus valores 
vão ficar em segurança – a Guardian vaults 
optou por instalar duas casas-fortes modula-
res, 2500 cofres-de-aluguer Chubbsafes e 50 
cofres para lingotes, da Gunnebo.

“o nível de segurança proporcionado aos 
nossos funcionários e clientes é muito impor-
tante para a nossa empresa. Precisávamos de 
garantir que as caixas-fortes e as respetivas 

portas que utilizássemos satisfaziam os ele-
vados padrões que nos tínhamos imposto. 
os cofres-de-aluguer Chubbsafes foram bem 
recebidos pelos clientes uma vez que muitos 
deles conhecem o produto e como se utiliza,” 
afirma neil tremaine.

os painéis da casa-forte fornecem a prote-
ção necessária (as/nzs3809 grau Xii) para os 
cofres-de-aluguer e para o armazenamento dos 

lingotes. e a primeira instalação pela 
Gunnebo de uma porta 
hamilton, com classificação 

ul3, também está em linha 
com os requisitos de segurança da 

Guardian vaults. 
encorajado por este começo positivo para a 

empresa, neil tremaine encara o futuro com 
otimismo.

“Com a crescente procura do serviço 
que prestamos, é provável que sejam inau-
guradas outras sucursais que irão precisar do 
mesmo nível de segurança que a Gunnebo já 
fornece nas nossas instalações atuais”,  
conclui.     ■

O ouro está seguro com Guardian Vaults

tEXto i  Mats Ekendahl

“A solução para o armazenamento 
seguro de ouro tem funcionado 
bem e foi bem recebida pelos 
clientes da Guardian Vaults.”

tanto em melbourne como em sydney
A riachuelo é uma das maiores cadeias de retalho do Brasil, com 
mais de 150 lojas espalhadas pelo país e há mais de dez anos que 
é cliente da gunnebo em matéria de prevenção de prejuízos. 
A nova carteira de soluções de manuseamento de dinheiro 
que foi trazida para o Brasil adapta-se perfeitamente à 
estratégia de manuseamento de dinheiro da riachuelo.

A encomenda é de intelisafe, uma solução segura e in-
teligente para o depósito do dinheiro proveniente das 
caixas registadoras. a solução intelisafe dá ao reven-

dedor melhor controlo e gestão da tesouraria, transações mais 
transparentes, monitorização em tempo real, melhores servi-
ços de conferência e acompanhamento e crédito no próprio dia.

“anteriormente trabalhávamos com uma equipa cuja função 
específica era lidar com dinheiro, mas com a intelisafe trans-
ferimos para cada operador a responsabilidade de depositar o 
dinheiro diretamente no cofre, tirando assim o máximo partido 
dos nossos recursos,” explica lenivaldo barros, auditor da 
 riachuelo.

“a intelisafe tem uma conceção muito engenhosa. uma vez 
que funciona com um PC ligado ao cofre, pode realizar uma ope-
ração ou uma tarefa de manutenção que abrange todo o sistema 
sem ter de abrir o cofre ou aceder ao compartimento onde o dinheiro 

se encontra depositado. outra das suas caracte-
rísticas é o fato de estar equipado com bolsas 
para dinheiro com capacidade para guardar uma 
grande quantidade de notas, o que permite que 

o revendedor não seja obrigado a trocar o dinhei-
ro ao longo do dia,” informa barros.

o sistema foi testado em duas lojas com ex-
celentes resultados e a intenção é instalá-lo em 
quase todo o grupo. 

 “a nossa estratégia de crescimento do negócio 
no brasil é de aproveitar o que há de melhor na 

nossa oferta bem-sucedida a nível mundial e 
adaptá-la ao mercado local. a nossa colaboração  

com a riachuelo só prova que estamos no bom 
caminho,” observa Per borgvall, Presidente e Ceo da Gunnebo.   ■

Grande inovação no Brasil

tEXto i Helder Horikawa

“Anteriormente trabalhávamos com uma 
equipa cuja função específica era lidar 
com dinheiro, mas com a Intelisafe trans-
ferimos para cada operador a responsa-
bilidade de depositar o dinheiro direta-
mente no cofre, tirando assim o máximo 
partido dos nossos recursos.”

 ACerCA DA GuArDIAn vAults
■   empresa de capital privado  
especializada em instalações para  
cofres-de-aluguer.
■   após um percurso bem-sucedido na banca e 
na promoção imobiliária, neil tremaine montou 
a Guardian vaults antes de a empresa alargar a 
sua atividade para o comércio de ouro através 
da Guardian Gold. devido ao crescente interesse 
no armazenamento de ouro, a Guardian vaults 
começou o negócio de armazenamento de 
lingotes.
■   as instalações de melbourne foram inaugura-
das em 2002 e foram as primeiras no seu géne-
ro na austrália (as de sydney foram inauguradas 
em 2013).
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sUrInaMe: “de surinaamsche bank” é o maior banco 

comercial no suriname. durante 2012, a Gunnebo insta-

lou 3.000 cofres-de-aluguer na sede do banco, situada 

na capital do país, Paramaribo.

os cofres que existiam já não satisfaziam as normas 

do banco, pelo que foram substituídos pelos cofres 

safestore 2000C da Gunnebo e os clientes limitaram-se 

a deslocar os seus valores, com toda a facilidade, dos 

cofres antigos para os novos.  

os móveis colocados à volta dos cofres foram dese-

nhados pela Gunnebo, integrando-se perfeitamente 

com a solução safestore 2000C. uma parte deste 

projeto previa também a instalação de um sistema de 

fecho de alta segurança safelock nas portas do cofre-

-forte. este novo sistema de fecho é de grande valor 

para o banco e resultou na colocação de novos sistemas 

safelock em todas as portas de cofres-fortes em vários 

outros balcões.

esPanha: a empresa de gestão de autoestradas, abertis, escolheu a Gunnebo 

spain para tratar do fornecimento e instalação de portas de segurança em várias 

das suas cabines de portagem de autoestrada na região da Catalunha. a necessi-

dade de melhorar o nível de proteção conferida aos empregados das cabines de 

portagens deve-se ao facto de a empresa ter sofrido uma série de assaltos bem 

como ao recente investimento que fez em sistemas de pagamento de portagens. 

“fico muito satisfeito com esta encomenda de portas de segurança para as 

autoestradas. esta é uma empresa tradicionalmente de relevo em espanha mas 

nos últimos anos este mercado tem sentido uma certa estagnação. o fato de 

estarmos presentes quando o mercado retomar é a melhor forma de proteger a 

nossa posição no mercado e cultivar futuras oportunidades de negócio,” comenta, 

Per borgvall, Presidente e Ceo da Gunnebo. 

MaIor no sUrInaMe. sede do de 
surinaamsche bank em Paramaribo, com 
a Catedral dedicada aos santos Pedro e 
Paulo ao fundo. À direita encontram-se 
os novos cofres-de-aluguer do banco em 
exposição.

Standard Bank opta por maior 
eficiência nas operações self-service
ÁfrICa Do sUl: standard bank é uma das principais organiza-

ções de serviços financeiros na áfrica do sul, já com 150 anos 

de história e mais de 1.200 balcões espalhados por todo o 

continente africano. o standard bank identificou recentemen-

te uma necessidade de cofres-de aluguer inovadores. 

uma solução mais segura e mais rentável aliada a uma 

experiência mais positiva por parte dos clientes fez com que 

o standard bank decidisse afastar-se dos cofres mecânicos tradicionais. Para o 

efeito, o standard bank optou pela solução safestore auto, os cofres-de-aluguer 

self-service da Gunnebo. as primeiras instalações tiveram lugar em quatro 

balcões, incluindo o balcão porta-estandarte do banco em sandton, joanesburgo, 

na áfrica do sul, com a instalação de 5.000 cofres-de-aluguer numa casa-forte 

na cave. os clientes podem agora, eles próprios, aceder aos seus valores seguros 

a partir de um terminal, o que corresponde melhor à visão do standard bank de 

uma solução mais moderna de self-service.

segundo trevor dean, senior manager of design & Configuration no standard 

bank: “uma das principais vantagens é que podemos aproveitar valioso espaço 

de escritório de forma muito mais eficiente e a existência de processos automa-

tizados permite uma maior eficiência dos funcionários, o que, em última análise, 

contribui para a redução dos custos de funcionamento’’.

aZerbaIjão: o jW marriott absheron baku hotel é um arranha-céus 

situado em baku no azerbaijão, na Praça azadliq junto do Parque Pushkin 

e do edifício do Governo na margem do mar Cáspio.

o anterior hotel asherton foi fundado em 1985. originalmente, 

tinha 343 quartos distribuídos por 16 andares. em 2009, o hotel foi 

comprado, demolido e reconstruído pela jW marriot. Com os seus 243 

quartos distribuídos por 20 andares, foi descrito como um “hotel impo-

nente”, com uma “vista magnífica sobre a praça e a imensidão de água 

dourada que caracteriza este, o maior lago do mundo”. o nome “abshe-

ron” vem da península no mar Cáspio, onde se situa a capital baku.

este hotel de luxo decidiu investir em 45 cofres-de-aluguer para man-

ter em segurança os documentos importantes, as joias e quaisquer outros 

valores dos seus hóspedes durante a sua estada. a os cofres, da gama 

safestore 2000C, foram instalados com a colaboração do parceiro da 

Gunnebo, strabag Company.

“Com o passar do tempo, qualquer pessoa habituada a viajar estará à 

espera de encontrar cofres-de-aluguer nos hotéis onde ficar,” afirma ale-

xander zhyvushko, export manager asian Cis da Gunnebo eastern europe.

Constituem uma solução de segurança eficaz tanto para os hóspedes 

como para o próprio hotel.

InternaCIonal: uma boa gestão das 

relações com os clientes é a chave para o 

crescimento do negócio. o fato de estas 

relações serem alvo de medição, orga-

nização, deteção e acompanhamento 

permite a implantação de ações vitais que 

estão sintonizadas com as necessidades 

e preocupações reais dos nossos clientes. 

a Gunnebo esforça-se constantemente 

por satisfazer e mesmo exceder as expe-

tativas dos clientes e a opinião destes é de 

grande valor para a construção de relacio-

namentos a longo prazo.

Por este motivo a Gunnebo vai realizar a 

sua segunda edição do estudo mundial 

sobre a satisfação do cliente. este ano, o 

âmbito vai ser alargado de modo a incluir 

todos os produtos e serviços disponíveis 

nos vários países. 

este estudo terá por objetivo satisfazer e 

identificar as forças principais que mo-

tivam os nossos clientes no mercado, os 

pontos fortes e os pontos fracos dos pro-

dutos e serviços da Gunnebo e o grau de 

fidelidade à marca. o objetivo é continuar 

a melhorar os produtos e os serviços, pres-

tando atenção ao que realmente interessa 

aos clientes e implementando, em segui-

da, as alterações que estes sugerem.

3 000 cofres satisfazem novas normas de segurança do banco

Qual o seu grau de satisfação?

Melhor proteção para os funcionários 
nas cabines das portagens espanholas

Hotel de luxo instala
cofres para proteger
os valores dos clientes
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A construir uma oferta 
única a nível mundial

Atenção: As soluções e os serviços 
que a gunnebo apresenta nesta 
publicação podem variar de um 
mercado para o outro. 

as soluções de segurança da Gunnebo tornam 
mais seguro o nosso mundo. através de concei-
tos inovadores e uma colaboração estreita com 
os clientes e outros intervenientes no mercado, a 
Gunnebo tem vindo a construir uma oferta única 
a nível mundial, capaz de satisfazer as necessida-
des de segurança dos indivíduos.

 a Gunnebo responsabiliza-se por criar valor 
nas comunidades em que o Grupo está inserido. 
a responsabilidade da Gunnebo mede-se em 
termos da satisfação dos seus clientes, da moti-
vação dos seus empregados, do retorno sobre o 
investimento a longo prazo e do impacto reduzi-
do que tem sobre o ambiente.

 na qualidade de pessoa coletiva responsável, 
a Gunnebo consegue a confiança dos interve-
nientes e torna-se uma marca mundial mais 
importante, com maior competitividade.
   leia mais em www.gunnebo.com 


