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a gunnebo é líder global em produtos, 
serviços e soluções de proteção e 
segurança com uma oferta que abrange 
a gestão de dinheiro, os cofres e os 
cofres-fortes, a segurança de entradas e 
a proteção eletrónica para os bancos, 
comércio, empresas de transporte de 
valores, transportes coletivos, edifícios 
públicos e de comércio e locais industri-
ais e de alto risco. o grupo tem um 
volume de negócios anual de 610 
milhões de euros, conta com a colabo-
ração de 5.600 funcionários e dele 
fazem parte empresas de vendas 
situadas em 33 países repartidas por 
emea, ásia-Pacífico e as américas bem 
como Parceiros de canais noutros 100 
mercados adicionais.
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Antoine De Macedo começou há 25 
anos o seu negócio de relógios de 
luxo – uma indústria que é particu-
larmente vulnerável aos assaltos 
e roubos. Ao longo das últimas 
décadas, a gunnebo tem vindo a 
oferecer segurança e atualmente 
encontra-se bem estabelecida 
como fornecedora no mercado 
francês. 

Quando começou a procurar 
um parceiro de segurança, foi 
um passo lógico pensar na 

gunnebo. o design atrativo dos pro-
dutos aliado à sua elevada qualidade 
foram fatores que desempenharam 
um papel importante no processo de 
decisão.

a gunnebo já é sobejamente co-
nhecida na indústria da joalharia e 
dos relógios de luxo, principalmente 
como fabricante de cofres mas, devi-
do ao aumento das necessidades de 
segurança, também o é agora como 
fornecedora de soluções de segurança 
completas.

 “estamos constantemente a ser 
pressionados pelas companhias de 
seguro para nos equiparmos em 
termos de segurança,” afirma antoine 

de macedo, proprietário da empresa 
epónima que se dedica à venda de 
relógios de luxo novos e vintage em 
Paris, França.

“a porta de interbloqueamento, 
uma solução de segurança de entra-
das que se tornou obrigatória para as 
seguradoras, é essencial para nós. Ser-
ve para gerir o acesso e controlar o flu-
xo de pessoas. a nossa profissão corre 
sempre risco, particularmente quando 
se trata de assaltos à mão armada, 
por isso é muito importante escolher 
ou "filtrar" as pessoas que entram nas 
nossas lojas,” afirma antoine. 

“em termos estéticos não é fácil 
integrar uma porta de interbloquea-
mento numa loja de luxo. neste caso, 
conseguimos integrá-la num ambien-
te à partida pouco convencional.”

na sequência da instalação desta 
porta, antoine tem tido reações muito 
positivas por parte tanto dos clientes 
como dos dez empregados que traba-
lham na loja. 

“Para mim é muito importante 
conseguir garantir a segurança dos 
empregados enquanto estão a traba-
lhar. a proteção de bens, empregados 
e clientes esteve sempre na base da 
minha abordagem,” acrescenta.

a escolha da gunnebo como par-
ceiro não se deveu apenas a questões 

de preço, qualidade, assistência e 
seguro. outro aspeto que pesou foi 
o facto de esta parceria permitir 
trabalhar com um único parceiro 
quando se trata de necessidades 
de segurança. a gunnebo fornece 
soluções em que a segurança ele-
trónica está integrada na proteção 
física e isso, segundo antoine, é algo 
difícil de encontrar na oferta da 
concorrência.  

“a segurança eletrónica é uma 
parte importante da solução e o fac-
to de a sua integração ser feita pelo 
mesmo fornecedor veio facilitar-me 
muito a vida. no futuro, contamos 
com a continuação de uma boa 
assistência e com novas ofertas de 
segurança por parte da gunnebo,” 
afirmou ainda.   ■

antoine de macedo 
relojoeiro 

 �  relógios de luxo 
novos e vintage; 
rolex, cartier 
Patek Philippe, 
chopard.

 �  Fundada em 2000.
 �  quatro lojas em 
Paris, uma das 
quais inclui uma 
oficina de restauro 
para relógios de 
luxo vintage.

Segurança com
um toque de luxo

em França, os assaltos a joalharias e 
lojas de relógios de luxo mais do que 
duplicaram nos últimos três anos. uma 
das razões para que isso tenha acon-
tecido é a alta do preço do ouro; esta 
profissão é agora obrigada a equipar-
-se com sofisticadas soluções de 
segurança para fazer face aos ataques 
que ocorrem com cada vez mais fre-
quência, mais violência e mais rapidez, 
soluções essas que também vêm ao 
encontro das exigências das segurado-

ras. a gunnebo já é reconhecida como 
especialista na proteção e segurança 
de pessoas, ativos e bens e há muitos 
anos que é um parceiro privilegiado 
desta profissão. como fabricante, ins-
taladora e fornecedora de serviços de 
manutenção, a gunnebo oferece solu-
ções de segurança personalizadas que 
satisfazem os padrões e categorias de 
segurança impostos pelas companhias 
de seguros.

SoluçõeS À medIda combatem aSSaltanteS em França
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A gunnebo deu a este conceito/produto o nome 
Speedstile, que rapidamente se tornou um produto 
icónico no mundo do controlo de entradas e fez da 

gunnebo líder de mercado. 
o tempo passou e em 2012, embora a gunnebo continu-

asse a ser muito bem sucedida com as suas SpeedStiles e a 
manter a são posição de líder, chegou a altura de voltar a 
agitar o mercado.

tendo estudado as tendências do mercado e debruçado 
sobre as oportunidades de mercado, a gunnebo identificou 
as seguintes necessidades-chave aquando do desenvolvi-
mento de novos produtos:

o que inicialmente tinha por objetivo apenas renovar a 
solução existente acabou por alargar infinitamente a gama 
SpeedStile, permitindo à gunnebo oferecer a gama comple-
ta Speedgate e responder a todas as exigências, voltando a 
introduzir conceitos revolucionários. 

nasceu a nova gama SpeedStile com um maior enfoque 
numa melhor acessibilidade e flexibilidade e é este o pro-

tEXto  i  mats ekendahl

O futuro da segurança 
em remodelação

no final da década de 90 do século passado, a gun-
nebo lançou um conceito revolucionário de portas de 
controlo de entrada dotadas de um sistema eletrónico 
de deteção e de tecnologia de passagem isenta de 
contacto. 
    naquela altura, a empresa também provocou altera-
ções no mercado através da introdução de um design 
moderno nesta nova gama, que permitia aos clientes 
fazer condizer os acabamentos da porta com o ambien-
te circundante. Foi um passo visionário em direção a 
futuras expetativas. 

Para se ser bem-sucedido na indústria da segurança é impres-
cindível ser-se criativo e eficaz em termos de investigação e 
desenvolvimento (I&d).

Para atingir bons resultados, uma empresa tem de estar sempre 
a melhorar os produtos que já existem e também a criar novos pro-
dutos e soluções. estes têm de ser tecnologicamente avançados, 
fáceis de utilizar, fiáveis, seguros, possuir uma boa relação preço-
-qualidade e muito mais. 

o trabalho de I&d envolvido no design e fabrico de produtos é 
um processo contínuo dentro da organização da gunnebo, que tem 
por trás como elemento acionador as exigências dos clientes.

”os clientes pretendem obter – e estão dispostos a pagar – por 
aquilo que realmente precisam, nem mais, nem menos. este facto 
obriga-nos a compreender e, por vezes, ajudar o cliente a definir, 
quais são efetivamente essas exigências, e dar atenção ao que é, na 
verdade, a parte estritamente necessária, e fazê-lo da forma mais 
eficiente,” afirma myriam bevillon, operations r&d market Sup-
port center director na gunnebo.

o tema de que trata este número da revista global é "Segurança 
que faz toda a diferença" e, nas páginas que se seguem, terá opor-
tunidade de conhecer mais sobre as ideias e processos da gunnebo 
para criar soluções de segurança novas e extraordinárias de aplica-
ção quer mundial quer local.

Segurança  de entradas 
Personalização mais fácil

 � renovação estética
 � novos materiais e acabamentos
 �modularidade na construção para maior flexibilidade na 
dimensão

 � transparência máxima – vidro estrutural
 � Proteção aliada à segurança
 � Pequena pegada ecológica

duto que está atualmente a ser introduzido no 
mercado.

Uma segunda dimensão
com a oferta quase a duplicar, a empresa decidiu 
reorganizar a gama de modo a facilitar aos clien-
tes a escolha do produto certo para a aplicação 
em questão. 

assim, a gama está organizada com base no 
tipo de painel e movimento que proporciona, com 
alas (Fl), Painéis bi-partidos (bP) e Painéis com-
pletos (FP), oferecendo cada um dos quais vanta-
gens específicas em termos de pegada ecológica, 
proteção, segurança, velocidade de passagem 
… de acordo com as necessidades dos diversos 
mercados.

uma segunda dimensão também foi introdu-
zida para especificar o nível de possível personali-
zação e posicionamento com a gama completa. a 
gama SpeedStile começa com os modelos básicos 
(ba), seguindo-se os modelos evolução (ev) que 
oferecem maiores possibilidades em termos de 

opções de personalização com a série exclusiva 
dS no topo da escala com infinitas opções de 
personalização.

 
Série exclusiva DS
a gunnebo introduziu a série exclusiva dS que 
permite um número infindável de opções de 
personalização e se encontra especificamente 
concebida para apelar aos arquitetos e desenha-
dores de interiores mais exigentes. a empresa 
pretendia encontrar um acabamento alternativo 
para o aço inoxidável que era o que mais se via 
neste tipo de portas no mercado e oferecer a 
possibilidade aos arquitetos e desenhadores de 
interiores integrarem facilmente a porta nas suas 
criações.

 
Material de alta qualidade
Para os acabamentos, a gunnebo escolheu os 
materiais preferidos dos arquitetos e desenhado-
res, nomeadamente:  
corian, duPont, treSPa, 3m, película dI-noc.

os materiais escolhidos oferecem os seguintes 
benefícios:

 � Facilidade nos acabamentos e gráficos 
intercambiáveis

 � disponibilidade mundial do material de fabrico
 � qualidade constante
 � Sustentabilidade do material
 � apoio mundial e local por parte dos fornecedores
 � Impacte ambiental reduzido

50.000 portas instaladas em todo o mundo
com estes novos produtos a gunnebo reforça a 
sua posição de liderança e volta, mais uma vez, a 
oferecer a gama mais alargada e mais inovadora 
de soluções de controlo de entrada. 

história atualizada de sucesso das SpeedStiles 
da gunnebo: 

 � 50.000 portas instaladas em todo o mundo 
 � Passagem de 90 milhões de pessoas por dia
 � referências mundiais nos edifícios mais icónicos  ■

Os clientes pretendem obter – e 
estão dispostos a pagar – por aquilo 
que realmente precisam, nem mais, 
nem menos. 

tEXto  i emma Sheldon
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A estratégia de gunnebo consiste em 
melhorar constantemente os produtos 
existentes e criar novas soluções para 
responder da forma mais eficiente às exi-
gências do mercado. 

O grupo gunnebo reuniu os recursos 
para a investigação e desenvolvimen-
to e nomeou também o diretor de 

I&d. 
”trata-se de um sinal importante que re-

flete o peso que a I&d tem e o desejo de dar 
cada vez mais relevância a este campo,” afirma 
myriam bevillon, operations r&d market 
Support center director da gunnebo.

 uma das formas de conseguir melhorias 
constantes é fundir as equipas, melhorar a 
troca de melhores práticas, partilhar conheci-
mentos e criar mais oportunidades para que 
as diferentes equipas de I&d possam trabalhar 
em conjunto. Precisamos também de desen-
volver as técnicas e competências certas uma 

vez que este é um fator-chave para o sucesso 
na investigação e desenvolvimento. 

um dos nossos principais desafios é o de-
senvolvimento de produtos e soluções globais 
que podem fazer face a necessidades locais 
uma vez que, na prática, isto não é fácil devido 
à existência de diferentes hábitos, processos e 
legislações locais.

”temos soluções globais que se vendem em 
todo o mundo, como o depósito de reciclagem 
de notas Safecash r, os cofres-de-aluguer 
robotizados Safestore auto e a fechadura ele-
trónica gSl 1000. Para alguns outros produtos, 
estamos a tentar desenvolver plataformas, a 
partir das quais esperamos produzir adapta-
ções locais”, afirma myriam bevillon.”

”Por outro lado, também estamos a desen-
volver produtos dedicados para mercados 
específicos.” 

a atualização e aperfeiçoamento dos nossos 
produtos também é necessária. esta faz-se 
através de um trabalho técnico sistemático e 
através de sugestões para melhoramentos que 

vêm de pessoas envolvidas na instalação ou na 
assistência, etcetera.

”os ciclos de vida dos produtos de segu-
rança tendem a ser bastante curtos, especial-
mente no que diz respeito às soluções de alta 
tecnologia e baseadas em software, o que 
significa que precisamos de renovar e atualizar 
com mais frequência.” afirma myriam bevillon.

a concorrência é outro fator de emulação; 
quando a concorrência lança um produto 
engenhoso, a gunnebo deve procurar tirar en-
sinamentos a partir do mesmo e implementar 
nesse produto outras funções ainda melhores. 
é uma corrida constante para ver quem faz 
melhor!

uma maneira de o conseguir e de obter 
criatividade consiste em reunir todos os prin-
cipais especialistas tanto a nível interno como 
externo, de modo a chegar à melhor solução 
possível. ter sempre os clientes como objetivo.

”São eles o principal motor. os clientes 
pretendem obter, e estão dispostos a pagar, 
aquilo de que realmente PrecISam, nem mais, 
nem menos."

as alterações na legislação também cons-
tituem importantes motores. a gunnebo 
propõe soluções que satisfazem as diferentes 
legislações como, por exemplo, na altura em 
que foram emitidos novos decretos sobre 
empresas de transporte de valores em vários 
países.   ■
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Desenvolver soluções criativas  

tEXto  i mats ekendahl

TesTar os produtos durante o processo de I&d.

Portas de elevado desempenho  
oferecem dupla proteção 

Desenvolvido para proteger as pessoas, os 
edifícios e a propriedade fornecendo aos 
locais, aos empregados e aos clientes 

o máximo de segurança, a gama de alumínio 
magtek oferece portas, janelas e divisórias de 
elevado desempenho, proporcionando proteção 
física contra ataques manuais e assaltos.

as normas sobre o ambiente na europa têm 
vindo a evoluir desde o final de 2011, colocando 
a norma en 1627 na linha da frente como prin-
cipal referência para os países europeus. depois 
das suas portas de folha simples, a gunnebo 
concluiu a gama de alumínio com portas de fo-
lha dupla, todas elas testadas e certificadas por 
organizações e laboratórios independentes em 
conformidade com as normas e regulamentos 
europeus, até ao nível rc5 (ver nota).

as novas portas de folha dupla são feitas de 
vidro simples ou de vidro duplo com preenchi-
mento sólido e possuem um aspeto elegante e 
uma grande versatilidade, o que faz das portas 
magtek a melhor solução para a proteção de 
edifícios de administração pública, bancos, 
empresas de transporte de valores, estabeleci-
mentos de comércio e embaixadas. 

as funções técnicas também foram melho-
radas. uma vasta oferta de tamanhos e acessó-
rios como um novo sistema de tranca que inclui 
uma solução de abertura de emergência e uma 
forma automática de voltar a trancar. além 
disso, estas portas podem ser fornecidas com 
resistências combinadas como, por exemplo, 
resistência balística com proteção contra ata-
ques manuais.

com as portas de folha dupla, a gunnebo 
oferece a mais alargada gama de alumínio no 
mercado incluindo portas, divisórias e janelas 
que se adaptam aos pedidos mais especializa-
dos.   ■

nota: a resistência de uma porta ao assalto 
(ombreira e folha da porta) é determinada de 
acordo com a norma en1627, que testa todos os 
pontos sensíveis da estrutura. a proteção contra 
arrombamento recebe uma classificação de rc1 
a rc6 (rc=categoria de resistência): 

 � rc3: o ladrão tenta forçar a entrada utilizando 
uma chave de fendas e uma alavanca.

 �  rc4: o ladrão experiente utiliza, além das 
outras ferramentas, serras, martelos, machado, 
formões e berbequins portáteis alimentados 
por bateria.

 �  rc5: o ladrão experiente, além das ferramen-
tas elétricas, utiliza ainda, por exemplo, brocas, 
serras vibratórias e radiais com um diâmetro de 
disco máximo de 125mm.

 �  as novas características foram acrescentadas 
aos níveis rc3 e rc4.

tEXto  i  amel loukal

FoNTe INCrÍVeL. Para lidar com o 
trabalho de desenvolvimento den-
tro do contexto de uma empresa 
com distâncias geográficas e dife-
renças culturais, a gunnebo criou 
uma rede de I&d muito forte, na 
qual as pessoas se conhecem e há 
confiança entre elas: ”Sempre en-
carei as diferenças culturais como 
um algo de muito positivo, uma 
verdadeira riqueza. as pessoas com 
origens ou mentalidades diferentes 
têm ideias diferentes e se estas fo-
rem partilhadas de forma positiva, 
passam a ser para nós uma 
fonte incrível de  
inovação,” afirma 
myriam bevillon 
Foto: régis bevillon

Possível desenvolvimento futuro
 � a gunnebo utilizará as ”tendên-
cias tecnológicas” como: que tal 
verificar o estado do seu produto 
de segurança através do seu smart 
phone? que tal poder verificar 
quais as soluções disponíveis atra-
vés do seu ipad? que tal receber 
um alarme no seu telefone quan-
do algo corre mal? 

 � novas ferramentas táteis, ligações 
de alta velocidade, tudo isso veio 
alterar os hábitos da gunnebo 

num curto espaço de tempo, mas 
não há dúvida que nos adaptámos 
rapidamente a elas. 

 � o facto de os bancos estarem a 
prestar cada vez mais serviços e 
a focarem-se cada vez mais dire-
tamente nos clientes e o facto de, 
em muitos locais, estarem a con-
tratar serviços externos de gestão 
de dinheiro faz com que a gunne-
bo também esteja à procura de 
novas soluções.

 � a gunnebo vai acompanhar as 

grandes alterações em curso na 
área dos bancos (a nível de expan-
são ou de redução de dimensão), 
tendo já sido instaladas algumas 
soluções em muitos países graças 
a este momento de transformação 
em que vivemos.

 � o terrorismo também é uma 
preocupação, o que faz com que 
a segurança tenha sido reforçada 
em áreas como os transportes 
e em todos os principais locais 
públicos. 

 � nos últimos anos aumentaram os 
riscos de explosão, o mesmo se 
passando com os riscos de tiroteio, 
o que significa que a gunnebo 
teve necessidade de cobrir esses 
riscos, além da intrusão propria-
mente dita.

 � a preocupação com o ambiente 
também tem vindo a aumentar, 
o que tem levado a gunnebo a 
desenvolver soluções que são 
ecológicas.

conhecida pelo seu elevado nível de segurança, qualidade de resistência, 
design e desempenho, a gama de portas de segurança da gunnebo, produ-
zida na fábrica de Baldenheim, foi agora reforçada com as novas e elegantes 
portas de alumínio de folha dupla.
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De acordo com a Autoridade responsável pela Aviação civil, espera-se que 
o número de passageiros aéreos sofra um aumento de 5 porcento nos próxi-
mos anos. o operador do Aeroporto de Hamburgo já se está a preparar para 
este aumento através da expansão e modernização do posto de controlo de 
segurança central no terminal 2. 

A instalação no terminal 2 do aeroporto Internacional de hamburgo con-
sistiu em duas portas de embarque automáticas simples  – boardSec. a 
utilização de portas de embarque automáticas da gunnebo otimiza a 

fluxo de passageiros e permite um nível de segurança do mais alto nível. 
o ceo do aeroporto de hamburgo, michael eggenschwiler, decretou o projeto 

“um êxito estrondoso”. 
“a nova ‘"via rápida’ do terminal 2, equipada com a porta de embarque da gun-

nebo e que funciona em conjunto com os sistemas automatizados de controlo de 
cartão de embarque, acelera os processos nos postos de controlo e contribui para 
uma gestão mais rápida e mais conveniente dos 19.000 passageiros que passam 
pelo aeroporto e se dirigem às portas de partida todos os dias,” afirma michael.

os passageiros que utilizam o sistema boardSec da gunnebo passam sim-
plesmente o cartão de embarque pelo leitor e o sistema de tI verifica a validade 
e conformidade em relação à base de dados (o sistema cute do aeroporto). os 
tempos de espera ficam reduzidos e os funcionários do aeroporto ficam assim 
libertos para outras tarefas no aeroporto.

a gunnebo germany conseguiu a adjudicação do negócio oferecendo um paco-
te atrativo em que vinham incluídas as portas, a instalação e a manutenção.

até ao final deste ano, as duas portas de embarque simples vão ser ampliadas 
com outra via de passagem. em 2014 vão ser instaladas outras duas vias duplas. 
em caso de necessidade, poderão ser instalados sistemas de reconhecimento 
biométrico.

“o controlo de acesso continua a ser um elemento-chave na conceção da 
segurança dos aeroportos,” explica albert Schürstedt, head of building & Infras-
tructure gunnebo germany gmbh”.

o mais antigo dos aeroportos da alemanha está em condições de responder 
aos desafios do amanhã.   ■

Passageiros aéreos  
entram na via rápida

tEXto  i emma Sheldon
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 o’Marché Frais faz parte de um grupo reta-
lhista francês criado em 1984 e que conta 
com 20 lojas espalhadas por toda a zona da 
grande paris. Desde 2010, esta empresa tem 
vindo a utilizar soluções Safepay™ em todos 
os seus principais estabelecimentos.

“Escolhemos o sistema Safepay pelas 
suas características ergonómicas e pela sua 
facilidade de utilização,” refere guillaume 
charpentier, Diretor de Sistemas de ti, 
o’Marché Frais.

Guillaume charpentier afirma “Na nossa 
atividade, as transações com dinheiro 
continuam a ter bastante peso (25% do 

volume total). era muito importante suprimir as 
operações que envolvessem a gestão física de 
dinheiro nas nossas lojas por cinco razões 
fundamentais, nomeadamente:

 � eliminar as diferenças de numerário
 � libertar tempo aos caixas (tempo de trabalho 
mais eficiente sem as rotinas de início-de-dia 
e de back-office)

 �autentificação automática de notas 

 � Facilitar as transações de check-out optimi-
zando a disponibilidade dos caixas, especial-
mente nas horas de ponta

 � tornar as lojas mais seguras – uma questão 
de grande importância na sequência de uma 
série de assaltos que traumatizaram empre-
gados e clientes

a implementação de sistemas automatiza-
dos de gestão de dinheiro tinha como objetivo 
resolver estes problemas e dissuadir também 
os criminosos, o que é precisamente aquilo que 
o SafePay foi concebido para fazer.

“Solução abrangente que responde às nos-
sas necessidades”

o’marché Frais escolheu o sistema SafePay 
devido às suas características ergonómicas e à 
sua facilidade de utilização.

“em comparação com a concorrência, estas 
características fizeram muita diferença: a inte-
gração foi possível sem ter de alterar os nossos 
balcões de check-out. o módulo de depósito de 
notas do SafePay foi um dos elementos que nos 
pareceu particularmente prático uma vez que a 
sua colocação por baixo do balcão permitia ao 

caixa introduzir facilmente as notas. esta solu-
ção também permitia um nível de segurança 
maior do que qualquer outra,” explica guillau-
me charpentier.

 todas as lojas já foram equipadas com cofres 
Fichet-bauche – uma das marcas da gunnebo – 
e o grupo o’marché Frais está muito satisfeito 
com as qualidades destes produtos e dos servi-
ços relacionados.

Três anos de resultados positivos
Foram instalados inicialmente 16 dispositivos 
na primeira loja. os resultados corresponde-
ram às expetativas, o que levou a que no ano 
seguinte fossem equipadas outras sete lojas 
– incluindo brétigny-sur-orge, que agora conta 
com 24 estações. um total de 139 produtos 
SafePay no grupo inteiro.

“durante a implementação, a equipa da gun-
nebo France esteve muito proativa e envolvida 
no local. Foi criada uma interface personalizada 
com o nosso software de ponto de venda. atu-
almente, o Project manager da gunnebo presta 
serviço de acompanhamento nas novas insta-
lações e ajuda ainda a otimizar os processos,” 
acrescenta guillaume charpentier.

Gestão de dinheiro simplificada para 
uma melhor assistência ao cliente

os empregados da o’marché Frais estão satisfeitos 
com o facto de os processos de gestão de dinheiro se 
terem tornado muito mais simples. este facto teve como 
resultado o desaparecimento da maioria das reclama-
ções e isso libertou-os de forma a poderem dedicar-se a 
fazerem com que os clientes se 
sintam bem vindos nas nossas 
lojas. também é inegavelmente 
positivo ter conseguido eliminar 
o stress diário relacionado com 
possíveis ataques.

Clientes satisfeitos
os clientes também ficam mais 
satisfeitos com poderem efetuar 
de forma mais simples pagamen-
tos apenas em numerário ou num 
misto de numerário com outro 
tipo de pagamento.

“depois de um período de 
adaptação e de hesitação legíti-
ma, adotaram agora esta solução e confiam na capacida-
de que esta tem de fazer trocos corretamente. além disso, 
esta solução dá-lhes uma maior sensação de segurança 
quando vêm fazer compras à loja,” refere guillaume 
charpentier.

na maioria dos casos, este grupo de lojas equipa toda a 
linha de check-out de modo a haver apenas um processo 
de gestão de dinheiro a gerir – o que simplifica as opera-
ções e, consequentemente, poupa dinheiro. a gunnebo 
também integrou um cofre de transferência  de dinheiro 
(ctu) no back-office.

“este sistema permite 
eliminar completamente a 
necessidade de lidar manual-
mente com o dinheiro. atu-
almente, até os empregados 
da empresa de transporte de 
valores conseguem remover o dinheiro diretamente do 
cofre sem sequer lhe tocar.”

Parceria de longa data
além do desenvolvimento das lojas, o próximo passo será 
a implementação de uma ferramenta de monitorização 
centralizada designada por cashcontrol na divisão de tI. 
o objetivo consiste em fornecer uma visão global em tem-
po real do dinheiro que dá entrada e saída em cada loja e 
no grupo como um todo, aperfeiçoando os procedimen-
tos de controlo a um nível central de contabilidade.

“com o andar do tempo, o objetivo final é poder credi-
tar diretamente as contas do banco assim que é feita a 
recolha na loja – ainda antes da empresa de transporte 
de valores ter concluído a sua volta (“credit file”)!” afirma 
guillaume charpentier.   ■

FIm dos aTaques. catherine Fernandes, da loja do grupo 
retalhista francês, o’marché Frais, em brétigny-sur-orge é 
responsável pela implementação do SafePay em coordenação 
com a divisão de tI. na sua opinião: “desde que o SafePay foi 
implementado, não se verificou um único ataque nas nossas 
lojas – mesmo as que se situam em zonas supostamente mais 
sensíveis.”  Foto: marché o Frais

...a integração foi 
possível sem alte-
rar os nossos bal-

cões de check-out...

tEXto  i  laurence delecroix
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os setor de comércio a retalho gostaria de poder receber 
os seus clientes de braços abertos. As entradas devem ser 
convidativas e os clientes devem sentir-se bem quando as 
transpõem. A Maxi ica Stormarknad partille Sweden decidiu 
deixar nas mãos da gunnebo e das suas Speedgates a tarefa 
de resolver este assunto delicado.

Thomas Strindeborn é proprietário do supermercado mas 
também trabalha noutras empresas retalhistas.

“Por isso já tinha visto a solução de acesso da gunnebo 
noutras lojas de retalho. é uma solução esteticamente atraente 
e convidativa que, ainda por cima, dá a sensação de ser segura,” 
refere.  

embora o design moderno e a sensação de abertura seja agra-
dável à vista, uma solução destinada à proteção de entradas tam-
bém precisa de impedir que os ladrões saiam pela mesma. 

“já tínhamos tido problemas com furtos 
mas não podíamos simplesmente fechar 
a loja… o que queríamos era uma solução 
que continuasse a permitir grande acessibi-
lidade. as Speedgates da gunnebo acaba-
ram por ser a escolha natural uma vez que 
satisfaziam os dois requisitos,” constata 
Strindeborn.

estas portas novas também têm uma 
pegada ecológica mais pequena do que as 
que se encontravam instaladas previamen-
te. anteriormente, os clientes tinham um 
longo trajeto a percorrer até entrarem no 
supermercado, tendo que passar por duas 
portas giratórias. a nova solução faz com 

que a entrada seja muito mais fácil e o 
aspeto exterior da loja também beneficiou. a altura relativamente 
superior das Speedgates também pode ter um efeito mais dissua-
sor sobre os assaltantes e ladrões do que as portas anteriores que 
eram mais baixas. 

thomas Strindeborn está satisfeito com as suas novas Speed-
gates tanto no que se refere à maior acessibilidade como às suas 
características de prevenção de crime.

“estou encantado com todos os aspetos técnicos e estéticos 
desta solução e com o facto de tudo estar a funcionar sem pro-
blemas. além disso, é muito fácil trabalhar com os vendedores e 
técnicos de assistência da gunnebo,” acrescenta.

através do passa-palavra, outros comerciantes e interessados 
souberam e vieram confirmar eles próprios como funcionavam as 
Speedgates da gunnebo no supermercado.

“todos os que têm oportunidade de a ver ficam encantados. 
Pode não ser a solução mais barata mas não há dúvida que é fan-
tástica!”, conclui thomas Strindeborn.  ■

Aberto aos clientes – mas fechado aos ladrões

tEXto  i mats ekendahl

Solução que  
poupa espaço no  
comércio a retalho

per geijer é responsável 
pela Segurança na Fede-
ração Sueca de comér-
cio. Apresentamos aqui 
as suas opiniões sobre 
as soluções de entrada e de acesso a 
lojas agora e no futuro:
“ao investir numa solução segura para 
entradas, os comerciantes não podem 
pensar apenas em dificultar o acesso 
aos ladrões e assaltantes. também têm 
de pensar em algo que facilite a entrada 
dos clientes. os visitantes têm de se 
sentir confortáveis e os carrinhos de 
bebé e cadeiras de rodas têm de ter um 
acesso facilitado. é por isso que muitos 
comerciantes preferem uma solução tão 
aberta e convidativa quanto possível. 

Por outro lado, é por isso também que 
alguns põem em causa soluções de 
portas de entrada demasiado grandes 
e possivelmente dotadas de tecnologia 
e segurança a mais. no que se refere às 
Speedgates, os principais interessados 
são as lojas de grande dimensão com 
zonas de entrada muito amplas. as lojas 
mais pequenas geralmente contentam-
-se com portas simples que basculam 
para deixar passar os clientes na entrada 
e estas são geralmente adequadas uma 
vez que a maioria das pessoas se sentem 
desconfortáveis em remar contra a maré 
e, quando o fazem, são geralmente alvo 
das atenções. no entanto, se a entrada 
não for bem visível das caixas, por exem-
plo, uma porta tecnicamente mais avan-

“Os clientes conseguem abrir as p ortas com o recibo das compras”

aTraINdo os 
CLIeNTes.
as Speedgates são 
uma solução de 
entrada aberta e 
convidativa que 
serve, simulta-
neamente, de 
elemento dissuasor 
para os presumíveis 
ladrões.

Foto: Åsa tjörngren

Hemköp Skanstull é um supermercado situado na entrada de 
uma das estações de metro de Estocolmo. É um local muito 
movimentado e a entrada da loja não tem visibilidade a partir 
das caixas.

“A proteção contra roubo é vital pelo que resolvemos instalar 
uma SpeedStile com uma porta de segurança da gunnebo,” 
afirma Fredrik camitz, Diretor da loja.

O design é neutro, uma caixilharia cinzenta escura com painéis 
axadrezados em alumínio escovado. as portas de entrada 
têm um aspeto elegante e ao, mesmo 

tempo, permitem bloquear a passagem a la-
drões e assaltantes. o facto de estarem equipa-
das com painéis de vidro com 180 cm de altura 
também ajuda: não é fácil passar artigos sobre 
as mesmas…

“temos a nossa SpeedStile há relativamente 
pouco tempo mas parece que já reduzimos a 
incidência de roubo e perdas. acho que, em 
termos psicológicos, é muito pior tentar passar 
na direção contrária através de uma SpeedStile 
do que o era através das antigas portas bascu-
lantes que utilizávamos antes,” afirma Fredrik 
camitz.

também se sente satisfeito com o facto de a 
nova solução de acesso ser eficiente em termos 
de espaço, especialmente tendo em conta que o 
espaço disponível para a instalação era algo limitado.

“na realidade, a instalação libertou algum espaço junto da entrada 
e isso é ótimo porque é uma excelente zona de vendas que queremos, 
evidentemente, aproveitar ao máximo.”

desde a instalação, os técnicos da gunnebo já tiveram oportunida-
de de afinar as portas. é importante que se mantenham abertas por 
tempo suficiente.

“Inicialmente demoravam um pouco demais a fechar pelo que qui-
semos tornar este processo mais rápido. em breve vão estar a funcio-
nar em pleno,” explica Fredrik.

hemköp Skanstull não teve uma única paragem operacional desde 
que começou a utilizar o sistema SpeedStile. 

“tem uma construção muito fiável em termos operacionais.” 
Fredrik camitz optou pela gunnebo como fornecedor depois de ter 

visto soluções de acesso SpeedStile em duas outras lojas hemköp em 
estocolmo.   ■

çada, que dificulta a passagem, pode ser 
uma solução mais apropriada. especial-
mente se a loja não tiver empregados 
destacados para a entrada da loja, o que 
seria frequentemente desejável como 
forma de dar as boas vindas ao cliente 
assim que ele entra, prestando um bom 
serviço que fomenta as vendas.

Seja qual for a solução escolhida, tem 
de ser fiável em termos operacionais. as 
portas não devem trancar deixando os 
clientes de fora e também não devem 
bloquear quando estão abertas porque 
isso seria efetivamente uma tentação 
para os malfeitores…      

de um modo geral, existem muito 
poucos comerciantes interessados nas 
portas de segurança tecnicamente mais 

avançadas. não estão à procura de so-
luções futuristas uma vez que têm uma 
abordagem tradicional e, tal como já foi 
mencionado, não querem certamente 
problemas de funcionamento que pos-
sam impedir o fluxo de clientes.

estão, no entanto, em conversações 
sobre soluções mais modernas para o 
futuro, com um mínimo de caixas aber-
tas e com a possibilidade de os clientes 
passarem os seus artigos pelos leitores e 
pagarem com cartão. quando os clientes 
já pagaram pelos seus artigos, conse-
guem abrir as portas com o recibo como 
prova de compra.  esta possibilidade exi-
ge, evidentemente, uma solução fechada 
de entrada e saída da loja.”   ■

tEXto  i mats ekendahl

Thomas Strindeborn.

Fredrik Camitz.
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Foto: Cia Lindkvist

Quem é Björn Eriksson?
Antecedentes:  chefe dos Serviços aduaneiros Sue 
cos e da guarda costeira Sueca, comissário da Polí-
cia nacional, Presidente da Interpol, governador do 
condado de Östergötland, membro do conselho 
de administração da gunnebo ab, investigador 
principal do crime relacionado com o desporto ao 
serviço do governo sueco. 
Funções atuais no setor da segurança: Presidente 
do conselho de administração da organização 

industrial sueca para a segurança, 
conselheiro de segurança para a 
Saab Security, Presidente do conse-
lho de administração da empresa de 
segurança brm, consultor para a bYa 
(uma comissão destinada à forma-
ção e à saúde e segurança no setor da segurança) 
e membro do conselho de administração da con-
federação desportiva Sueca com responsabilidade 
em matéria de segurança.

 

O especialista de segurança  em soluções de entrada 
para espaços e locais de alto risco:
a chave é uma interação entre pessoas e tecnologia e essa colaboração propriamente dita entre 

soluções tecnológicas e pessoas de carne e osso está a aumentar. a presença de 
pessoas será sempre necessária para ligar, verificar, efetuar a manutenção e des-
ligar os sistemas de segurança. deste modo, as soluções de segurança de entrada 

da gunnebo, por exemplo, serão sempre importantes uma vez que as pessoas vão ter 
sempre de entrar e sair dos locais de forma segura e eficiente através de diversas entradas 
e saídas. a existência de um único guarda de segurança não vai ser a opção do futuro… 

muitos esforços estão a ser feitos em termos de logística e segurança no que se refere 
à entrada e saída de pessoas dos espaços por ocasião de grandes eventos desportivos, por 
exemplo. uma das áreas em desenvolvimento é a descoberta de métodos técnicos que 
possam ser utilizados em vários países para controlar as pessoas que podem entrar. entre 
as soluções inclui-se a iriscopia, bilhetes pessoais e câmaras de reconhecimento facial. a 
ligação entre a pessoa e o bilhete, acima de tudo, vai aumentar. o esvaziamento rápido e seguro de 
um estádio é outra área que está a ser estudada.

Globalização cria maior vulnerabilidade

Björn eriksson afirma que a indústria da 
segurança tem vindo a desempenhar cada 
vez mais as tarefas da polícia pelo que a 

indústria da segurança está a crescer. entretanto, 
o foco do setor está a mudar e, de certa forma, os 
intervenientes mudaram a sua oferta nos últi-
mos anos. Foram acrescentadas análises de risco, 
por exemplo, à carteira de produtos. 

“as empresas como a gunnebo passaram de 
vender produtos individuais para oferecer solu-
ções totais sofisticadas que envolvem hardware 
e software em áreas como o controlo de acesso 
e a gestão de dinheiro. o nível de aperfeiçoa-
mento também aumentou, o que por sua vez 
exige maior competência dos empregados 
e maior especialização nas diversas áreas de 
produtos,” refere eriksson.

no futuro, as comunidades espalhadas pelo 
mundo vão tornar-se geralmente mais comple-
xas, aumentando as ameaças e os riscos para 
pessoas e bens.

“uma maior mobilidade das pessoas e 
da tecnologia são sinónimo de uma maior 
globalização. este facto torna a sociedade 
melhor e mais eficiente, por um lado, mas 
também mais exposta e vulnerável,” explica 
eriksson. 

como consequência disso, o número  
de empresas especializadas em segurança 
está a aumentar, em parte devido ao facto 
de as necessidades internas e externas das 
empresas cotadas serem cada vez maiores. 
como já foi referido anteriormente, esta  
situação reduz o monopólio do setor pú-

tEXto  i mats ekendahl

blico sobre as medidas de segurança, o que vem 
beneficiar a indústria da segurança.

na opinião de eriksson não é possível eliminar 
a presença das pessoas em todos os contextos de 
sistemas de segurança, embora o grau de tecno-
logia nesses sistemas esteja a aumentar cada vez 
mais. as pessoas passaram, no entanto, a desem-
penhar outros papéis nos seus empregos. 

“a importância de reunir informações para 
manter a segurança a um nível elevado está a 
aumentar todo o tempo, e isso exige pessoas que 
sejam capazes de analisar dados e conhecimentos 
à medida que a complexidade dos sistemas de 
segurança aumenta.”

Independentemente da resistência de um es-
cudo protetor, há sempre alguém com suficiente 
motivação para o conseguir quebrar ou contornar.

“a resistência de uma corrente mede-se pelo 
seu elo mais fraco, o que faz com que seja do 
interesse tanto do atacante como do defensor 
encontrar esse ponto mais fraco de modo a poder 
utilizá-lo para os seus próprios fins. no exército, 
fala-se de estratégia e de contraestratégia, uma 
batalha mental,” afirma eriksson.

acredita que, no futuro, medidas como as 
patrulhas de segurança venham a ser substituídas 
cada vez mais por pessoas e novas tecnologias sob 
a forma de câmaras que são utilizadas em tempo 
real.

“o custo da nova segurança está a diminuir 
em relação aos custos de salários e, uma vez que 
as pessoas não se estão a tornar mais baratas, a 
aquisição de tecnologia está a acelerar.”

além disso, novos fatores estão constantemen-
te a entrar em jogo como, por exemplo, a Internet 
com as suas redes sociais, o que significa que a 
comunicação em tempo real não é limitada pelas 
fronteiras. 

“o recurso à fraude pode ser aperfeiçoado e os 
criminosos de um país podem utilizar a Internet 
para planear rapidamente um crime a realizar 
num país completamente diferente. ao mesmo 
tempo, no entanto, as pessoas que testemunham 
um crime podem facilmente fotografar ou filmar 
provas nos seus telemóveis, por isso o progresso 
traz benefícios a ambos os lados…”  ■

Björn Eriksson, antigo comissário da polícia nacional sueca, tem 
uma longa carreira nas áreas relacionadas com a segurança. 
A global entrevistou-o sobre o setor da segurança agora e no 
futuro.  

“Uma das tendências que existem é a redução do custo da 
nova tecnologia de segurança em relação aos custos com salários 
e, uma vez que os empregados não estão a tornar-se mais bara-
tos, a aquisição de tecnologia está a acelerar, embora não seja 
possível abolir por completo a presença das pessoas,” explica.

Indústria da segurança mais importante numa sociedade cada vez mais complexa

 A importância de  
reunir informações 
para manter o nível da 
segurança elevado está 
a aumentar cada vez 
mais 

O especialista de segurança em  
 gestão de dinheiro:

a sociedade tende a pensar que os cartões de crédito e de 
débito reduzem o risco de roubo, que os pagamentos são mais seguros quando se proces-
sam por via eletrónica. no entanto, a verdadeira razão para esta abordagem é que os bancos 

não conseguem lidar com tanto dinheiro. a existência de mais cartões também significa, evidente-
mente, mais fraude com cartões e este tipo de crime acontece muito mais online do que os crimes 
relacionados com dinheiro nas lojas. além disso, existem obviamente pessoas que ainda preferem 
ter a opção de andar com dinheiro, talvez para poder efetuar as suas transações sem deixar rasto, de 
modo a não poderem ser contactadas por estranhos com ofertas financeiras. uma das atividades 
mais importantes da gunnebo consiste na proteção da gestão de caixa, para que a utilização de di-
nheiro continue a ser uma opção viável. do meu ponto de vista, acho que este nicho não vai mudar; 
o dinheiro veio para ficar. e se os cartões fossem a única opção, os bancos poderiam aumentar as 
taxas relacionadas com cartões. Por isso, de um modo geral, acho que não se pode dizer que um mé-
todo é melhor do que outro; problemas diferentes exigem métodos diferentes de gerir o dinheiro.
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A alteração de uma nota numa união da di-
mensão da UE é uma mudança com grandes 
repercussões a nível dos estados, dos bancos 
centrais, dos outros bancos, das lojas e das 
empresas que fabricam sistemas que lidam 
com o dinheiro. As novas notas vão entrar em 
circulação a 23 de setembro de 2014, dando 
assim tempo a todos os intervenientes para 
se prepararem adequadamente para a sua 
introdução. 

A primeira nota da nova série, a de 5 euros, 
entrou em circulação a 2 de maio de 
2013 e a nova nota de 10 euros, cujas 

especificações foram apresentadas no início de 
janeiro, vai entrar em circulação a 23 de setem-
bro de 2014. 

 “atualizar o hardware e o software dos 
 

sistemas antigos pode ser um desafio,” afirma 
jorge rami duesca, global Product manager 
Services da gunnebo. 

no novo design estão integrados avanços  
na tecnologia de fabrico das notas, o que faz  
com que a nova nota seja mais resistente à 
falsificação. as novas notas são mais resistentes 
e possuem um revestimento protetor e várias 
novas características que lhes conferem maior 
segurança. as novas notas de euro vão permitir 
uma verificação muito fácil a nível manual e  
visual, através do método de "toque, aspeto e 
inclinação". além da imagem da europa no holo-
grama e a marca de água, as notas incluem um 
número esmeralda, que muda de cor, de verde 
esmeralda para um azul profundo, quando se 
inclina a nota. 

Impacto reduzido sobre o ambiente

uma vez que estas notas são mais resistentes, 
a necessidade de as substituir com 
tanta frequência será menor, pelo 
que haverá uma redução dos 

custos e o impacto sobre 
o ambiente tam-

bém 

será menor. com o andar do tempo, o eurosiste-
ma irá atualizar todas as notas do euro por  
ordem ascendente de valor. no site euro cash 
academy do banco centro europeu (bce) poderá 
ficar a saber mais sobre as notas do euro e sobre 
as suas características de segurança. o eurosiste-
ma está a tomar medidas no sentido de prestar 
apoio à adaptação das máquinas de gestão de 
dinheiro e dos dispositivos de autenticação para 
fazer face à data de lançamento de setembro. 
os proprietários deste tipo de equipamento são 
aconselhados a contactar quanto antes os seus 
fornecedores ou fabricantes de modo a poderem 
preparar-se para a nova nota de 10 euros. 

Adaptação às novas notas

os bancos centrais da zona euro contactaram os 
fabricantes de equipamento de notas, os bancos 
e os comerciantes, que produzem ou utilizam dis-
positivos de gestão e autentificação de dinheiro, 
para lhes oferecer ajuda na adaptação das suas 
máquinas à nova nota de 10 euros.

a gunnebo, certificada pelo banco central 
europeu como fabricante de equipamento de 
gestão de dinheiro, oferece um serviço de atuali-
zação e readaptação aos clientes que pretendam 

Antecipando o que será a maior alteração de notas suecas nos tempos modernos, o Banco 
centro da Suécia, riksbanken, pediu ajuda às empresas de segurança especializadas em gestão 
de dinheiro.
Durante o processo, foi solicitado às empresas que dessem a sua opinião sobre o design e fun-
ção das novas notas e moedas. 

A gunnebo é uma das empresas externas 
que o riksbank escolheu para trabalhar 
neste sentido. 

“temos uma boa relação com o riksbank e 
sentimo-nos honrados por estar envolvidos 
numa fase tão incipiente da produção das novas 
notas,” refere Frank engqvist, Product manager 
cash handling da gunnebo.  a gunnebo e algu-
mas empresas de gestão de dinheiro específicas 
do segmento bancário e de classificação estão a 

trabalhar lado a lado com o riksbank para produ-
zir as novas moedas e notas.

quando as novas notas forem emitidas, as 
máquinas de gestão de dinheiro serão adapta-
das às novas notas, que vão ser de um tamanho 
diferente e dotadas de pormenores de segurança 
diferentes.

“Foi-nos dado acesso às primeiras moedas 
cunhadas para uma verificação interna já no prin-
cípio de 2013. em novembro de 2012, testámos 

as “provas funcionais” – notas não impressas 
– em que apenas o tamanho do papel estava de 
acordo com a especificação e onde as caracte-
rísticas de segurança que não são visíveis foram 
testadas. depois desta verificação, o riksbank 
ajustou algumas funções. em setembro de 2013, 
recebemos as primeiras notas pré-impressas para 
verificação e com melhoramentos de segurança 
efetuados como resultado das observações que 
fizemos no primeiro teste. em abril de 2014, 
vamos ter acesso às notas finais,” afirma Frank 
engqvist.

em outubro de 2015 vão ser introduzidas na 
Suécia notas novas de 20, 50, 200 e 1,000 coroas, 
e só em outubro de 2016 entrarão em circulação 
as novas notas de 100 e 500 coroas bem como as 
moedas de 1, 2 e 5 coroas.   ■

a alteração de notas e moedas na Suécia
 � riksbanken, o banco central da Suécia, tomou uma 
decisão sobre as denominações das moedas e das notas 
e escolheu o seu design. estão a ser desenvolvidos protó-
tipos, também conhecidos por substratos. 

 � na primeira fase, foi possível realizar testes com as moe-
das ainda por cunhar para testar a liga, tamanho e peso 
das mesmas. 

 � as notas são completamente brancas na primeira fase 
de verificação e apresentam apenas um número de série 
e a Proteção de Iv. São as características de tamanho 
e segurança, como a posição das assinaturas em infra-
vermelhos e a resistência do papel da nota à radiação 
ultravioleta, que estão a ser testadas. os ensaios são 
realizados, em parte, por elementos externos.

 � quando tiverem sido feitos os ajustes que se seguem à 
primeira ronda de verificação, passar-se-á à fase de tes-
tagem das moedas cunhadas e das notas impressas. 

 � as notas terão de ser testadas para comprovar que as 
assinaturas infravermelhas gravadas funcionam con-
forme especificado após a impressão e que a luz branca 
pode ser utilizada para ler a tinta visível, bem como a 
assinaturas uv e a sua durabilidade.

Novas notas melhoram segurança 

tEXto  i malin Serrander

tEXto  i malin Serrander

reduzir ao mínimo a perturbação causada na sua 
atividade e assegurar uma transição fácil para as 
novas notas.

”oferecemos uma solução completa pronta a 
utilizar para atualizar as máquinas de validação 
de notas de acordo com as especificações do 
bce. a solução inclui a atualização de hardware e 

firmware necessária para a compatibilidade com 
a nova nota, proporcionando um novo período de 
garantia para as peças trocadas. a solução de atu-
alização foi concebida para reduzir ao mínimo as 
intervenções necessárias no futuro para a intro-
dução das novas notas da série europa nos próxi-
mos anos, uma vez que apenas serão necessárias 

atualizações novas do firmware,” afirma jorge.
as atualizações serão implementadas antes 

de as novas notas serem reveladas no mercado, 
assegurando a compatibilidade contínua das 
soluções de gestão de dinheiro da gunnebo. 

todas as intervenções ficarão a cargo de técni-
cos certificados da gunnebo.   ■

 Foto: © banco central europeu

seGuraNÇa sueCa. 
em outubro de 2015 vão 

ser introduzidas na Suécia 
notas novas de 20, 50, 200 e 

1 000 coroas, e só em outubro 
de 2016 entrarão em circula-
ção as novas notas de 100 e 
500 coroas.

aNTIGo e NoVo. no início, as notas antigas manter-se-ão em 
circulação juntamente com as novas. em seguida, as antigas 
tornar-se-ão inválidas. o banco central europeu anunciará com 
muita antecedência a data em que deixarão de ter validade. as 
notas antigas poderão em qualquer altura ser trocadas pelos 
bancos centrais da zona euro. 

Segurança em esforço conjunto
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A partir de uma visão de revolucionar a 
experiência do pão, foi fundada em 2008 a 
lagkagehuset, numa fusão entre as pa-
darias Skallebæk e lagkagehuset. Desde 
então, o conceito foi-se tornando cada vez 
mais ambicioso, sendo a cadeia atualmente 
compost por 30 lojas espalhadas por toda a 
Dinamarca. Hoje, onze dessas lojas possuem 
uma instalação SafepaytM – e existem planos 
para mais.

A lagkagehuset estava no mercado dos 
sistemas de gestão de dinheiro. depois de 
uma investigação bastante profunda, foi 

escolhida a solução fechada de gestão de dinhei-
ro SafePay da gunnebo.

“com a gunnebo, era óbvia a possibilidade 
de otimizar o retorno sobre o investimento. ao 
mesmo tempo, o processo de instalação e a 
subsequente formação dos empregados pareceu 
ser um investimento viável. além disso, o design 
da solução SafePay adapta-se perfeitamente ao 
conceito da lagkagehusets e do seu interior,” 
afirma Peter bruun, ceo da lagkagehuset. 

Peter também refere que a colaboração en-
tre os fornecedores e a lagkagehuset tem sido 
excelente.

“os instaladores têm tido uma intuição acer-
tada sobre como integrar os sistemas no local. 
e estamos muito satisfeitos com o resultado,” 
conclui Peter bruun.

mette Kjærgaard, gerente da loja lagkagehu-
set, ny Østergade, copenhaga: ”com o SafePay, 
já não exercemos a mesma atração sobre os 
ladrões e assaltantes.” 

a solução SafePay, com o seu sistema com-
pletamente fechado de gestão de dinheiro, im-
possibilita que os empregados tenham contacto 

com o dinheiro. os trocos são fornecidos aos 
clientes no tabuleiro para que estes os retirem 
eles próprios e o resto do dinheiro vai simultane-
amente para o cofre de depósito.

“o SafePay fez com que os nossos empregados 
se sentissem mais seguros. com este sistema, 
os nossos empregados não têm de lidar com o 
dinheiro, o que é uma vantagem enorme tendo 
em consideração que o nosso negócio são os 
alimentos. além disso, o SafePay tem ainda a 
vantagem de os processos de pagamento decor-
rerem com maior rapidez e facilidade, o que se 
traduz em mais tempo para dedicar aos clientes,” 
acrescenta mette Kjærgaard.   ■

tEXto  i janne Pedersen 

PoLÓNIa  a reputação e rentabilidade de uma insti-

tuição financeira baseiam-se na sua capacidade para de-

monstrar aos clientes que as suas intenções são sérias 

quando se trata de proteger os seus ativos e os seus 

investimentos. até à data, os arquitetos escolheram 

quatro linhas de SpeedStile Fl para a nova sede polaca 

do meritum bank em gdańsk.

“as abas de vidro de movimento rápido ofereciam o 

nível de segurança e velocidade de fluxo de passagem 

que eram exigidos, sem comprometer o respetivo de-

sign,” explica tomasz Krulak, manager entrance control 

for gunnebo eastern europe.

INdIa  há mais de 50 anos que a association 

of business communicators in India (abcI) 

tem vindo a reconhecer a excelência nas pu-

blicações de marketing e este ano foi galardo-

ada a global com o prémio de melhor e-zine.

Sandeep deshpande, country manager 

para gunnebo India, esteve em mumbai para 

receber o prémio de bronze cuja atribuição foi 

decidida por um painel de 24 peritos. a global 

foi considerada uma das melhores e-zines 

tanto a nível de conteúdo como de design.

a participação nos Prémios abcI é alvo 

de convite e distribui-se por um total de 32 

categorias em formato impresso e digital 

tanto em inglês como em língua hindi. a 

categoria e-zine, que é relativamente nova, 

abrange todas as revistas que se encontram 

disponíveis online. 

esPaNHa  em 2013, a gunnebo tratou do 
fornecimento de portas de segurança 
para uma série de cabines de portagem na 
região da catalunha em espanha.  
    na sequência da sua instalação, que 
resultou num nível melhorado de proteção 
dos operadores de cabines de portagem, 
foi recebida uma nova encomenda para 97 
portas reforçadas adicionais para autoes-
tradas em várias localidades de espanha.

Revista Global galardoada
A  C U STO M E R  M A G A Z I N E  F R O M  T H E  G U N N E B O  S E C U R I T Y  G R O U P        #1   2013

– strong demand from public transportation

ENTRANCE CONTROL

Total peace 
of mind with 
unique service

Feature

Supersized 
safe deposit 
lockers in Paris

Even the smallest 
items stay  
out of prison ...

3

6

14

A  C U STO M E R  M A G A Z I N E  F R O M  T H E  G U N N E B O  S E C U R I T Y  G R O U P      #2   2013

GUNNEBO TAKES 
RESPONSIBILITY

FOR SUSTAINABLE 
BUSINESS

Supplier to the 
Royal Household

Feature

Improved Surveillance

of Retail Network

State-of-the-Art
Hospital Security

15

 3

 12

Melhorar a segurança 
na autoestrada

acerca da lagKagehuSet
 �  a palavra “lagkage” significa “bolo em 
camadas”

 �  trata-se de um bolo muito fofo, recheado com 
natas batidas de muitos sabores e coberto de 
todo o tipo de coberturas de açúcar em pó fino, 
consoante o tipo de bolo.

 �  este é o bolo de aniversário tradicional.
 �  a visão da lagkagehuset é oferecer aos seus 
clientes uma experiência única.

Funcionários sentem-se mais seguros
Design sem compromisso
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Lançamento de novo site de relações de investidores
GLoBaL  com um potente motor de busca do próprio site e uma estrutura de navegação intuitiva, os utilizado-

res terão ainda mais facilidade em encontrar a informação que procuram

o site responde às necessidades de acionistas, potenciais investidores, analistas financeiros e jornalistas 

que precisam de aceder aos dados financeiros do grupo, como a relatórios trimestrais e relatórios anuais, bem 

como informações relativas a eventos de investidores como os dias das assembleias gerais anuais e do merca-

do de capitais. www.gunnebogroup.com 

Empresa petrolífera altamente protegida
aZerBaIJÃo  o Fundo Petrolífero estatal da república 

do azerbaijão (SoFaZ) vai mudar a sua sede para um 

novo aranha céus, a torre SoFaZ, em baku o projeto, 

com uma duração de dois anos, foi concluído no final 

de 2013, tendo a gunnebo fornecido grande parte dos 

elementos de segurança que o compõem.  a nova torre 

é um “edifício verde” registado por breeam, o método 

de avaliação, classificação e certificação da sustentabili-

dade dos edifícios mais antigo e mais utilizado em todo 

o mundo. Possui painéis fotovoltaicos nas suas paredes 

laterais e uma conceção eficiente em termos energéti-

cos.  no que se refere à segurança, a gunnebo forneceu 

toda uma gama de produtos e sistemas diferentes ao 

novo arranha céus, incluindo uma porta de cofre forte 

resistente a explosão, portões de garagem resistentes a 

explosão e portas e janelas à prova de bala.

reINo uNIdo  a empresa líder de serviços financeiros in-

ternacionais, dollar Financial group, tenciona reforçar os 

seus êxitos recentes na europa expandindo ainda mais 

neste continente e também na ásia. os seus planos 

de expansão são ambiciosos e entusiasmantes.  há já 

muitos anos que a gunnebo tem vindo a trabalhar com 

a dFg, inicialmente como o único fornecedor de cofres 

a uma das suas subsidiárias no reino unido, the money 

Shop. mas, agora que a dFg se prepara para expandir, 

a gunnebo está ao seu lado para ajudar no desenvolvi-

mento da empresa.

 Paul Stickley é o diretor de contas Principais da 

dFg a nível global e é ele o responsável por coordenar 

os diretores de contas Principais locais numa série de 

outros países.

 “esta estrutura funciona muito bem uma vez que, 

desta forma, podemos assegurar que cobrimos prati-

camente todas as posições dos clientes dentro de cada 

uma das áreas de negócio da dFg,” explica Paul.

 a estratégia da dFg tem como alvo a aquisição e 

moldagem de empresas semelhantes existentes noutro 

países, de modo a transformá-las no seu próprio modelo 

de negócio. no entanto, também tencionam expandir 

para mercados completamente novos com negócios 

totalmente diferentes, começando, inicialmente, a uma 

escala mais pequena para ver como é que corre.

 “a dFg precisa e pretende encontrar fornecedores 

capazes de reagir rapidamente, oferecendo flexibilidade 

nas suas ofertas e fornecendo produtos de alta qualida-

de,” acrescenta Paul, “e vêm na gunnebo um precioso 

companheiro de viagem na sua conquista de novos 

mercados.”

dINamarCa  as estações de serviço Shell de toda a 

dinamarca vão proceder à instalação da solução fecha-

da de gestão de dinheiro SafePaytm.  SafePay é a solução 

da gunnebo para um processo de gestão de dinheiro 

controlado, seguro e eficiente em estabelecimentos co-

mercias. torna as lojas mais seguras, elimina as diferen-

ças de caixa e reduz as necessidades de administração 

no back-office.

“a dinamarca é um dos mercados mais desenvolvi-

dos no mundo em termos de gestão fechada de dinhei-

ro. esta encomenda vem consolidar a nossa posição 

como principal fornecedor deste tipo de soluções. há 

muitos anos que somos um parceiro de negócios de 

confiança da Shell e estou muito satisfeito com a reno-

vação do voto de confiança que a Shell deu à gunnebo 

com esta encomenda,” afirma morten andreasen, SvP 

region europe, middle east & africa da gunnebo.

“realizámos uma experiência em 2013 que obteve 

bons resultados. esta solução irá ajudar-nos a au-

mentar a segurança e eficiência do nosso processo 

de gestão de dinheiro,” refere maria beck-tange, 

diretora da área de retalho da Shell denmark. 

“os nossos empregados reagiram de forma 

muito positiva a esta iniciativa. trata-se de um 

marco importante para a Shell em termos de 

aumento de segurança.”

a entrega está prevista para 2014 e o contrato tam-

bém inclui assistência por um período de cinco anos. 

No combate aos  
assaltos violentos 
eua  há muito tempo que os bancos americanos 

têm vindo a sofrer uma série de violentos assaltos 

à mão armada cuja incidência tem vindo a au-

mentar; nos últimos tempos, em alguns estados 

com a Flórida e o texas. Para impedir estes crimes, 

muitos bancos têm estado a instalar portas de 

interbloqueamento da gunnebo, equipadas com 

detetor de metais.   quando o visitante entra no 

banco, a porta para o exterior fecha-se nas suas 

costas. Se não for detetada a presença de uma 

arma, a porta para o interior abre-se automatica-

mente logo a seguir. Se for detetada uma arma, 

ambas as portas permanecerão trancadas.

ShELL FAZ DINhEIRO PARCERIA DE GESTãO  

Importante para monitorizar  
o movimento

You-sun Lee, diretor 
de segurança da em-
presa na LIX Nex1.

ilHAS cAnÁriAS  A Seguridad Integral Canaria (SIC) 

foi a primeira empresa de transporte de valores a 

investir na solução automática de cofres de aluguer, 

SafeStore Auto, da Gunnebo.

A SIC é a maior empresa de transporte de valores 

que opera nas Ilhas Canárias, com mais de 5.000 

empregados e um volume de negócios que ascen-

deu, em 2012, a 400 milhões de euros.

Orlando Hernandez, Diretor Técnico da SIC, expli-

ca o que levou a este investimento: “Temos andado 

à procura de uma solução de cofres de aluguer 

para os nossos clientes VIP. Rejeitámos no passado 

muitas soluções que nos foram propostas devido à 

quantidade de espaço que exigiam e à dificuldade 

de construir um cofre forte de classificação VII.”

A solução SafeStore Auto vai resolver o problema 

de espaço e cumprir os regulamentos de segurança. 

“Além disso, teremos a opção de oferecer ao nosso 

cliente um serviço disponível 24 horas por dia, com 

mais privacidade, o que constitui um Serviço Pre-

mium,” acrescenta Orlando Hernandez.

Resolver problemas de espaço para empresa de transporte de valores

PoLÓNIa os governos e os prestadores de serviços 

públicos têm uma grande responsabilidade na proteção 

dos dados dos cidadãos. mas a natureza sensível das 

informações tratadas pelos organismos do setor público 

faz com que estes organismos corram frequentemente 

mais riscos do que muitas empresas do setor privado. 

Se estes dados fossem parar às mãos erradas ou se 

perdessem ou danificassem, as consequências seriam 

frequentemente graves.

na Polónia, uma autoridade regional, o comissariado 

do voivodato de Świętokrzyskie, tem gerido um projeto 

para a melhoria das redes de It e para a criação de um 

sistema de e-governo mais atualizado.

como parte deste projeto, financiado pelo Fundo 

europeu de desenvolvimento regional, foram objeto de 

modernização 84 repartições locais que foram equipa-

das com cofres de dados dataguard da gunnebo.

além de proporcionar proteção física contra os 

assaltos, os cofres dataguard possuem certificação 

de proteção de duas horas contra incêndio para os 

suportes digitais 

como os dvds, 

as unidades de 

disco rígido e as 

cassetes de cópia de segurança.

“dispúnhamos apenas de cinco semanas para forne-

cer os cofres às 84 repartições e conseguimos cumprir o 

prazo,” comenta tomasz derbich, Key account manager 

for gunnebo Poland. “estamos muito satisfeitos com o 

que conseguimos.”

Cofres de dados protegem registos confidenciais

CoreIa do  suL a lIg nex1 é uma empresa de 

investigação e desenvolvimento e de fabrico de 

armas da coreia do Sul. 

“o nosso objetivo é poder contar com o 

mesmo nível e filosofia de segurança que um 

aeroporto internacional,” afirma You-Sun lee, 

diretor de Segurança da empresa.

o governo da coreia do Sul é o principal clien-

te da lIg nex1 e faz muita pressão, por motivos 

óbvios, sobre os seus fornecedores no que se 

refere à manutenção de normas de segurança 

extremamente elevadas. São realizadas verifica-

ções anuais para assegurar a satisfação destas 

normas rigorosas. 

há dois anos, a empresa construiu um novo 

centro de investigação e desenvolvimento e 

procurou a gunnebo para o fornecimento de 

uma solução para a segurança da entrada.

“Pretendíamos a solução melhor, mais efi-

ciente e mais fiável, para a segurança da nossa 

zona de entrada e na coreia do Sul a gunnebo 

tem uma boa reputação quando se trata de 

soluções de vanguarda,” explica You-Sun lee.

todos os dias, 1.500 pessoas passam pelas 

portas, pelo que é essencial que o sistema de 

entrada funcione eficazmente e permita à lIg 

nex1 verificar onde é que cada uma dessas 

pessoas se dirige dentro do edifício.

“e funciona mesmo! estou muito impressio-

nado coma resistência da solução da gunnebo.  

Para nós, é muito importante poder contar 

com segurança física que nos permita também 

monitorizar os movimentos das pessoas  

dentro das nossas instalações,” conclui  

You-Sun lee.

Dollar Financial cresce com fornecedor flexível
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o artigo principal deste número é Segurança que 

faz toda a diferença. e é isso mesmo que a equipa de 

investigação e desenvolvimento (I&d) da gunnebo 

se propõe para o futuro.

Para atingir bons resultados, uma empresa tem de 

estar sempre a melhorar os produtos que já existem 

e também a criar novos produtos e soluções. estes 

têm de ser tecnologicamente avançados, fáceis de 

utilizar, fiáveis, seguros e possuir uma boa relação 

preço-qualidade. 

e quando se atinge este objetivo, clientes de todos 

os tipos poderão proteger os seus valores e o seu 

dinheiro, impedir a passagem indesejada de pessoas 

e ladrões, monitorizar à distância os seus sistemas 

de dados de segurança e muito mais.

Por isso, as soluções de segurança desenvolvidas 

corretamente fazem mesmo toda a diferença. 

Segurança que faz 
mesmo a diferença

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


