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aceRca Da GunneBO 
a Gunnebo é líder mundial em produtos, 
serviços e soluções de segurança, com 
uma oferta que cobre sistemas de 
manuseamento de dinheiro, cofres e 
casas-fortes, sistemas de segurança de 
entradas e segurança eletrónica para 
bancos, retalho, empresas de transporte 
de valores, transportes em massa, 
edifícios públicos e comerciais e instala-
ções industriais e de alto risco. O Grupo 
tem um volume de negócios anual de 
610 milhões de euros, emprega 5 600 
pessoas e tem empresas de vendas em 
33 países da eMea, Ásia-Pacífico e 
américas bem como Parceiros de canal 
em mais de 100 mercados adicionais.
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“ O alcance global da Gunnebo confere-nos uma posição privile-
giada para melhor servir os nossos clientes – tanto as organizações 
locais como as multinacionais. À medida que continuamos a ex-
pandir a nossa presença internacional, aproximamo-nos mais dos 
nossos clientes, num número cada vez maior de mercados.”
Per Borgvall, Presidente e CEO da Gunnebo

Museu protegido
no edifício mais
alto da China

Esta é a primeira vez que a Gunnebo 
fornece cofres produzidos na China 
com a marca Chubbsafes. 

guanfu foi o primeiro museu privado da china 
e contém mais de 1000 obras de arte, principal-
mente das dinastias Ming e Qing. Está situado 
na torre de Xangai, presentemente o edifício 
mais alto da china, com 632 metros de altura e 
um novo marco na cidade. 

OGrupo de segurança da Gunnebo recebeu 
uma encomenda avaliada em mais de  
2 milhões de euros para fornecer 16.888 

cofres e 15 portas de caixas-fortes para o Museu 
Guanfu em Xangai, na china.

“esta encomenda é um marco para a Gunnebo 
no mercado chinês de cofres e caixas-fortes. a 
Gunnebo foi reconhecida por um cliente muito 
importante e está a entrar num segmento de mer-
cado completamente novo,” afirma Per Borgvall, 

Presidente e ceO da Gunnebo.
O Museu de Guanfu quer alugar os 

cofres aos seus membros para o armaze-
namento de obras de arte valiosas.

“esta é a primeira vez que estamos a 
fornecer cofres produzidos na china com 
a marca chubbsafes,” acrescenta Per 
Borgvall.

Parte da razão que levou o Museu Guan-
fu a fazer a encomenda foi a reputação da 
chubbsafes em produtos de segurança de 
qualidade. uma marca de renome como 
esta faz com que seja mais fácil comprar 
seguros internacionais e será um ponto de 
venda quando se alugarem os cofres.

a entrega e instalação foram realizadas 
durante 2014, em colaboração com a 
integradora de sistemas, a airlink.  ■

tEXto  i Judy Tang

Museu Guanfu
O Museu Guanfu está ativo e 
com sucesso há mais de 17 anos. 
O museu contém mais de mil 
extraordinárias obras de arte, 
principalmente das dinastias 
Ming e Qing, incluindo peças 

doadas pelo seu fundador Ma 
Weidu, um famosíssimo colecio-
nador de antiguidades.
O nome do museu – “Guanfu” 
– significa, literalmente, “vê e 
volta a ver.”

2 GLOBAL      n.º 2 2014 3GLOBAL       n.º 2 2014



AO
 S

EU
 D

IS
PO

R

Mercado de segurança brasileiro espera ver continuação do crescimento

Um desafio monumental no Brasil
A Brasil pharma queria 6 656 kits de antenas 
de vigilância eletrónica de artigos e câmaras de 
cctV entregues e instalados em 119 cidades, 
em oito meses. Um projeto tão grande e em tão 
pouco tempo parecia ser impossível.

"Vamos ter de dar provas da nossa eficiência 
e capacidade de serviço. Foi este o meu primeiro 
pensamento quando recebi a descrição do pro-
jeto da Brasil pharma," conta Hector Becerra, 
Diretor de Engenharia para a gunnebo Brazil. 

A Brasil Pharma é a maior rede de drogarias 
no Brasil em termos de números de filiais e 
opera as suas próprias lojas com as marcas 

Big Ben, Drogaria Rosário, sant’ana e Mais econômi-
ca, bem como com a marca da franchise, farmais. 

em Julho de 2013, a Gunnebo e a Brasil Pharma 
concluíram negociações para um projeto que con-
sistia em fornecer sistemas de vigilância eletrónica 
de artigos (eas) e monitorização por ccTv, para a 
rede de lojas próprias da Brasil Pharma. Isto incluía 
o pagamento através do fInaMe, um programa 
de financiamento de longo prazo concedido pelo 
Banco nacional de Desenvolvimento econômico e 
social, o BnDes, para a aquisição de máquinas e 
equipamento fabricados no Brasil.

em apenas oito meses, 6 656 kits de antenas 
eas e câmaras de ccTv foram fornecidos e insta-
lados em 465 lojas em mais de 119 cidades, com a 

dificuldade adicional de que a maioria das 
cidades ficava afastada dos grandes cen-
tros urbanos. era um verdadeiro desafio de 
proporções continentais.

Equipas integradas 
O projeto envolvia várias áreas que tinham 
de funcionar em perfeita harmonia.

"criámos um projeto com planeamento, 
prazos e responsabilidades. cada passo foi 
atentamente monitorizado, desde o desenho 
das plantas dos estabelecimentos para o 
posicionamento do equipamento até ao suporte de 
vendas, faturação, entrega, agendamento, instalação 
e formação nos centros regionais," explica Becerra. 

"com base no prazo, criámos gráficos e indica-
dores-chave de desempenho (KPI) para monitorizar 
as instalações. Desta forma conseguimos cumprir 
prazos e corrigir desvios." 

Outro ponto a destacar foi a agenda coordenada 
que a equipa de infraestruturas e o pessoal técnico 
adotaram. Isto colocou-os a trabalhar como se 
fizessem parte de uma equipa de estafetas olímpi-
ca, prontos para realizarem instalações rápidas em 
lojas, muitas vezes, a mais de 2 600 km de distân-
cia da sede da Gunnebo Brazil, em são Paulo. 

Transparência e diálogo

a distância constituiu um desafio para o transporte 
de pessoas e produtos, na medida em que era ne-
cessário transporte aéreo, rodoviário e, em alguns 

casos, até mesmo marítimo. 
a parceria construída entre a Gunnebo e a Brasil 

Pharma foi outro aspeto positivo resultante do 
projeto. ao longo dos meses houve várias reuniões 
com chefias de ambos os lados, onde se monitori-
zou e analisou os KPI.

"Obviamente que surgiram muitos problemas 
e tiveram de ser resolvidos. só para dar um exem-
plo, imaginem a dificuldade de alinhar agendas, 
inventários e entrega de peças e equipamento num 
projeto tão grande como este. Porém, o diálogo e a 
transparência na relação com o cliente deixou claro 
que estávamos confiantes no sucesso," comenta 
Becerra. 

e essa confiança foi confirmada com a celebra-
ção de mais um acordo entre as duas empresas – 
um projeto de segurança para um centro de Distri-
buição na cidade de são leopoldo, no estado do Rio 
Grande do sul, abrangendo a instalação de mais de 
120 kits de equipamento eas.   ■

tEXto  i fernanda vasconcelos

Milhares de instalações num país gigantesco

a Gunnebo, como empresa de segurança irá, provavel-
mente, registar, a médio e a longo prazo, um crescimento 
no mercado brasileiro, por várias razões:

O país tem uma população de 200 milhões de pesso-
as. a segurança é uma prioridade de topo e uma grande 
preocupação para empresas e indivíduos. O Brasil é, por 
exemplo, o segundo maior mercado do mundo para 
carros blindados.

nas transações diárias há uma utilização intensa de 
numerário – 55% da população recebe o seu ordenado 
em numerário.

O setor bancário é um negócio enorme, financeira-
mente forte e em crescimento.

O Brasil tem instalada uma das maiores bases de 
caixas automáticos (aTM) do mundo – 200 000 aTM e 
continua a crescer. 

Os pontos fortes da Gunnebo estão na sua 
cobertura de apoio técnico, a nível nacional, e na 
escalabilidade da sua gama de produtos.

 "nos últimos doze meses fizemos um esforço  
enorme para sermos cada vez mais competitivos e 
desenvolvermos fontes locais," afirma Rubens Bulga-
relli, Diretor nacional da Gunnebo Brazil.

O retalho é um alvo grande em termos do poten-

cial para soluções de manuseamento de dinheiro, 
mas o principal é, sem sombra de dúvida, as empre-
sas de transporte de valores, onde a Gunnebo está a 
investir fortemente na construção de relações fortes, 
em todo o mundo, com várias empresas-chave como, 
por exemplo, a Prosegur, a Brinks e a loomis. 

"se as empresas de transporte de valores vão 
escolher a Gunnebo, os ensaios, personalizações de 

software e visitas às nossas empresas de vendas para 
compreender melhor as nossas capacidades são cruciais" 
acrescenta Rubens.

com a Gunnebo já em crescimento no mercado 
brasileiro de manuseamento de dinheiro, o passo seguin-
te será a segurança eletrónica. O objetivo é reproduzir o 
mesmo sucesso que tivemos noutros lugares, em merca-
dos como a frança, espanha, Bélgica, Itália e Portugal.

8 MONTHS

119 CITIES

456 STORES

6656 PRODUCTS

CITIES

STORES

PRODUCTS

M
O
N
T
H
S

RUbens bULGAReLLI

InstALAções A níveL nAcIonAL. Mais econômica, situada na cidade brasileira de canoas, no Rio Grande do sul, é uma  das 465 drogarias incluídas no projeto.
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A Kedron-Wavell Services club é um dos 
maiores clubes comunitários da Austrá-
lia cujas receitas são geradas por bares, 
restaurantes, entretenimento e máqui-
nas de póquer: um ambiente de grande 
movimentação de dinheiro. A gunnebo 
Australia avaliou, analisou e geriu cada 
um dos passos e forneceu uma verdadei-
ra solução de gestão de dinheiro.

Um sistema de gestão de dinheiro 
eficiente é essencial para qualquer 
sala de jogo. Para a Kedron-Wavell, o 

seu presente sistema era lento, com mão-
-de-obra intensiva e mais de trinta caixas a 
sair e a voltar em dois turnos por dia.

"a Kedron necessitava de uma solução 
feita à medida, que 
gerisse o seu dinheiro 
de forma rápida e efi-
ciente," explica Greg 
Wallis, Diretor de ven-
das nacional para a área 
de cash handling na Gunnebo australia. 

a solução tinha também de ser descompli-
cada e perfeita no momento da instalação.

"Para isso era preciso compreender inteira-
mente as suas necessidades. fizemos então 
um estudo onde analisámos todas as neces-
sidades, passando muitas horas no local para 
determinar todos os requisitos da Kedron. foi 
demorado, mas sabíamos que se compreen-
dêssemos verdadeiramente os seus requisitos, 

poderíamos fornecer a solução perfeita e dar 
resposta às necessidades deles," acrescenta.

Desenvolver um produto que satisfizesse 
todos os requisitos da Kedron era só o primeiro 
passo. a verdadeira solução estava na avalia-
ção, conceção e ensaios antes da fase de insta-
lação e primeira colocação em funcionamento.

"O fornecimento de uma unidade total-
mente personalizada, específica para as 
necessidades da Kedron-Wavell requereu 
muitas horas de ensaios e verificação prévia," 
continua Greg Wallis.

Rápida e segura

a estação safecash Retail station serviu de 
base para a solução da Kedron-Wavell. esta 
estação é uma solução de reciclagem de 
dinheiro completa onde os caixas podem, 
de forma rápida e segura, abastecer, reabas-
tecer e esvaziar as suas caixas registadoras 
– dinamizando o processo de gestão de 
dinheiro. Os benefícios adicionais incluem 
menos administração de back-office, mo-
nitorização em tempo real de níveis de 
dinheiro, total transparência da transação 
– ausência de discrepâncias de numerário e 
correspondência de POs no back office. 

"assim que soubemos que o produto 
excederia os requisitos da Kedron-Wavell, 
dedicámo-nos ao apoio pós-venda," diz Greg. 

a Gunnebo tinha de garantir que o me-
lhor produto estava associado a formação 
e apoio de alto  nível, para assegurar inter-
rupção mínima no local. 

"Desenvolvemos um programa que reque-

reu a participação do cliente e assegurámo-
-nos de que todo o pessoal, a todos os níveis, 
recebia formação completa e compreendia o 
novo sistema de manuseamento de dinheiro."

O novo sistema "foi para o ar" em Maio 
de 2014. Desde a instalação e primeira colo-
cação em funcionamento, a Kedron-Wavell 
nunca mais olhou para trás. Todo o pessoal 
recebeu formação e a Gunnebo australia 
vai ao local sempre que é necessário para 
limar eventuais arestas.

"a Gunnebo excedeu as nossas expetati-
vas para o dispositivo," afirma Trudi Towers, 
Diretora financeira da Kedron-Wavell. "exce-
deu ainda as nossas expetativas quanto ao 
apoio, e deu provas do seu empenho no se-
tor do jogo com a sua atitude e assistência." 

Oportunidade única
as receitas das máquinas de jogo na aus-
trália geram mais de 10 mil milhões de 
dólares (2013) por ano. 

 "com esta instalação de alto perfil 
temos agora uma oportunidade única na 
indústria do jogo, aqui na austrália, para 
a gama de manuseamento de dinheiro da 
Gunnebo," afirma Greg Wallis. 

O desafio consistia em entrar com suces-
so no mercado e demonstrar as eficiências 
e poupanças que a gama de produtos da 
Gunnebo pode oferecer à indústria do jogo.

"e com a Kedron-Wavell temos a rampa 
de lançamento para alavancar as oportuni-
dades no futuro," conclui Greg.   ■

Soluções à medida para satisfazer as necessidades dos clientes

O futuro do jogo australiano em boas mãos
as máquinas de póquer são responsáveis por uma enorme fa-

tia do fluxo de receitas para os interesses de jogo na austrália. 

De todos os lucros obtidos do jogo, mais de 60% são prove-

nientes das receitas das máquinas de póquer. estas máquinas 

de jogo utilizam ecrãs de vídeo para projetar jogos com cinco 

linhas, na maioria dos casos. as receitas das máquinas de jogo 

na austrália geram mais de 10 mil milhões de dólares (2013) 

por ano. atualmente, os processos de gestão de dinheiro 

nestas salas de jogo têm uma mão-de-obra intensiva e são 

morosos, aumentam o risco de discrepâncias de numerário e 

não fornecem monitorização em tempo real.

John Rohan, Diretor de vendas do segmento de manusea-

mento de dinheiro da Gunnebo australia, dispõe de uma vasta 

experiência profissional na indústria do jogo e compreende as 

necessidades de manuseamento de dinheiro em salas de jogo.

"Tradicionalmente, o manuseamento de dinheiro nas 

salas de jogo em toda a austrália é um processo manual. em 

qualquer um dos turnos, um grande número de funcionários 

tem de contar e reconciliar fisicamente as suas caixas 

registadoras e numerário no local. este processo é reali-

zado várias vezes por turno, por uma série de funcioná-

rios diferentes. a maioria das salas de jogo beneficiaria 

de uma solução de tecnologia de manuseamento de 

dinheiro integrada," comenta.

a Gunnebo australia identificou que a 

safecash Retail station é um passo lógico para qualquer 

sala de jogo na austrália. 

"a oportunidade na austrália, em particular na costa leste, 

é vasta. Temos uma solução que pode ser personalizada para 

cada sala de jogo, para satisfazer as suas necessidades espe-

cíficas. a nossa equipa tem capacidade para penetrar neste 

mercado e fornecer verdadeira diferenciação em relação à 

nossa concorrência" afirma John. 

a Gunnebo oferece soluções completas "chave na mão", 

começando por consultoria de conceção, avaliação do proces-

so de negócio, personalização, entrega, instalação, primeira 

colocação em funcionamento e formação. a equipa comercial 

é apoiada pelo vasto conhecimento especializado de pessoal 

técnico dedicado e experiente, que está na vanguarda da 

instalação e formação personalizada.  

"a expansão na indústria do jogo é uma grande oportu-

nidade. O nosso empenho em parcerias bem sucedidas com 

clientes assegurará a melhor solução possível para as suas 

necessidades atuais e futuras," conclui John.

A Gunnebo excedeu 
as nossas expetativas
Trudi Towers, Diretora Financeira da Kedron-Wavell

GReG WALLIs

cash flOW GRAnDe MAs seGURo. Kedron-Wavell services club Inc. é um moderno complexo de vários milhões de dólares localizado no vibrante precinto 
de chermside, a apenas 15 minutos a norte da zona comercial central de Brisbane.

tEXto  i Rebecca hunt

eM DIscUssÃo. Jarrad 
Grace, Diretor Geral do 
Bells hotel no sul de Mel-
bourne, está a falar com 
John Rohan, Diretor de 
vendas da Gunnebo, sobre 
o safecash R5.
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o valor fundamental do departamento de 
assistência da gunnebo South Africa é fazer 
uma diferença positiva e significativa nos 
resultados do negócio dos seus clientes, 
evitando qualquer falha operacional 
através de acordos e planos de assistência e 
manutenção fiáveis e eficientes.    

Este valor fundamental aplica-se não só ao 
mercado sul africano local, mas também 
ao resto da África subsariana mediante 

uma rede extensa de parceiros e contratantes 
dotados de conhecimentos gerais e especializa-
dos do local, necessários para garantir o funcio-
namento ininterrupto do produto do cliente.

a Gunnebo acredita em vender a solução, e 
não apenas o produto, e é por isso que a em-
presa trabalha com os seus clientes em cada 
etapa do processo do projeto, desde a análise 
de necessidades e produção até à implemen-
tação e assistência. sempre que a Gunnebo 
south africa termina qualquer programa de 
instalação, faz verificações de fiabilidade para 
ter a certeza de que o equipamento é seguro.

a formação do pessoal operacional no local 
é crítica e está a cargo de pessoal experiente, 
para garantir a operação diária do equipamen-
to do cliente, enquanto os planos de assistên-

cia e manutenção asseguram a longevidade e 
o sucesso operacional dos produtos Gunnebo.

Os serviços estendem-se a todas as indústrias, 
tais como a mineira, onde são introduzidos acor-
dos de níveis de serviços para as suas caixas-for-
tes resistentes ao calor. Devido aos ambientes 
altamente corrosivos, as fechaduras e sistema de 
trancas das caixas-fortes são alvo de uma inspe-
ção anual para evitar falhas operacionais e ter a 
certeza de que as portas abrem sempre.

Outro exemplo do empenho da Gunnebo 

south africa no seu trabalho com os clientes, e 
para melhorar a operação fiável e eficiente dos 
produtos, é a recente introdução do sistema 
PORTal de serviço fnB. com este sistema as 
equipas de serviço conseguem responder às 
chamadas em tempo real e enviar técnicos no 
prazo de 24 horas. a equipa de serviço conse-
gue ainda manter um controlo apertado dos 
acordos dos níveis de serviço com bancos, onde 
a rapidez do serviço é fundamental.   ■

O insucesso não é uma opção

Ao seU DIspoR eM 
WADevILLe. 
Philip leach, andre 
Wepener e lodwick 
Phahlamohlaka tra-
balham como téc-
nicos de assistência 
na Gunnebo.

tEXto i Kim hawkins

Os jovens necessitam ganhar experiência 
para a sua vida futura profissional. em 
colaboração com o Governo da África do 
sul e um painel de formação, a abordagem 
da Gunnebo south africa a esta questão 
consistiu em aceitar na empresa alunos em 
cursos universitários de engenharia indus-
trial. O programa de aprendizagem criou um 
processo de aprendizagem nos dois sentidos. 
Os alunos aprendem metodologias atuais e, 
por sua vez, introduzem novas maneiras de 
pensar numa indústria já com vários anos de 
existência.

O programa visa desenvolver comuni-
dades anteriormente desfavorecidas, tendo 

sido alargado para incluir alunos com defici-
ências. Os recém-formados são confrontados 
com uma taxa de desemprego alta. esta 
oportunidade oferecida pela Gunnebo south 
africa irá facilitar-lhes a sua entrada no mer-
cado de trabalho depois de qualificados.

ntokozo Magagula falou sobre o período 
em que esteve na Gunnebo como estagi-
ária do departamento financeiro: "Todas 
as tarefas que nos são confiadas, por mais 
insignificantes que pareçam, têm de ser 
tratadas com as devidas diligências. O am-
biente de trabalho ensinou-me a respeitar 
as pessoas à minha volta e as funções que 
desempenham."

Estudantes ganham experiência preciosa para  futuras carreiras

foRMAnDos. acima a partir da esquerda: anjita singh, ntombizandile 
Khumalo, Katlego lethlake, Paulinah Rabodibe, ntokozo Magagula. em 
baixo: Rearabilwe Kotu, nelisiwe Madi, nomzamo ndulini.

Durante os próximos anos, as autoridades 
chinesas continuarão a investir fortemente em 
infraestruturas e, aqui, a Gunnebo china con-
tinuou a focar-se na segurança de entradas, 
reforçando a sua posição no mercado como o 
maior fornecedor de soluções no mercado de 
barreiras móveis.

“no que toca à segurança de entradas, as 
bombas de abastecimento, as prisões, os com-
boios de alta velocidade e os aeroportos serão 
as oportunidades de crescimento na medida 
em que a Gunnebo tem uma elevada quota 
de mercado no segmento nuclear e do metro 
na china,” diz chris Dai, Diretor nacional da 
Gunnebo china.

Outras oportunidades de crescimento 

encontram-se também 
nos mercados para 
cofres e caixas-fortes, 
onde a Gunnebo 
continuará a expandir 
a sua rede de Par-ceiros 
de canal chineses para 
conseguir chegar ao 
setor bancário e a outros mercados tais como 
museus, oficinas de joalharia e centros de da-
dos de escritórios. além disso, irá apresentar 
aos clientes uma maior variedade de produtos 
e soluções, tais como fechaduras eletrónicas 
e soluções de manuseamento de dinheiro, 
abrangendo proteção de segurança do nível 
básico ao nível mais alto.

A china é um dos maiores mercados do mundo. 
E a gunnebo desempenha um papel ativo no 
desenvolvimento de soluções de segurança neste 
mercado em franco crescimento, principalmente 
nas áreas do trânsito massificado e da atividade 
bancária.

Em 18 de julho de 2014, os cinco maiores países em 
desenvolvimento do mundo escolheram Xangai 
para ser a sede do novo banco de desen-volvimen-

to do BRIcs, avaliado em 100 mil milhões de dólares. 
ajudará a reforçar o papel principal da china no grupo 
das cinco nações conhecido como o BRIcs (Brasil, Rússia, 
índia, china e África do sul).

“não há qualquer dúvida de que a china é um dos 
maiores mercados do mundo,” afirma chris Dai, Diretor 
nacional da Gunnebo china. “e, cla-ro, a china é um dos 
maiores mercados de segurança do mundo.”

O governo chinês tem vindo a investir num grande 
número de projetos de infraestruturas e programas de 
segurança pública, e a urbanização está a crescer, tor-
nando os aeroportos e as redes de trânsito massificado, 
em particular, o foco para instalações em grande escala 
de equi-pamento de segurança como, por exemplo, 
segurança de entradas.

em 2010 foi criada a Gunnebo china, com o objetivo 

de se aproximar dos clientes chineses e de desempe-
nhar um papel ativo no desen-volvimento de soluções 
de segurança no mercado chinês em franco desenvolvi-
mento, principalmente nas áreas do trânsito massifica-
do e da ati-vidade bancária retalhista.

“ao longo dos últimos 15 anos, a Gunnebo forneceu 
mais de 20 000 portas para bilhetes à rede de trânsito 
massificado chinês, em mais de 20 cidades tais como 
Pequim, Xangai, Guangzhou e hong Kong,” afirma chris 
Dai. “estou muito orgulhoso com o fato de a Gunnebo 
estar a desem-penhar um papel tão importante no 
crescimento do setor do trânsito massificado chinês.”

Abordagem comercial alargada na China
De 2010 a 2014, a Gunnebo china optou por focar-se 
na segurança de entradas para locais de alto risco como, 
por exemplo, centrais elétricas e os setores de trânsito 
massificado e aeroportos em rápida expansão, bem 
como em cofres e caixas-fortes para bancos e o mercado 
de con-tas-chave profissional.   

agora, no seu quarto ano, a Gunnebo china já esta-
beleceu escritórios em Xangai e em hong Kong, com 
equipas comerciais em Pequim para o setor bancário, 
aeroportos e ferrovias e na cidade de Wuhan, para o me-
tro. a empresa planeia igualmente alargar o seu negócio 
no metro, imple-mentando uma nova equipa comercial 
na cidade de shenzhen, no sul da china.    ■

Gunnebo China prepara o desenvolvimento futuro do negó-cio

shenzhen MetRo 

KUnshAn pLAnt

beIJInG MetRo

chRIs DAI

tEXto  i Judy Tang

      O papel principal no setor do 
trânsito de massa chinês
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O Mundo  
da Gunnebo
A Gunnebo tem uma herança que remonta a 250 anos. Das suas 
humildes raízes na Suécia, a empresa cresceu e transformou-se num 
grupo global que abrange todos os continentes.

Este poster da edição especial 
reúne alguns 
dos pontos altos 
da história da Gunnebo, 
abrangendo desde a criação 
de inovadores cofres resistentes ao fogo no
séc. XIX até à experiência piloto de controlo de  
entradas biométrico no Aeroporto de Heathrow  
no séc. XXI.

Onde tudo começou
Em 1764, foi aberta uma pequena forja 
na aldeia sueca de nome Gunnebo, 
que deu origem ao nome da empresa. 
Hoje em dia, a aldeia de Gunnebo tem 
pouco menos de 1000 pessoas e per-
tence à mesma parte da Suécia que viu 
nascer a IKEA. 



Marcas globais

Datas importantes
1764
Abertura de uma forja na aldeia de Gunnebo 
no sudoeste da Suécia.

Década de 1820
Alexandre Fichet abre uma serralharia em 
Paris e regista a sua primeira patente para 
um cadeado.

1835 
Charles Chubb regista uma patente para um 
cofre anti-roubo no Reino Unido. 

1864 
Auguste-Nicolas Bauche inicia a produção de 
cofres resistentes ao fogo perto de Reims, em França.

1932 
A famosa empresa fabricante de cofres Steelage é fundada na Índia.

1967 
Fusão das empresas Fichet e Bauche. A Hamilton Safe é fundada nos 
EUA.

1995
A Gunnebo passa a estar cotada na bolsa de valores sueca com um 
novo objetivo: fornecer soluções de segurança para o mundo inteiro.

1999 
O conhecido fabricante de cofres e caixas-fortes, Fichet-Bauche, 
passa a fazer parte da família Gunnebo.

2000
As marcas Chubbsafes, Steelage e Minimax passam a fazer parte da 
carteira global de produtos da Gunnebo.

2001
A Gunnebo inventa o SafePay, a primeira solução 
de manuseamento de dinheiro totalmente fechada para retalhistas.

Sistema Biométrico Piloto para Heathrow

O Parque Infantil do Rei Sol

Prova de fogo arrojada
Em 1864, Auguste-Nicolas Bauche fez uma 
experiência inédita. Trancou o equivalente 
a 100.000 francos num dos seus cofres e 
sujeitou-o repetidamente ao fogo. As notas 
de banco saíram intatas!

Cidade Santa

Cápsula do Tempo Colombiana 
Um cofre da Fichet-Bauche foi aberto em Bogotá em 
2010 depois de ter permanecido fechado durante exa-
tamente 100 anos. A abertura comemorou 200 anos 
da independência colombiana. A Gunnebo doou um 
cofre novo para ser aberto em 2110!

O edifício 
mais alto 
do mundo
O Burj Kalifa no 
Dubai utiliza a segu-
rança de entradas da 
Gunnebo. 
O Burj tem mais anda-
res do que qualquer 
outra estrutura 
no mundo. 

Expansão na Ásia
A Gunnebo China foi criada em 2010 
tendo a sua sede em Xangai. 
Gunnebo Malaysia inicia a atividade 
em 2012 seguida da abertura 
de uma empresa de vendas na Coreia do 
Sul e novos escritórios de representação 
na Tailândia e Mianmar. 

Prisão flutuante

Hamilton Safe
Parte do Grupo Gunnebo desde 2012, a Ha-
milton Safe fabrica cofres há quase 50 anos. 
Produziu o seu primeiro cofre com certifi-
cação UL em 1982 – UL é a norma de certifi-
cação mais conceituada dos EUA. Atualmen-
te, a Hamilton é o segundo maior fornecedor 
de cofres para bancos e governo.

Cofres e caixas-fortes. Fundada em 1835.  
Na carteira de marcas da Gunnebo desde 2000.

Cofres e caixas-fortes. Fundada em 1967. 
Adquirida pela Gunnebo em 2012.

Cofres e caixas-fortes. Fundada em 1886. 
Adquirida pela Gunnebo em 1994.

Cofres. Fundada em 1932. Adquirida 
pela Gunnebo em 2000.

Solução fechada de manuseamento de 
dinheiro. Criada pela Gunnebo em 2001.

Cofres e caixas-fortes. Fundada em 1825. 
Adquirida pela Gunnebo em 1999.

Proteção de alta segurança para exteriores. 
Fundada em 1951. Adquirida pela Gunnebo 
em 2004.

Proteção contra incêndio. Fundada em 1903. 
Faz parte da carteira de marcas da Gunnebo 
desde 2000.

Vigilância eletrónica de artigos. Fundada  
em 1984. Adquirida pela Gunnebo em 2004.

A Sede da Gunnebo
Gotemburgo, Suécia

Para dar resposta à sobrepopulação prisional, 
em finais dos anos 90, 
o Governo holandês abriu 
navios-prisão. A Gunnebo forneceu 
portas de segurança para cinco destes navios.

A Biblioteca Apostólica do Vaticano está 
protegida em parte pela Gunnebo. Sur-
preendentemente, a Cidade do Vaticano 
tem o seu próprio sistema de passaportes 
e a maioria dos seus cidadãos vive ”no 
estrangeiro”!

A proteção de partes do espetacular Palácio de Ver-
salhes em Paris é feita por equipamento da Fichet-
Bauche. Luís XIV costumava transformar a famosa 
Sala dos Espelhos de Versalhes num corredor de 
luz, utilizando o incrível número de 20.000 velas.

A Gunnebo realiza os primeiros testes de identificação biométrica 
no aeroporto de Heathrow em 2001. O dia mais movimentado de 
sempre em Heathrow registou a passagem de quase um quarto de 
milhão de passageiros pelo aeroporto.

Cofres. Na carteira de marcas da  
Gunnebo desde 2003.
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os taxistas que trabalham para a Express 
group podem agora depositar o seu 
dinheiro em segurança e eficientemente, 
utilizando a solução de manuseamento de 
dinheiro da gunnebo, a intelliSafe.  

A express Group tornou-se uma das maio-
res operadoras de táxis na Indonésia, 
fornecendo serviços de táxi e serviços de 

transporte de valor acrescido. Tem a sua base na 
zona da Grande Jacarta e expandiu-se para servir 
outras cidades importantes como, por exemplo, 
Medan, surabaya, Padang, semarang, Bandung, 
Bali e lombok, com mais de 10.000 frotas de 
táxis licenciadas totalmente apoiadas por mais 
de 24.000 motoristas qualificados.

Depois de introduzir a oferta de manusea-
mento de dinheiro da Gunnebo no mercado 
em 2013, a Gunnebo Indonesia recebeu a sua 
primeira encomenda do sistema feita pela 
express Group para 50 unidades Intellisafe em 
25 agrupamentos de táxis expresso em Jacar-
ta, Depok, Tangerang e Bekasi. 

Administração eficiente de dinheiro

a Intellisafe tornou a administração de ma-
nuseamento de dinheiro muito mais eficiente 
para a empresa express Group, dado que os 
taxistas utilizam as máquinas para depositar o 
seu dinheiro, que é depois verificado e regista-
do automaticamente. 

 "a express Group implementa sempre a 
tecnologia mais recente para melhorar o seu 
rendimento e eficiência de trabalho," afirma 

Daniel Podiman, ceO. "um dos nossos objeti-
vos é melhorar a segurança, rigor e facilidade 
de processamento dos depósitos diários dos 
nossos motoristas. Para dar resposta às nossas 
necessidades, depositámos a nossa confiança na 
Gunnebo Indonesia como principal fornecedor 
de soluções de segurança. Orgulhamo-nos de ser 
o primeiro utilizador do Intellisafe na Indonésia, 
e esperamos através desta solução de manusea-
mento de dinheiro, melhorar a eficiência e o rigor 
do nosso processo de contagem de dinheiro."

Os caixas chegam a conseguir poupar uma hora

Todos os dias há cerca de 200 motoristas que 

têm de depositar dinheiro à mesma hora.
"com o método anterior, mais convencional, 

o caixa precisava de mais de duas horas para 
processar todos os depósitos. agora com o In-
tellisafe, pode poupar entre 30 e 60 minutos," 
explica hindra Kurniawan, Diretor nacional da 
Gunnebo Indonesia.

Os horários de recolha do parceiro da 
express Group responsável pelo transporte 
de valores serão também mais controlados, 
dado que só farão recolhas quando for ne-
cessário, em vez de a intervalos regulares, 
planeados.   ■

Dos sistemas de manuseamento de dinheiro na Indonésia

O mercado de manuseamento de dinheiro na Indo-

nésia está a desenvolver-se presentemente e é uma 

área onde a Gunnebo tem vindo a deixar uma marca 

nos últimos anos. 

 "Temos uma grande quantidade de dinheiro em 

circulação no nosso país e, como tal, é necessária 

uma solução que possa assegurar eficiência e segu-

rança em cada transação financeira," explica hindra 

Kurniawan, Diretor nacional da Gunnebo Indonesia. 

"a nossa colaboração com empresas como a ex-

press Group deverá consolidar a posição da Gunnebo 

Indonesia como importante fornecedor de soluções 

de segurança fiáveis," acrescenta.

tEXto  i andrea aileen

tEXto  i Mats ekendahl

Soluções de Manuseamento de Dinheiro para o Futuro

testes Do InteLLIsAfe. hindra Kurniawan (Diretor nacional da Gunnebo Indonesia), Daniel Podiman (ceO da 
express Group), Per Borgvall (Presidente e ceO da Gunnebo aB), um taxista da express, setiawan saad (Diretor 
de Área de negócio de Manuseamento de Dinheiro na Gunnebo Indonesia).  foto: Gany

A união faz a força. É por isso que a gunnebo UK 
está a construir uma colaboração com parceiros 
de canal selecionados, para aumentar as vendas 
no segmento de Armazenamento seguro.
   "Estamos a apoiar os parceiros de canal com os 
nossos conhecimentos e recursos para incentivá-
-los a investirem nos nossos produtos, e espera-
mos que os nossos esforços concertados criem 
crescimento," afirma Darran Bailey, Diretor de 
Armazenamento Seguro na gunnebo UK. 

Os Parceiros de canal que trabalham 
com a Gunnebo não são vendedores de 
Internet. Os nossos critérios de seleção 

baseiam-se em variáveis diferentes tais como, a 
sua história comercial, até que ponto estão bem 
posicionados no mercado e a localização geo-
gráfica. necessitam de ter também uma porta 
aberta para a rua, ou seja, lojas onde os produtos 
possam ser expostos e os clientes possam ir.

"Temos também de ter a certeza de que os nossos 
Parceiros de canal selecionados dominam bem os 
produtos, principalmente os cofres e as suas carac-
terísticas. O importante não é só vender o produto, 
os clientes têm de obter informações corretas e bons 
argumentos de compra," afirma Darran Bailey.

Experiência nos dois sentidos
Darran conta-nos que a preparação do esquema 
de Parceiros de canal, o qual foi lançado na prima-
vera de 2014, é uma experiência nos dois sentidos. 
a Gunnebo uK definiu vários requisitos comerciais 

e financeiros para os parceiros e, os parceiros, por 
sua vez recebem benefícios da colaboração, tais 
como formação de vendas para o seu pessoal, 
apoio de marketing e descontos de compras. 

Os Parceiros de canal recebem também uma 
atenção especial durante o período de um ano, 
com o objetivo de aumentar as vendas. 

Fatores-chave
Pedidos de informação feitos por potenciais clientes 

à Gunnebo uK, centralmente, podem ser canalizadas 
para o Parceiro de canal apropriado na área certa. 

"Temos mesmo de trabalhar juntos e ser transpa-
rentes para alcançar o sucesso. a sensibilização para 
a marca é outro fator-chave," afirma Darran Bailey.

a Gunnebo uK apresentou o esquema de Par-
ceiros de canal através de um workshop realizado 
em londres por nicholas Roberts, que ajudou no 
arranque dos esquemas de Parceiros de canal da 
Gunnebo no mundo inteiro.    ■

Parceiros inscritos até à data: Barry Brothers (lon-
dres), Thornhill security (south West), a&D lock & 
Key (West Midlands), ch Woods (Yorkshire e conda-
dos circundantes), capital Iss (Irlanda).
Três categorias: Platina, Ouro, Prata.
Existem ligeiras diferenças entre as categorias, 
porém há dois requisitos comuns:
■ Têm de ser capazes de concretizar os objetivos de 

vendas anuais e, com o apoio da Gunnebo, fornecer 
oportunidades para crescimento futuro.
■ são responsáveis por promover produtos atuais com 
a marca chubbsafes através de material de marketing 
relevante. Têm de cumprir as diretrizes da marca.
Ainda para Ouro e Platina:
■ Têm de ter duas instalações comerciais onde pos-
sam expor os produtos Gunnebo.

Alguns benefícios comuns para todas as categorias:
■ Para vendas acima do objetivo anual, oportunidade 
de obter descontos maiores nas compras.
■ acesso a guias de bolso, brochuras de vendas e mate-
rial para pontos de venda através do portal do parceiro.
■ listados do site da Gunnebo uK. utilização dos 
logotipos da Gunnebo, channel Partner, chubbsafes, 
Rosengrens e churchill.

coLAboRAçÃo. O Diretor de vendas de canal da Gunnebo, steve Gibson, dá as boas-vindas à Diretora da ch Wood, 
natalie Wood como membro de Ouro do esquema de Parceiros de canal do Reino unido. a maioria dos Parceiros de 
canal aumentou as suas vendas mensais desde que a colaboração começou – os Parceiros de canal tornaram-se mais 
competitivos e também mais empenhados nos produtos Gunnebo.

Parceiros de Canal aumentam 
vendas no Reino Unido

PARCEiROs dE CAnAl nO REinO UnidO

hInDRA KURnIAWAn

A contribuir para a evolução
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roger Staubach, antigo jogador da 
Super taça Americana, considerado o 
Jogador Mais Valioso do jogo decisivo 
de 1972, afirmou: "não temos nada 
que nos impeça de fazer um  esforço 
adicional."

A Hamilton Safe determinou que 
iria encontrar oportunidades ao longo 
deste percurso. 

John haining, ceO da Gunnebo north 
america e Robert leslie, Presidente das 
empresas  hamilton safe, meteram 

mãos à obra para implementarem um 
plano de ação destinado a servir os seus 
parceiros de canal e o cliente final mais 
eficazmente. através da implementação 
de sessões de formação técnica e da ex-
pansão do call center da hamilton safe, 
a hamilton safe está a apta a servir facil-
mente o cliente. 

Ensinar os Parceiros de Canal
um dos primeiros pontos da agenda do 
"esforço adicional" consistiu em oferecer 
formação adicional aos parceiros de canal. 

O objetivo era eliminar todas e quais-
quer frustrações para o utilizador final – 
ensinar os parceiros de canal a fazer dete-
ção de problemas no terreno, em tempo 
real, libertando assim os especialistas da 
assistência técnica da hamilton que esta-
vam de prevenção, para resolverem mais 

eficazmente problemas de maior gravida-
de no terreno.  

Brian strautman, Parceiro de canal 
nacional e Diretor de vendas de contas-
-chave da hamilton safe acha que isto é 
um passo na direção certa.

"nós na hamilton safe queremos apos-
tar em todos os parceiros de canal com 
técnicos de assistência "certificados", que 
receberam formação e que conhecem 
suficientemente bem o nosso equipamen-
to para poderem trabalhar com os clientes 
e lidarem também diretamente connosco." 

Benefícios bem recebidos

as sessões de formação Técnica foram 
organizadas em quatro sessões de três 
dias, nos meses de Julho, agosto, Outubro 
e Dezembro, sendo as aulas dados pelos 
especialistas na matéria, clifford Thomp-
son e Bob Morosic. 

Os técnicos presentes nessas aulas em 
amelia, no Ohio, receberiam ferramentas 
de referência e vivenciariam experiências 
práticas, da vida real com os vários produ-
tos da hamilton safe. 

Montaram-se equipamentos na sala 
de formação, cada um deles com um 
problema para os técnicos identificarem e 
resolverem. Os benefícios desta disposição 
foram bem recebidos.

identificação confiante de avarias

Tim ernes da hsPcI que esteve presen-
te na primeira aula de formação disse: 

"aprendo muito melhor com experiências 
práticas. foi bom identificar o problema e 
conseguir colocar o equipamento novamen-
te em funcionamento. consegui aplicar o 
que aprendi logo a seguir," afirma. 

Os técnicos de assistência no terreno que 
frequentam estas aulas ganham aptidões 
que lhes permitem identificar e resolver pro-
blemas e trabalhar com os clientes de uma 
forma confiante, criando uma experiência 
duradoura e positiva.   ■

 

Benefícios grandes advindos da formação dos Parceiros de Canal

Joe JUsKA e shAne boRKe

tEXto  i lilkeisha smith

John haining, chefe da Gunnebo north america lançou um desafio: 

"criar e explorar oportunidades para melhorar a nossa forma de fazer 

negócio." 

Independentemente de melhorar o serviço ao cliente, a produtivi-

dade, a eficiência no trabalho, a segurança ou de oferecer economias 

legítimas – John haining incentivou os associados a pensarem de 

forma inovadora. 

Joe Juska aceitou o desafio. Joe é soldador de classe 5 na fábrica 

de Batavia da hamilton safe, e desenvolveu um endireitador Porto-

-Power hidráulico para ajudar nas suas funções de montagem de 

portas. O antigo mecânico de aviões da força aérea norte-america-

na procurava uma forma de simplificar a sua carga de trabalho. 

"ao fim de três horas a manobrar uma marreta enorme, come-

çamos a tentar encontrar soluções para que não nos faça doer as 

costas," explica Joe Juska quando lhe perguntaram aquilo que o 

levou a desenvolver o aparelho hidráulico utilizado para montagem 

de portas. 

utilizando esta ferramenta, Joe Juska conseguiu melhorar a 

eficiência do trabalho porque reduziu os trabalhos de construção 

para metade do tempo, melhorar a segurança porque diminuiu 

potenciais lesões e melhorar a qualidade do produto, porque esta 

ferramenta tem um encaixe mais suave e mais perfeito, eliminado 

a necessidade de reprocessamento derivado de danos no produto 

causados pela utilização da marreta. 

shane Borke, diretor da fábrica de Batavia, expressou a sua 

aprovação pela inovação de Joe Juska.

"O Joe consegue pensar sempre à frente. a sua capacidade para 

readaptar uma barra de reboque a algo que melhore a qualidade 

do nosso produto é impressionante. O Joe tenta sempre encon-

trar uma solução melhor e quer o melhor para a empresa. ele 

é um empregado-modelo. Joe Juska recebeu o primeiro Prémio 

de Inovação na hamilton safe pelos seus esforços, bem como 

grandes elogios por não ter medo de explorar. 

a esperança é que cada vez mais pessoas aceitem o desafio 

de John haining para apresentarem inovações que melhorarão o 

negócio da  Gunnebo. 

Inovação inteligente compensa: Joe Juska e qualidade do produto atestam-no

Joe JUsKA

coLAboRAçÃo. Becky smith, supervisora do call center da Gunnebo, dá uma ajuda a ashley smith.

AGentes Do call cenTeR DA hAMILton sAfe. 
Da esquerda para a direita Becky smith,
ashley smith, amanda Gibson e chasity atkins.

A Hamilton Safe quer apos-
tar em todos os Parceiros de 
Canal com técnicos de assis-
tência certificados, que re-
ceberam formação e conhe-
cem bem o equipamento. 

o tReIno Do técnIcos. cliff Thompson da Gunnebo (no lado esquerdo) a 
orientar clink Minkus, aqui ajoelhado, da Redhawk fire & security, e David 
King da Premier security, através de cenários simulados no terreno com ha-
45 e a unidade de caixa automático da hamilton.
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a nova gama da chubbsafes, a elements, foi revelada 

num lançamento de produtos em Kuala lumpur. Os 

novos produtos foram introduzidos nos mercados da 

Ásia-Pacífico e de África para aproveitar a crescente 

procura de cofres pequenos. Investigação levada a 

cabo pela Gunnebo revelou que os cofres domésticos 

de nível inferior são cada vez mais populares na região 

e que a indústria da hospitalidade está desesperada 

por cofres de hotel sem classificação (ungraded). 

como resultado, a gama elements da chubbsafes 

foi complementada com três linhas novas – Topaz, 

Jade e Opal.

as empresas de alto risco nos setores da banca e 

retalhista necessitam de máxima proteção para 

proteger os seus valores e documentos confidenciais. 

as certificações de cofres conforme os regulamentos 

e normas de segurança internacionais constituem 

uma garantia importante. como muitos cofres 

focam simplesmente a resistência ao roubo e ao 

fogo, os novos cofres InviKtus oferecem o que há de 

melhor em proteção certificada tripla contra roubo, 

incêndio e explosivos. vendido sob a marca fichet-

-Bauche, o InviKtus está disponível da classificação III 

à vI, com seis tamanhos por classificação e capacida-

de entre 140 e 1120 litros.

utilizando a tecnologia mais recente, os cofres 

InviKtus são construídos utilizando materiais de 

barreira de alta proteção, reforço especial e constru-

ção inteligente do sistema de trancas. Isto confere 

elevados níveis de segurança para resistir aos ataques 

mais agressivos, mantendo ao mesmo tempo o peso 

total dos cofres nos valores mínimos. certificado com 

a norma en 1143-1 pelo european certification Bo-

ard of security (ecB-s) e com a etiqueta a2p atribuída 

pela entidade francesa centre national de Prévention 

et de Protection (cnPP) em 

resistência ao roubo e explo-

são, e a classificação nT fire 

017 – 60 Paper pelo Instituto 

de Investigação Técnica sP 

da suécia em fogo, o InviKtus 

oferece uma ampla gama de 

combinações de fechaduras 

mecânicas e eletrónicas, to-

das elas com as certificações 

a2p/en 1300.

O InviKtus está disponível 

em azul escuro estilizado 

com uma conceção estética e manípulos prateados. 

Dois manípulos integrados, um de abrir outro de pu-

xar, ajudam os utilizadores a abrir e a fechar a porta 

do cofre com facilidade.

a easysas ostenta eletrónica topo de gama que melhora 

o desempenho da segurança e simplifica a implemen-

tação no local e a manutenção da porta de interligação. 

Permite também muitas opções em termos de configu-

ração, desde gestão básica de portas até integração dos 

mais avançados sistemas de deteção como, por exem-

plo, biométrico ou de deteção de metal.

Os melhoramentos técnicos foram desenvolvidos de 

acordo com os mais recentes requisitos de integração no 

mercado, o que faz do easysas uma solução flexível, pronta 

para ser interligada com sistemas de segurança eletrónicos 

como, por exemplo, o securWave ou o servidor sMI.

Baixar o consumo de energia nos edifícios é um grande 

desafio para muitas empresas e é aqui que as portas de 

segurança podem desempenhar um papel importante 

para manter o consumo de energia em valores mínimos.

a diretiva 2010/31 do Parlamento europeu e do 

conselho europeu de maio de 2010 relativa ao desempe-

nho energético de edifícios requer que as empresas dos 

estados-Membros cumpram novos requisitos e exige 

conformidade dos fabricantes de portas.  

a Gunnebo desenvolveu uma gama de portas de 

segurança isoladas termicamente para proteger pesso-

as, propriedade e bens de ataques manuais e balísticos, 

mantendo ao mesmo tempo um aspeto elegante e 

economizando energia. 

as portas são fabricadas em alumínio com uma bar-

reira térmica entre os vidros para impedir a passagem 

de calor, vento ou ruído. Maciças, total ou parcialmente 

envidraçadas, as portas de segurança isoladas termica-

mente foram ensaiadas e certificadas de acordo com as 

normas de segurança relevantes. estão disponíveis num 

vasto leque de acabamentos, cores e dimensões para se 

integrarem facilmente em edifícios existentes ou cons-

truções novas.

as portas de segurança isoladas termicamente são 

agora obrigatórias para as paredes exteriores de edi-

fícios públicos tais com esquadras de polícia, prisões, 

escolas, tribunais e gabinetes governamentais.

topAzopAL JADe

QuickPOs é a solução de integração de ponto de venda fast track para 

o safePay, a solução de manuseamento de dinheiro fechada da Gun-

nebo. Reduzirá custos e tempo para desenvolvimento na medida em 

que as transações de pagamentos requerem apenas cinco comandos 

para se integrarem no ponto de venda (POs) e o resto é gerido a partir 

da solução QuickPOs. além disso será mais fácil configurar ambientes 

POs duplos devido à gestão simultânea de POs com o mesmo 

sistema safePay.

a integração de POs no sistema safePay permitirá controlar 

todo o processo de pagamento e a gestão do sistema na caixa. 

as principais funções do QuickPOs incluem início e fim de sessão 

integrados, gestão de transações (depósito de pagamentos e 

entrega de trocos), gestão de alertas do sistema (níveis de notas 

e moedas, níveis de cassetes, notificação e resolução de engar-

rafamentos, estado de conectividade), e gestão do sistema (abrir 

tampa, depositar cassete, encher e drenar notas e moedas).

MÚLtIpLAs conceções. 
uma das muitas conceções 
da série de antenas store-
Protect.

a Gateway lançou a sua próxima geração de sistemas aM de alta qualidade denominada 

storeProtect aM.

O sistema storeProtect aM tem muitos melhoramentos técnicos tais como cobertura de 

entradas mais ampla, melhor alcance de deteção de etiquetas, configuração remota do serviço 

via Internet, gestão de ruído melhorada e adição de opções de configuração.

faz parte do conceito Gateway storeManagement que inclui também o storeassist, o siste-

ma da Gateway para gestão de vestiários.

Portas de segurança sustentáveis com impacto na economia de energia

Nova geração 
de antenas

Lançada nova gama da Chubbsafes

Controlo do seu processo de pagamento

NOVOS PRODUTOS

Levar os cofres-de-
-aluguer para o 
patamar seguinte
nos últimos anos, o conceito de self-service tem 

sido aplicado a uma série de serviços e soluções 

em todas as indústrias. Mas devido à natureza 

altamente sensível dos valores guardados no seu 

interior, os sistemas de cofres-de-aluguer nunca 

puderam ser usados em regime de acesso self-

-service sem a assistência de pessoal. Isso era até 

o safestore auto ser lançado.  

O safestore auto é um sistema de cofre-de-

-aluguer (sDl) que combina a tecnologia auto-

matizada da próxima geração com funções de 

identificação de clientes avançadas necessárias 

para assegurar acessibilidade 24h por dia, sem 

comprometer a segurança de alto nível, permi-

tindo o depósito ou levantamento de valores, em 

qualquer momento e em qualquer dia da semana.

a conceção do revolucionário safestore auto 

foi atualizada com novas funções, oferecendo 

melhorias ergonómicas que lhe permite ser uti-

lizado pelos clientes com a mesma facilidade e 

princípio de utilização de uma caixa multibanco.

a facilidade de utilização para pessoas de-

ficientes melhorou também e os clientes não 

necessitam instalar acessórios específicos na 

área, nem modificar a arquitetura do edifício 

onde o safestore auto for instalado.

O sistema sDl automatizado pode agora ser 

também personalizado em termos de escolha de 

cor e adição do logotipo do cliente.

além disso será introduzido um novo serviço 

de alterações oferecendo uma atualização de 

componentes de hardware e software, para 

melhorar o desempenho e aumentar o ciclo de 

vida do safestore auto.

InviKtus – para Resistência Superior

A Porta de interligação 
mais avançada do 
mercado

coLAboRAçÃo. Quick POs, na parte 
superior da foto, controla os reciclado-
res de notas e moedas safePay.
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oMÃ a Gunnebo forneceu a infraestrutura de segurança completa para o 

novo centro de dados do Banco central de Omã, no 

Médio Oriente. Parte do maior parque tecnoló-

gico de Omã em Muscat, o centro de dados 

é uma instalação de alto risco e requer um 

nível de segurança considerável. O edifício 

aloja também escritórios para o banco 

central e um centro de crise.

a Gunnebo, que durante vários anos 

trabalhou e foi o parceiro de segurança de 

confiança do Banco central de Omã, foi escolhi-

da para fornecer a segurança eletrónica e a segurança 

de proteção de perímetro para as instalações. as soluções de segurança eletró-

nica para as instalações incluíram sistemas integrados de controlo de acessos 

e deteção de intrusão com uma rede de vigilância de mais de 150 câmaras a 

transmitirem para uma sala de controlo central e seis dispositivos de gravação 

de rede. no exterior do edifício, providenciou-se proteção de perímetro de alta 

segurança, incluindo bloqueadores de estrada, barreiras de cancela e cilindros 

escamoteáveis .

"Os bancos centrais são clientes exigentes. a capacidade da Gunnebo para 

fornecer e instalar uma infraestrutura de segurança completa foi decisiva na 

escolha do cBO para utilizar a Gunnebo como parceiro para proteger o seu 

novo centro de dados," afirma Morten andreasen, svP para a Região europa, 

Médio Oriente e África.

polÓniA fluor sa é uma das principais empresas 

mundiais no ramo de engenharia, aquisição, constru-

ção e manutenção cotada na bolsa. O escritório da 

fluor na Polónia está situado em Gliwice, uma cidade 

industrial na Província da silésia do sul da Polónia.

 Para aumentar a segurança dos trabalhadores 

e proteger os seus edifícios e propriedade, a fluor 

trabalhou em conjunto com a Gunnebo para imple-

mentar o controlo de acessos e a identificação de 

pessoal e visitantes, com base em cartões de pro-

ximidade, de acordo com as suas próprias normas 

corporativas e procedimentos mundiais. associado 

aos portões speedstile da Gunnebo na entrada 

principal, a fluor dispõe agora de um sistema de 

segurança de entradas totalmente integrado.

rEino UniDo um edifício recuperado está  agora 

em cima de uma instalação de cofres de alta tecno-

logia depois de um desafiante projeto em southall, 

londres. O edifício vitoriano em ruínas, propriedade 

da heathrow safe Deposit, teve de ser renovado 

durante a escavação de uma cave para uma avança-

díssima sala de cofres.

 a newgate International idealizou o projeto e 

chamou a Gunnebo para fornecer uma casa-forte 

de classificação X cD eX com 3588 cofres para o 

cliente. O desafio consistia em fabricar a caixa-forte 

com 14 m x 4,5 m antes da conclusão da escava-

ção do espaço, para estar pronta para instalação 

imediata. Durante o processo, a Gunnebo convidou 

a heathrow safe Deposit a visitar a sua fábrica 

em Markersdorf para ver a sala da caixa-forte e 

os cofres a serem fabricados. O acabamento dos 

sofisticados cofres acabou por ficar com o design do 

próprio cliente, o interessante padrão axadrezado 

em vermelho e aço inoxidável. O Diretor Geral de 

newgate, Robin Gater, ficou impressionado com o 

produto final.

 "esta é certamente a casa-forte mais atraente 

jamais vista por mim, nos meus mais de 44 anos 

neste ramo. e o cliente está encantado com a nova 

instalação," afirma. 

polÓniA no coração da maior e mais antiga universidade da Polónia, existe um 

centro para inovação responsável por desenvolver tecnologia de ponta.

 O centro de Inovação de Jagiellonian (JcI), parte do Parque de ciências da vida e de 

Tecnologia da universidade de Jagiellonian, está encarregue de "pegar" na investiga-

ção científica e transformá-la em projetos comerciais.

 "Dado o valor elevado da propriedade intelectual e material, não podemos esque-

cer que a proteção de dados no contexto de investigação é particularmente importan-

te," observa Karol Gorzkiewicz, Gestora de contas-chave na Gunnebo Poland.

 Por essa razão, a JcI instalou seis linhas de portões rápidos em determinados 

pontos de acesso ao seu edifício principal – segurança de entradas que impede a 

entrada de indivíduos não autorizados em zonas contendo informação de investiga-

ção confidencial.

a gloBAl Gunnebo recebeu o Prémio de fiabilidade da cadeia de 

entrega e fornecimento das mãos de um dos seus principais clientes, a 

ncR, pelo seu cumprimento notável dos prazos de entrega e pelos mais 

altos padrões de qualidade.

 a ncR é reconhecida universalmente como o líder global em solu-

ções self-service para bancos, com mais de 24 anos consecutivos como 

fabricante número um mundial de caixas automáticos. como líder 

mundial, a ncR espera padrões extremamente elevados de todos os 

seus fornecedores, o que torna o prémio ainda mais significativo.

as fábricas em Doetinchem e halol, onde são produzidos os 

cofres de aTM para a ncR, podem receber os créditos pelo prémio, 

pois estiveram à altura das elevadas expetativas da ncR. Os níveis de 

qualidade nas fábricas, por exemplo, são incentivados pela ncR que 

espera um padrão de não mais de 150 falhas por um milhão de artigos 

produzidos. 

Bob ciminera, svP da cadeia de fornecimento Integrada na ncR, 

realça por que motivo é tão importante ter fornecedores excecionais 

como a Gunnebo.

"Os vencedores dos nossos prémios de fornecedores continuam a 

demonstrar liderança e inovação em áreas que são cruciais para con-

tinuar a fazer avançar o nosso negócio. surgem com ideias únicas que 

fazem subir a fasquia e redefinem o valor da parceria," afirma Bob.

MÉXico a Gunnebo assinou um contrato de assistên-

cia de três anos com a hsBc no México, que cobre a 

manutenção preventiva e corretiva dos seus sistemas 

de segurança, incluindo ccTv, segurança de entradas, 

sistemas de alarme e sistemas de proteção de incên-

dio para 232 balcões na região central do México. a 

Gunnebo vai igualmente fornecer manutenção para 

cofres, portas de segurança, caixas de transferência 

e portões rápidos para controlo de acessos em vários 

edifícios.

a Gunnebo Mexico foi selecionada em virtude dos 

seus elevados padrões de qualidade e serviço.

cHinA a Gunnebo foi a patrocinadora de ouro na 5.ª 

cimeira de check-In do aeroporto da china em 2014, 

em Xangai, onde expôs a porta de pré-segurança 

automatizada Presec e a porta de embarque automa-

tizada Boardsec.

 "a cimeira foi uma plataforma excelente para 

expor as soluções de aeroporto da Gunnebo para 

aeroportos e linhas aéreas chineses," afirma chris 

Dai, Diretor nacional da Gunnebo china.

Mais de 30 dos maiores aeroportos e linhas aéreas 

da china, assim como 20 linhas aéreas e aeroportos 

estrangeiros estiverem presentes na exposição.

 a fábrica premiada da Gunnebo em Doetinchem, na holanda.

Centro de inovação privilegia  
segurança para dados de investigação

Segurança de alto nível 
para novo centro de dados

NCR honra a Gunnebo 
com prémio de fornecedor

Chegar mais perto dos 
clientes dos aeroportos

HSBC assina contrato  
de serviço de longo  
prazo Service Contract

Fazer da segurança uma prioridade

Casa-forte de primei-
ra água tem estilo
e substância
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O Grupo de segurança Gunnebo é um fornecedor mundial 
de produtos, serviços e soluções de segurança com uma 
oferta que cobre sistemas de manuseamento de dinheiro, 
cofres e casas-fortes, sistemas de segurança de entradas 
e de segurança eletrónica para bancos, retalho, empresas 
de transporte de valores, transportes em massa, edifícios 
públicos e comerciais e instalações industriais e de alto 
risco.

O Grupo tem um volume de negócios anual de 610 milhões 
de euros e 5 600 funcionários em 33 países na europa, Mé-
dio Oriente, África, Ásia-Pacífico e américas bem como uma 
rede de Parceiros de canal em mais 100 mercados.

Tornamos o seu mundo mais seguro.

www.gunnebo.com

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