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Custo do transporte
A saída do dinheiro do bolso do seu cliente, a sua 
entrada na caixa registadora e o seu transporte em 
segurança para o banco têm um preço. 

“Há custos signifi cativos durante o percurso e mui-
tos retalhistas não o compreendem”, diz Bob Turner. 
“Difere de empresa para empresa, mas o dinheiro 
não é gratuito.”

Vejamos um exemplo recente: uma cadeia de esta-
ções de serviço na Austrália. Cada uma necessitava 
de várias recolhas feitas por um serviço de transporte 
de valores (ETV) todas as semanas porque os erros 
dos caixas só podiam ser detetados após a contagem 
fi nal no banco e o atraso nas recolhas tornava ain-
da mais difícil conciliar as receitas com o valor das 
vendas.

Com cada recolha a custar cerca de 100 dólares 
australianos, o transporte de dinheiro para o banco 
custava uma pequena fortuna. 

“Ao empregarem tecnologia que podia contar o 
dinheiro e acertar as contas imediatamente no pró-
prio dia signifi cou que puderam alargar o período de 
recolha para uma vez por semana, reduzindo muitís-
simo os custos para a empresa”, diz Bob. 

As máquinas pagaram-se a si próprias em seis me-
ses. “O seu prazo de duração é de cinco a sete anos, 
talvez mesmo um pouco mais – portanto os ganhos 
são muito grandes.”

Custo da desconfi ança
Uma característica fundamental do dinheiro é a falta 
de confi ança, diz Bob. Os retalhistas não confi am no 
seu pessoal que, por sua vez, não confi a nos clientes, 
ao passo que a empresa de transporte de valores não 
confi a no retalhista e ninguém confi a no banco – um 
sentimento que muitas vezes é mútuo.

“Se nos sentarmos com todas as pessoas envolvi-
das com o dinheiro, concluímos que cada uma delas 
tem falta de confi ança nas outras envolvidas no pro-
cesso. Assim, as empresas criam sistemas e processos 
caros e com mão-de-obra intensiva para verifi car o 
dinheiro à medida que passa através delas.”

Confrontados com uma nova máquina, é vulgar 
desconfi ar também dela. Mas a tecnologia de manu-
seamento de dinheiro pode remover processos dis-
pendiosos e complicados e restabelecer a confi ança.

“As empresas inteligentes também podem utilizar 
a tecnologia para reforçar a confi ança do seu pes-
soal”, afi rma Bob. “As máquinas dão-nos precisão, 
eliminando uma fonte de desconfi ança num sistema 
que está dominado pela suspeita, melhorando a 
moral do pessoal.” 
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Os custos inerentes 
ao manuseamento de 
dinheiro

• Custo do transporte
• Custo da desconfi ança
• Custo do pessoal 
• Custo da contagem
• Custo dos erros
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O custo do dinheiro…
e como reduzi-lo
Ninguém gosta de admitir que há funcionários desleais a furtar dinheiro da empresa, 
que há notas falsas a “aparecer” na caixa ou que é vulnerável aos roubos.

A Global fala com Bob Turner, um perito em segurança de Sydney, na Austrália, sobre 
como maximizar o potencial da tecnologia de manuseamento de dinheiro para reduzir 
os custos para a sua empresa. 

David Crouch
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Bob Turner trabalhou na indústria da segu-
rança durante quase 40 anos. Foi diretor e 
proprietário de uma das maiores empresas de 
segurança privadas da Austrália, a API Secu-
rity, e é, desde 2010, a força motriz por trás da 
expansão das soluções de Manuseamento de 
Dinheiro da Gunnebo na Ásia-Pacífico.

BOB TURNER

bob.turner@gunnebo.com 
Custo dos erros
Quando se empregam trabalhadores pouco qualifi-
cados ou semiqualificados, podem surgir problemas. 
“É espantosa a facilidade com que 338,30 dólares se 
transformam em 383,80 dólares ou mesmo 33,83 
dólares quando os dados entram no sistema contabi-
lístico”, comenta Bob. Vamos supor que somos uma 
cadeia de fast-food, com os empregados a deposi-
tarem dinheiro num cofre em envelopes no fim de 
cada dia. Temos um gerente que passa 90 minutos 
todos os dias a conciliar o dinheiro e as vendas, a 
seguir leva-o para o banco mais próximo, que depois 
o processa e informa a sede. 

Pelo menos três pessoas introduziram dados algu-
res no sistema. Todos os dias há um erro. E todos os 
erros têm um custo porque têm de ser conciliados. 

“Por vezes, uma empresa pode passar dias a tentar 
identificar e corrigir um simples erro de entrada de 
dados”, diz Bob. “Quanto tempo é preciso para conci-
liar 10 dólares em falta? É possível gastar 200 dólares 
à procura desses 10 dólares.”

Com um sistema de manuseamento de dinheiro 
automatizado, as notas e as moedas são contadas e 
validadas, o próprio cofre comunica com o banco e o 
banco pode colocar esse valor na conta da sua em-

presa nesse momento – muito embora o dinhei-
ro permaneça nas suas instalações. Esse nível de 
automatização exige um grande envolvimento 
do banco, explica Bob. 

Cada empresa tem os seus próprios requisitos 
específicos em função das relações que tem com 
as diversas pessoas que manuseiam o dinheiro, 
à medida que este passa pelos vários setores do 
negócio. Mas cada uma dessas relações repre-
senta um custo que uma máquina tem poten-
cial para eliminar.

“Com diferentes pacotes de contabilidade, di-
ferentes metodologias e processos internos para 
manusear o dinheiro, cada negócio necessita de 
uma solução personalizada”, afirma Bob. 

“Mas o primeiro passo para remover o custo 
do dinheiro consiste em compreendê-lo – de-
pois, aquilo que poderia parecer um grande 
investimento em automatização, passa, de 
repente, a parecer ser uma ideia muito boa.”

Custo do pessoal
É evidente que se emprega atualmente uma pessoa 
para contar o dinheiro na loja, ao automatizar o 
processo elimina esse custo.

Um franchisado retalhista na Austrália, por exem-
plo, empregava dois contabilistas a tempo inteiro 
para as suas 70 lojas e estava prestes a empregar um 
terceiro, o que exigiria a mudança para novas instala-
ções para viabilizar a expansão.

A instalação de máquinas de manuseamento de 
dinheiro permitiu-lhe passar o segundo contabilista 
para tempo parcial e, ao mesmo tempo, poupar nas 
despesas ao permanecer no escritório já existente.

Bob dá outro exemplo de Singapura, onde há mui-
to poucos roubos – uma das principais razões pelas 
quais as empresas investem em tecnologia de manu-
seamento de dinheiro. Mas as máquinas continuam 
a ser populares porque muitas empresas contam com 
mão-de-obra não especializada e analfabeta para 
as tarefas do serviço de apoio aos clientes. Isto, por 
sua vez, é uma grande sobrecarga para os gestores 
que têm de desempenhar as funções de gestão do 
dinheiro. 

“Num cinema, a tecnologia de manuseamento de 
dinheiro poupou aos gerentes quatro ou cinco horas 
por dia com a simples automatização dos depósitos 
e entregas de dinheiro, trazendo vantagens signifi-
cativas.”
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Custo da contagem
Os bancos podem desconfiar da tecnologia de manu-
seamento de dinheiro. Houve um caso em que Bob 
concordou em verificar as máquinas com o cliente, 
contando milhões de dólares tanto manualmente 
como automaticamente. Juntos estabeleceram uma 
taxa de precisão para as máquinas de 99,99999969% 
– que é um erro de 1 cêntimo em cada 3 milhões de 
dólares. E a tecnologia melhorou desde então!

Existem atualmente sistemas que podem auto-
matizar todas as funções da tesouraria, preparação 
de montantes, preparação e entrega de troco, até à 
contagem no final do dia útil.

O pessoal utiliza simplesmente um PIN ou uma 
impressão digital e a máquina entrega um montante 
inicial predefinido – quando precisam de mais trocos, 
depositam as notas grandes e a máquina entrega 
moedas. À hora de encerramento do expediente, 
esvaziam simplesmente o montante recebido para 
dentro da máquina para ser contado e ordenado até 
15 notas por segundo – só um bocadinho mais de-
pressa do que manualmente.

“A máquina deve ser vista como um segundo par 
de olhos, reproduz as funções de um gerente, super-
visor ou caixa sénior”, afirma Bob.



“A loja ao fundo da 
rua foi roubada 
no mês passado, mas...”

1

Segurança no setor de retalho: 

5 razões para pensar novamente

Os retalhistas, as indústrias da hospitalidade e do en-
tretenimento e qualquer empresa que faça vendas a 
dinheiro podem poupar dinheiro e melhorar as relações 
com o pessoal e com os clientes, graças às mais recentes 
máquinas de manuseamento de dinheiro. Esta tecnologia 
substitui a caixa registadora ao aceitar notas e moedas, 
verifi cando-as e contando-as, e guardando-as de forma 
segura.

O perito em segurança do setor de retalho, Frans de 
Wit, conta à Global as objeções frequentes à nova tecno-
logia – e de que forma esta nos pode ajudar. 

As empresas procuram muitas vezes aconselhar-se sobre 
o manuseamento de dinheiro porque querem melhorar 
a efi ciência, diz Frans. “Mas quando lá vamos e falamos 
com os empregados, verifi camos que têm grandes pro-
babilidades de serem roubadas no local – todos os que 
estão por perto são um alvo. A segurança é uma questão 
importante.”

Por vezes o perigo é mais evidente. Recentemente, uma 
loja estava a ser roubada uma ou duas vezes por mês. A 
empresa estava a ser alvo de comentários desfavoráveis e 
o sindicato protestava devido à ameaça para o pessoal.

“Depois de terem colocado máquinas de manusea-
mento de dinheiro tiveram mais três ou quatro tentativas 
de roubo que falharam e depois pararam completamen-
te. Nos seus anúncios de emprego podem agora dizer que 
oferecem um local seguro para trabalhar com um am-
biente protegido. Todo o caso comercial girava em torno 
da segurança – as perdas de stock também pararam e a 
efi ciência está em alta.”

Um efeito em cadeia inesperado da mudança da empresa 
para a mecanização do manuseamento do dinheiro foi 
que uma cadeia rival começou a reclamar, porque passara 
a ser o alvo dos ladrões!

As perdas de stock não são apenas um problema para 
os rivais. A nível mundial, por exemplo, estudos recentes 
mostram que os retalhistas perdem 128,5 mil milhões de 
dólares (115 mil milhões de euros) em dinheiro por ano, 
sendo cerca de um terço devido a roubos internos e ou-
tros 20% devido a erros1. Quando se contratam estudan-
tes ou outros trabalhadores temporários e inexperientes, 
as perdas de stock podem transformar-se numa dor de 
cabeça, diz Frans.

“Já vi supermercados, por exemplo, em que os gerentes 
passam duas horas por dia simplesmente a verifi car as 
caixas e as câmaras de segurança porque falta dinheiro. 
Noutros ambientes, temos gerentes que controlam os 
gerentes que controlam outros gerentes porque estão a 
ser roubados por empregados a cada minuto.”

Muitas empresas têm relutância em reconhecer que 
têm um problema com as perdas de stock. 

“Têm vergonha – até mostrarmos os números que 
demonstram que se trata de um fenómeno global”, diz 
Frans. “Mas também há gerentes que encolhem simples-
mente os ombros e acham que não há nada a fazer.”

Quando, contudo, o cliente introduz simplesmente o 
dinheiro numa máquina e obtém o troco automatica-
mente, o pessoal nunca está em contacto com o dinheiro, 
impedindo erros de manuseamento – e eliminando a 
tentação de roubar. 

“Os meus empregados são leais, 
certamente nunca iriam ...”2 

Os retalhistas poderiam estar a expor-se a um risco desnecessário se ignoras-
sem as vantagens das máquinas de manuseamento de dinheiro no que toca a 
segurança e efi ciência. Ninguém gosta de admitir que há funcionários desleais 
a furtar dinheiro da empresa, que há notas falsas a “aparecer” na caixa ou que 
é vulnerável aos roubos.
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1Fonte: Global Retail Theft Barometer 2013-14
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Porquê o manuseamento 
de dinheiro automatizado?
• O dinheiro continua a crescer a nível mundial 

• As perdas de stock são um fenómeno global

• Grandes ganhos a obter na efi ciência 
 operacional

• Ser um local seguro para trabalhar torna 
 o recrutamento mais fácil

• Os sistemas de segurança modernos 
   funcionam num ambiente aberto

• A tecnologia integra-se nos pontos de venda  
   (POS) e no back-offi ce

EM RESUMO
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Notas 

Moedas

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

13.000.000

90.000.000

14.000.000

95.000.000

15.000.000

100.000.000

16.000.000

105.000.000

17.000.000

110.000.000

18.000.000

115.000.000

Quantidade de notas 
de euro em milhares

Quantidade de moedas 
de euro em milhares

25% 

19% 

Utilização de notas

Utilização de moedas

Os números mostram a quantida-
de de notas e moedas de euro em 
circulação no fi m de cada ano.

FONTE: Banco Central Europeu, Euro 
Banknotes and Coins Statistics, mar-
ço de 2015.

Apesar de toda a propaganda sobre a chegada de uma 
‘sociedade sem dinheiro’, os volumes de dinheiro nunca 
foram tão grandes, afi rma Frans. “O pagamento por tele-
móvel irá diminuir um pouco isto, mas irá afetar principal-
mente aos pagamentos com cartões bancários normais.”

Os números sugerem que o dinheiro vai continuar a 
crescer nas Américas, Europa, Ásia, África e Médio Orien-
te – só nos países nórdicos é que isto não se verifi ca. O 
número de retalhistas a nível mundial está a aumentar 
e o volume total de transações de compras – das quais o 
dinheiro representa a maioria – está a subir.

O dinheiro vai, portanto, ser uma realidade para as 
empresas no futuro previsível.

“Confrontados com uma concorrência global intensa, 
os retalhistas irão provavelmente precisar cada vez mais 
de soluções de manuseamento de dinheiro que propor-
cionem mais segurança, custos menores e uma produtivi-
dade melhorada”, afi rma Frans.

Alguns retalhistas e, evidentemente, os bancos antiqua-
dos, favorecem a criação de uma barreira entre o pessoal 
e os clientes. Mas as máquinas de manuseamento de 
dinheiro signifi cam que as empresas podem criar nova-
mente um ambiente de venda a retalho aberto e trans-
formar a sua interação com os clientes.

“Comparado com o que se passava há cinco anos, vemos 
agora um ambiente muito mais aberto nos bancos, com a 
maioria do dinheiro numa zona de self-service com uma má-
quina que entrega dinheiro e recebe depósitos”, diz Frans. 

“Podemos aplicar a mesma fi losofi a ao retalho, onde po-
demos retirar a proteção física e interagir com os clientes.”

Ao minimizar desta forma o risco de roubos dentro da 
loja, os empregados sentem-se mais seguros e a tensão é 
reduzida no ambiente de retalho. Os gerentes que trans-
portam o dinheiro para um banco deixaram de ser alvos 
ambulantes, pois os depósitos são agora recolhidos por 
um serviço especializado de transporte de valores. 
Os roubos externos não assumem só a forma de roubo 
armado. “Os clientes que pagam com notas falsas podem 
custar quase tanto a uma empresa ao longo do tempo 
como um só roubo armado”, afi rma Frans.

As máquinas de depósito de dinheiro junto da caixa 
ajudam a impedir este problema, rejeitando automati-
camente as notas fraudulentas, podendo o operador da 
caixa evitar o confronto, culpando simplesmente a má-
quina e solicitando outra forma de pagamento.

Claro que não vale a pena considerar apenas as espe-
cifi cações técnicas de diferentes máquinas, diz Frans. É 
necessário arranjar um equilíbrio entre segurança e des-
pesa, devendo a tecnologia ser integrada nos sistemas 
dos pontos de venda e de back-offi ce.

Torna-se, portanto, necessário que um consultor se 
sente com o cliente para compreender o percurso com-
pleto do dinheiro dentro da empresa do cliente – como é 
o dia, onde é que guarda o dinheiro, como é que o dá ao 
pessoal, como é que delega, se as caixas registadoras são 
partilhadas ou separadas, como é que concilia o registo 
da caixa com os montantes reais restantes.

“Vamos à loja, sentamo-nos com o cliente, conside-
ramos as questões reais. Por vezes, a sede não tem uma 
visão precisa do que acontece na loja.”

A tecnologia é fl exível para se adequar às empresas indi-
viduais, com uma grande carteira de soluções que vão des-
de o nível de entrada até sistemas completos e fechados 
de manuseamento de dinheiro. E os benefícios irão, muito 
provavelmente, superar quaisquer problemas iniciais.

“A efi ciência melhora, as perdas de stock caem a pique, 
as tentativas de roubo são frustradas, os dados sobre 
o ciclo do dinheiro estão disponíveis mais depressa e a 
moeda falsa é rejeitada no local”, resume Frans. 

“Utilizo vidro resistente 
para proteger o meu pes-
soal e as caixas”

“A tecnologia é só uma 
solução rápida, o meu 
negócio é complexo”

4 

5 
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Frans de Wit trabalha como Gestor de Produto da 
Global e Estratega de Manuseamento de Dinheiro 
na Gunnebo. Frans tem um papel ativo na indús-
tria da segurança desde meados da década de 90 
e tem uma experiência considerável na aborda-
gem dos problemas de segurança que as empre-
sas enfrentam com o manuseamento de dinheiro 
e com o armazenamento de bens valiosos.

FRANS DE WIT

frans.dewit@gunnebo.com 

“O dinheiro é uma 
coisa do século XX”3



Não ajude o ladrão
É tentador sentir que qualquer nível de proteção é me-
lhor que nada e escolher a opção fácil de comprar o que 
estiver mais disponível. Mas as compras por impulso 
podem piorar as coisas, afi rma Pieter de Vlaam. “É perfei-
tamente legal vender um cofre que não foi testado nem 
certifi cado. A compra de um produto assim só ajuda os 
ladrões – eles nem sequer têm de procurar os seus bens 
valiosos porque os colocou todos convenientemente num 
só lugar!” E um cofre pequeno que não esteja fi xado à 
parede ou ao pavimento signifi ca que o ladrão pode sim-
plesmente levá-lo para casa para o abrir à vontade. 

Respeite a ‘trilogia 
da segurança’
Com que facilidade é que um criminoso descobre que 
tem algo que vale a pena roubar? As pessoas podem 
entrar nas suas instalações e encontrá-las vazias? Sem 
a disciplina básica de manter os bens valiosos escondi-
dos, de instalar fechaduras seguras e de garantir que o 
pessoal está atento, o valor da segurança de um cofre é 
semelhante ao de um bule de chocolate. “A disciplina é o 
investimento mais barato e organizar as suas instalações 
dessa forma é o primeiro passo essencial da ‘trilogia da 
segurança’ – organizar, monitorizar, proteger”, afi rma 
Pieter. Custa relativamente pouco resolver a situação e 
fazê-lo fará uma grande diferença. Só depois de ter toma-
do estas medidas e de considerar que não são sufi cientes 
é que deve decidir comprar um cofre.

Compre tempo para si
Munido de uma rebarbadora com disco de diamante ou 
de explosivos em quantidade sufi ciente, um ladrão habi-
lidoso e determinado consegue eventualmente arrombar 
qualquer cofre. Quanto melhor for o cofre, mais tempo 
será preciso para o arrombar. 

Tem de se certifi car de que as suas instalações são 
monitorizadas com um sistema de alarme de boa quali-
dade ou com guardas de segurança, para que um assalto 
seja rapidamente detetado e a polícia ou o pessoal de 
segurança privada sejam rapidamente alertados. Este é 
o segundo passo da ‘trilogia da segurança’ – organizar, 
monitorizar, proteger.

“O que os cofres vendem é tempo, porque o tempo de 
que um ladrão dispõe para assaltar um cofre é normal-
mente limitado”, diz Pieter de Vlaam. “As pessoas pen-
sam que um cofre consegue proteger durante dias, mas 
muitas vezes estamos a falar de minutos. Um cofre tem 
de ser acompanhado por um sistema de alarme ou outro 
tipo de sistema de deteção, como, por exemplo, vizinhos 
ou guardas de segurança.”

Se as suas instalações estiverem vazias nos fi ns de 
semana, por exemplo, um criminoso tem dois dias para 
descobrir como abrir o seu cofre. Portanto não vale a 
pena comprar um produto bom se ninguém reagir duran-
te 48 horas. 

Se tiver algo a proteger numa zona industrial que não 
seja monitorizada durante o fi m de semana e o valor for 
substancial, tem de determinar com que rapidez conse-
gue detetar que alguém com intenções erradas está a 
assaltar o cofre e quanto tempo demora até à chegada da 
polícia ou do segurança. 

Preocupado que a sua empresa possa ser vulnerável a roubos? 
Seguem-se algumas sugestões essenciais para garantir que faz o seu 
dinheiro trabalhar mais para proporcionar a melhor segurança 
possível, evitando, ao mesmo tempo, erros comuns. 

Parece um risco calculado mas as consequências poderiam ditar o fi m da sua empresa. Um assalto bem 

planeado que faça desaparecer o seu rendimento do mês passado pode comprometer o futuro da empresa. 

Talvez o seu produto seja pequeno e facilmente portátil – perca-o e o negócio morre. 

Por isso, talvez esteja na altura de comprar um cofre ou de atualizar o que já tem. Para o guiar através do pro-

cesso, a Global conversa com Pieter de Vlaam, um especialista em segurança da Holanda e uma das maiores 

autoridades em testes de cofres da Europa.

1 3
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David Crouch

7 passos  
para escolher o cofre
certo para a sua empresa
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Não ajude o ladrão

Respeite a ‘trilogia da segurança’

Compre tempo para si

Conheça o seu inimigo

Escolha um cofre com a classi� cação 
que se adequa às suas necessidades

Veri� que se o produto tem a certi� cação ECB

Fale com um pro� ssional
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Os erros podem sair caro, como des-

cobriu recentemente uma cadeia de 

retalho europeia de média dimensão. 

A empresa tinha um único modelo 

para lidar com a segurança, partindo 

do princípio de que podia copiar o 

mesmo sistema em toda a cadeia. 

Fatalmente, não tinham sistemas de 

alarme e mantinham as chaves so-

bresselentes em cima de cada cofre.

Além disso, ignoraram o facto de 

venderem rebarbadoras nas suas lojas, 

incluindo as de disco de diamante. Os 

assaltantes pegaram simplesmente 

nas rebarbadoras e usaram-nas para 

abrir os cofres – sem sistema de 

alarme, tiveram quase todo o fi m de 

semana para os abrir depois do encer-

ramento do expediente no sábado à 

noite. 

Abriram o primeiro cofre de uma for-

ma complicada, mas depois de terem 

aberto uns tantos perceberam que se 

fi zessem um pequeno orifício na parte 

superior conseguiam extrair a chave e 

abrir facilmente o cofre.

Portanto, quando fi zer a análise das 

ameaças, tenha em conta a disponibi-

lidade de ferramentas para assaltar no 

caso de um assalto. E sem um sistema 

de alarme, a trilogia da segurança 

é quebrada – podia gastar 30 vezes 

mais no cofre mas mesmo assim seria 

destruído. 

aCONTACTE-ME EM

Pieter de Vlaam faz parte da indústria da segu-
rança há mais de 30 anos. Durante este tempo 
trabalhou em engenharia, desenvolvimento de 
produtos, direção de fábricas, gestão de produ-
tos e testes e certifi cação de produtos. 

Pieter gere atualmente o centro de formação on-
line da Gunnebo, ao mesmo tempo que dá aulas 
sobre gestão da segurança e trabalha ativamen-
te na elaboração de normas internacionais para 
a certifi cação de produtos resistentes a roubo e 
ao fogo.

PIETER DE VLAAM

pieter.devlaam@gunnebo.com 
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UMA HISTÓRIA QUE SERVE DE LIÇÃO

E isso não é tudo...
Escolher um cofre envolve muitas considerações diferen-
tes, diz Pieter de Vlaam. “Mas se tiver seguido os sete 
passos acima, a sua escolha basear-se-á num conheci-
mento sólido de como fazer o seu dinheiro trabalhar para 
lhe conferir a melhor proteção possível.”

Conheça o seu inimigo
Tem de traçar o perfi l do possível intruso: será um profi ssio-
nal que foi avisado sobre a existência de bens valiosos ou 
apenas um ladrão oportunista à procura de dinheiro rápido? 

Os ladrões profi ssionais terão testado diferentes tipos de 
cofres para descobrirem o método ideal de os abrir, portanto 
não perdem tempo a utilizar as ferramentas erradas ou a as-
saltar o local errado, diz Pieter. Isto aplica-se em especial às 
caixas automáticas (ATM), que são um alvo atraente quando 
estão perto de estradas e cheias de dinheiro.

“O tempo que demora aos especialistas abrirem um 
cofre num laboratório muitas vezes não é muito inferior 
ao tempo que um ladrão profi ssional precisa no terreno. 
Mas na extremidade oposta da escala, um amador irá 
demorar cinco a dez vezes mais tempo.”

Quanto maior for o prémio, maiores serão os riscos que 
um ladrão corre para o obter, o que poderá incluir a utili-
zação de tecnologia volumosa, perigosa ou ruidosa. Um 
maçarico de oxiacetileno produz fumo que é facilmente 
visto, mas os criminosos estão preparados para correr o 
risco de tentarem chegar ao seu cofre, caso se trate de 
uma quantia substancial – até podem trazer a tecnologia 
para abertura de cofres num camião.

Fale com um profi ssional
As suas instalações são monitorizadas, tomou medidas 
para minimizar a sua atratividade para um ladrão e tem 
uma ideia bastante boa do tipo de pessoa contra a qual 
se está a proteger. Agora está pronto para ver qual é o 
cofre que deve comprar – a fase de ‘proteção’ da trilogia 
da segurança. 

“Um bom vendedor não lhe vai só perguntar quanto 
é que tem para gastar. Um bom vendedor vai perguntar 
qual é a perceção do risco e qual é a ameaça em termos 
de perfi l do assaltante e do tempo de reação. Isso dá-lhe 
a si uma abordagem metódica para comprar o produto 
certo”, diz Pieter de Vlaam.

O dilema do diretor de segurança é que nunca se está 
completamente certo: se gastar uma quantia substancial 
num cofre que é muito seguro, mas depois não houver 
nenhum roubo, parece que desperdiçou o dinheiro da 
empresa; se fez uma opção mais barata e o cofre for alvo 
de um assalto bem-sucedido é porque calculou mal. Uma 
avaliação metódica dos riscos, acrescida de aconselha-
mento profi ssional, irá maximizar as hipóteses de tomar 
a decisão certa.

Verifi que se o produto tem 
certifi cação ECB
Isto é simples, mas muito importante. O Organismo Euro-
peu de Certifi cação, ou ECB•S, é apoiado conjuntamente 
por seguradoras e fabricantes de cofres para providenciar 
testes laboratoriais especializados e auditorias indepen-
dentes de processos de fabrico de produtos de segurança 
(o ‘S’ signifi ca ‘segurança’). 

Procure este logótipo no produto. Se o encontrar, sig-
nifi ca que está de acordo com as normas da indústria 
acordadas na Europa. Comprador, tenha cuidado! Outros 
certifi cados podem não ter qualquer signifi cado.

“Infelizmente existe um problema de fraude no fabrico 
e certifi cação de cofres – há certifi cados bons e certifi ca-
dos maus”, afi rma Pieter, que preside a vários comités do 
CEN TC 263, o organismo europeu que defi ne as normas 
da indústria. Independentemente do nível de desempe-
nho de um cofre no laboratório, o processo de fabrico em 
si tem de ser auditado para garantir a manutenção da 
qualidade. 

Os testes dos cofres são únicos, na medida em que não 
podem ser feitos por máquinas, diz Pieter. “Tentámos 
construir uma máquina que cortasse por diversos mé-
todos, mas descobrimos que não consegue reproduzir o 
comportamento de um ladrão equipado com vários tipos 
de ferramentas para arrombar um cofre ou casa-forte. 
São necessárias pessoas reais com inteligência para 
assaltar o produto.”

Os laboratórios acreditados levam o seu trabalho 
muito a sério, dão formação ao pessoal e colaboram entre 
si, fazendo visitas-surpresa às fábricas para verifi car os 
materiais e os processos de fabrico. Cerca de 120 em-
presas a nível mundial, incluindo a Gunnebo, utilizam o 
ECB•S como referência independente.

Escolha a classifi cação 
do cofre que se adequa às suas 
necessidades
Os cofres são classifi cados em oito níveis de segurança de 
0 a VII – o zero não signifi ca ‘nenhuma segurança’, ape-
nas que foi acrescentada depois de os outros sete níveis 
serem decididos. A ‘classifi cação de resistência’ do cofre 
está impressa no rótulo de certifi cação. 

Em função do país onde vive, as seguradoras compro-
metem-se a segurar o conteúdo do cofre por diferentes 
montantes segundo a classifi cação – e em função de a 
sua casa ter um alarme antirroubo de qualidade. Pode 
combinar o cofre com o valor do conteúdo que deseja 
manter dentro dele e a medida preventiva que já tomou 
para proteger as suas instalações.

Encontra um guia conciso dos montantes seguros em 
diferentes países no site do ECB•S.
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O site do ECB•S é uma ferramenta útil para o 
ajudar a comprar o tipo de cofre certo. Aqui 
encontra também um guia conciso sobre os 
valores dos seguros para os diferentes países. 

LEIA MAIS EM www.ecb-s.com

SUGESTÕES PARA A INTERNET
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A comunicação de campo próximo (NFC) 
permite aos smartphones e outros dispositivos 
comunicar tocando-se entre si ou aproxi-
mando-os uns dos outros (qualquer proximi-
dade até 10 cm). Tal abre a possibilidade de 
utilizar smartphones com NFC para controlo 
de acessos ou como leitor de pagamento.

FONTE: Wikipedia

O QUE É A NFC?

O futuro da validação de bilhetes
A forma como as receitas são manuseadas e cobradas é essencial para o sucesso ou 

insucesso de um sistema de transporte coletivo. Quais são então as opções disponíveis 

para os fornecedores de transportes que querem melhorar a validação de bilhetes?

“Cremos que a tecnologia de 
comunicação de campo próximo 
(Near Field Communication ou NFC) 
pode ser o próximo grande aconte-
cimento”, explica Mathieu. “Uma 
vez que os consumidores utilizam 
atualmente os smartphones para 
quase tudo, não é difícil acreditar 

que estes tenham um papel impor-
tante a desempenhar no futuro da 
validação de bilhetes.” 

Estimativas da International 
Data Corporation sugerem que 
o número global de remessas de 
smartphones aumentará 12,2% 
este ano para 1,4 mil milhões.

Com a enorme dimensão da 
popularidade e penetração destes 
dispositivos, faz todo o sentido 
que os operadores de transportes 
coletivos os coloquem no centro 
dos seus processos de validação 
de bilhetes.

O pagamento eletrónico de bilhe-
tes, que utiliza cartões sem contac-
to, é talvez o tipo mais comum de 
sistema de pagamento de bilhetes 
atualmente visto no mercado.

O pagamento eletrónico de 
bilhetes tem a vantagem de tornar 
as transações muito mais rápidas, 
uma vez que o tempo de demora a 
introduzir as pessoas no sistema é 
signifi cativamente reduzido. Em re-
sultado, os passageiros conseguem 
movimentar-se mais rapidamente.

“A forma como os clientes são 
tratados e guiados dentro da es-
tação é essencial para o sucesso. 
Sistemas de emissão de bilhetes 
fi áveis e portas de trânsito em 
massa melhoram a experiência dos 
passageiros ao reduzirem as fi las 

e fornecendo informações instan-
tâneas para ajudar melhor. Aliados 
à velocidade de pagamento, tal 
facilita e simplifi ca as viagens dos 
clientes – e reforça a confi ança no 
sistema”, afi rma Mathieu Michel, 
Business Development Manager 
for Mass Transit do fornecedor de 
segurança global, Gunnebo.

A utilização de tecnologia para 
facilitar o pagamento tem um 
impacto positivo na experiência 
dos passageiros nos transportes 
coletivos, mas vale a pena referir 
que os passageiros podem utilizar 
o mesmo sistema de pagamento 
para diferentes serviços.

De facto, alguns operadores a 
nível mundial já permitem que os 
passageiros utilizem o seu cartão 

de viagem para outras funções, 
como identifi cação de entrada 
para um bloco de escritórios, 
acesso a um campus universitário 
ou empréstimo de livros de uma 
biblioteca. A tecnologia pode ser 
multifuncional e o crescimento de 
sistemas eletrónicos de pagamen-
to e acesso fez com que isto se 
tornasse a abordagem "go-to" de 
muitas empresas.

Não só torna a vida muito 
mais simples para os passageiros, 
uma vez que têm de transpor-
tar menos cartões, como ajuda 
os operadores de transportes a 
estabelecer parcerias estreitas 
com outros negócios e ajuda-os 
a todos a operar de uma forma 
mais integrada e efi ciente.

Sistema aberto
Os clientes pagam eles próprios os bilhetes, possivelmente com um cartão inteligente, 
uma fi ta magnética, um sistema de fi chas ou dinheiro. Para tal é preciso confi ar que os 
passageiros paguem antes de entrarem no sistema.

Sistema fechado 
Certifi ca-se de que as pessoas validam a sua tarifa de entrada. Preferido uma vez que reduz 
signifi cativamente as taxas de fraude. Tipicamente utilizado com cartões sem contacto.

COBRANÇA DE BILHETES – ABERTA VS. FECHADA

TRANSPORTES COLETIVOS

Comunicação de campo próximo

Cartões sem contacto
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O GRUPO DE SEGURANÇA GUNNEBO

A Gunnebo é líder mundial em produtos, serviços e soluções de se-
gurança, 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 cole tivos, edifícios públicos e comerciais e instala-
ções industriais  e de alto risco.

Tornamos o seu mundo mais seguro.

CONTACTE-NOS

Produtos e soluções
www.gunnebo.com

Relações com investidores
www.gunnebogroup.com 
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Tecnologia self-service para 
tornar os controlos de segurança 
consistentes uma realidade 
Com a tendência crescente para a tecnologia self-service 

nos aeroportos, podemos continuar a confi ar que 

os requisitos de segurança estão a ser cumpridos?

Na indústria da aviação, há três tipos 
biométricos que são obrigatórios em 
188 países em todo o mundo – reco-
nhecimento facial, digital e da íris.

Muitos passaportes só têm o elemen-
to facial, mas à medida que forem 
acrescentados métodos biométricos 
alternativos, o processo de segurança 
parecerá mais ‘consistente’.

No futuro, uma porta de embarque self-
-service irá pedir para ver o passaporte e 
tirar uma foto, executando uma verifi -
cação rápida individualizada para fazer 
corresponder a pessoa que se encontra 
na porta ao documento.

Atualmente, em muitos aero-
portos, uma porta de embar-
que lê o código de barras num 
cartão de embarque mas o 
pessoal tem de pedir a iden-
tifi cação. 

SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA

Estão a ser adotadas numerosas medidas que irão 
mudar a forma como viajamos. Por exemplo, atual-
mente não é preciso verifi car os documentos de todas 
as pessoas que viajam de avião a partir do Reino 
Unido, mas isto em breve irá mudar, exigindo-se even-
tualmente às pessoas que passem por um controlo 
biométrico e de documentos antes de prosseguirem 
para a sala de embarque.
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