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Se pensar na segurança como uma cebola, com  
camadas de proteção que começam no perímetro 
exterior de um edifício e se vão adensando para  
dentro, então um cofre encontra-se mesmo no centro.

Nesta edição, a Global fala com dois especialistas 
em cofres sobre dois aspetos importantes do arma-
zenamento seguro – a proteção contra incêndio e o 
prazo de duração de um cofre.

Todos os cofres 
são resistentes 
ao fogo?

Como saber se o seu cofre está a con-
ferir à sua empresa a proteção contra 
incêndio de que ela necessita

Presidente do Comité Técnico do CEN 
res ponsável pela manutenção de normas 
europeias relativas aos cofres

Especialista em desenvolvimento de 
produtos, atualmente dedicado às so-
luções de manuseamento de dinheiro 
para os retalhistas. 

Quase 20 anos de experiência 
na indústria da segurança e dos 
cofres.

Perito em segurança de entradas, 
especializado em soluções para 
os setores aeroportuário e de 
transporte coletivo.

CONHEÇA OS PERITOS
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David Crouch

Todos os cofres são 
resistentes ao fogo? 
Quando as pessoas pensam em cofres, pensam, acima de tudo, em proteção contra 
roubo. Mas há muitas coisas que se podem perder num incêndio que podem custar 
tempo e dinheiro – e até mesmo o seu negócio. 

A Global fez algumas perguntas sobre este assunto a Mark Brookes, um especialista 
em cofres resistentes ao fogo com quase 30 anos de experiência neste setor. 

GLOBAL: Os cofres não estão todos  
protegidos contra incêndio como 
estão contra roubo? 

MARK BROOKES: Receio que não. Um cofre an-
tirroubo confere alguma proteção porque os materiais 
dentro das paredes atuam como isolamento, mas apenas 
durante pouco tempo e a temperaturas relativamente 
baixas. Pode haver diferenças enormes em termos de 
proteção contra incêndio entre cofres que partilham o 
mesmo nível certificado de proteção contra roubo. 

Em termos de proteção, é o mesmo para qualquer 
sistema de supressão de incêndio que possa haver no 
edifício. Se houver um incêndio numa sala de informáti-
ca, por exemplo, os sistemas de supressão por gases ou 
químicos podem produzir imensos detritos porque são 
pressurizados, o que pode destruir dados, enquanto os 
sistemas de aspersores deixam tudo encharcado.

Embora as companhias de seguros imponham crité-
rios sobre a forma como deve proteger os seus valores, na 
maioria dos países é muito menos provável que prestem 
atenção à proteção contra incêndio do que ao roubo. 

GLOBAL: Ainda assim soa muito a século 
passado – quem precisa de proteção con-
tra incêndio quando está tudo na Nuvem? 

MB: Já falávamos do escritório sem papel no fim dos 
anos 80 – e continuamos a falar agora!

Sim, há a Nuvem e muito mais pessoas a utilizá-la. 
Mas muitas vezes a informação original tem de ser 
armazenada num armário para dados – é uma precau-

ção adicional para garantir que a sua empresa regressa 
à normalidade com o mínimo de perturbação caso haja 
um incêndio. E como o armazenamento de suportes 
digitais ficou mais denso, com cada vez mais dados 
armazenados em artigos cada vez mais pequenos, a 
vulnerabilidade das empresas aumentou.

Basicamente há três níveis de temperatura interna 
máxima para cofres resistentes ao fogo: papel, em que 
a temperatura tem de permanecer abaixo de 170 °C; 
pens de memória flash ou USB (65 °C); e computadores 
sensíveis (50 °C). Se estiver protegido apenas para os 
documentos, um incêndio irá destruir os CDs ou as pens 
que se encontram dentro do seu cofre.

A segurança é como 
uma cebola, com a  

proteção contra
incêndio mesmo 

no centro.
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Pode haver diferenças enormes em 
termos de proteção contra incêndio 
entre cofres que partilham o mes-
mo nível certificado de proteção 
contra roubo.

Sem a proteção contra incêndio adequada, a sua 
empresa pode correr um grande perigo. Eis alguns 
pontos a ter em conta:

• Um cofre antirroubo confere alguma proteção mas apenas durante  
 pouco tempo e a temperaturas relativamente baixas.

• Embora muitos dados estejam atualmente armazenados na Nuvem,  
 o escritório sem papel ainda não é uma realidade.

• Muitas empresas nunca recuperam totalmente de um incêndio  
 grave, perdendo encomendas, contratos e registos dos empregados.

• Um cofre resistente ao fogo é uma apólice de seguro silenciosa. Não  
 tem prazo de validade, não se deteriora, cumpre simplesmente a  
 sua função em silêncio.

• Um cofre resistente ao fogo – para documentos ou suportes digitais  
 – deve ser devidamente certificado para garantir uma proteção  
 efetiva.

EM RESUMO



6 GLOBAL    #2 2015

GLOBAL: Não será um pouco exagerado – 

podemos perder dinheiro num incêndio, 

mas não é propriamente fundamental 

para a empresa, pois não?

MB: Se não tiver as informações para voltar a preencher 
o seu sistema informático depois de um incêndio, não tiver 
contratos originais, faturas, registos das existências ou 
programas das máquinas, como é que vai fazer negócio?

Por este motivo, muitas empresas nunca recuperam 
totalmente de um incêndio grave, perdendo encomen-
das, contratos e registos dos empregados. Até podem ter 
de encerrar a atividade.

Há muita informação em letra miudinha nas apólices 
de seguro e enquanto está a tentar decifrá-la os seus 
concorrentes aproveitam ao máximo. Não vivemos num 
mundo em que as pessoas venham confessar que lhe 
devem dinheiro – portanto o seu cash flow acaba. 

Em todos os pedidos de indemnização de seguros, o 
ónus da prova cabe ao participante – tem de conseguir 
provar em primeiro lugar que tinha de facto os artigos 
que se perderam. E se todas as suas escrituras de proprie-
dade se perderem num incêndio? É muito difícil provar 
que o seu próprio edifício lhe pertence.

GLOBAL: Lembra-se de alguns exemplos? 

MB: Há muitos. Trabalhei com um banco no Médio Orien-
te com 200 sucursais. Na sequência de um motim, uma 
das sucursais ardeu. Essa sucursal específica tinha todos 

os contratos de empréstimo e escrituras de propriedade 
de cerca de 70.000 pessoas da zona e todos os docu-
mentos arderam. Calcula-se que perderam centenas de 
milhões de dólares. Provavelmente vão começar agora a 
instalar cofres resistentes ao fogo em todas as sucursais. 

E se os motins não são a sua principal preocupação, 
veja o que aconteceu num dos principais bancos da 
Suécia. Uma noite em fevereiro de 2008, um enorme 
incêndio atingiu uma sucursal em Estocolmo, destruin-
do centenas de computadores e vastas quantidades de 
material. Mas o banco instalara recentemente cofres 
resistentes ao fogo, que mantiveram os documentos e 
os dados intactos. Bastaram três dias para estarem outra 
vez totalmente operacionais.

Um cofre resistente ao fogo é uma apólice de seguro 
silenciosa. Não tem prazo de validade, não se deteriora, 
cumpre simplesmente a sua função em silêncio num 
canto, dia após dia. 

Não está a pagar um prémio todos os anos, é um 
pagamento único, um investimento de capital. Por esse 
investimento está a salvaguardar a sua empresa. Trata-se 
do planeamento do pior cenário, o cenário “e se” – e se 
alguém se esquecer de desligar alguma coisa ou se tiver 
um empregado descontente? E se o incêndio acontecer 
esta noite? 

Há alguns anos houve um incêndio num supermerca-
do no Reino Unido. Havia um grande cofre de documen-
tos, de 2 x 1,2 m, com duas portas que pesavam 700 kg. 
Algumas semanas depois do incêndio encontraram-no na 
cave – tinha caído quatro andares à medida que os pisos 
foram cedendo, mas tudo o que estava lá dentro estava 
intacto. Função cumprida.
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50°C 65°C 170°C

Computadores
Cartões de memória 

ou canetas USB Papel

Níveis de tolerância ao calor

As temperaturas seguintes indicam o ponto no qual os suportes 

digitais e os documentos são destruídos pelo fogo. A função de um 

cofre resistente ao fogo é assegurar que a sua temperatura inter-

na se mantém abaixo destes níveis destrutivos.



8 GLOBAL    #2 2015
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GLOBAL: Então como é que funcionam  

as coisas? Montes de amianto, não é?

MB: Não. Estamos a falar de betão celular espumoso à 
base de gesso contendo no máximo 80% de água.

GLOBAL: Betão espumoso – como  

é que isso protege do fogo?

MB: Trata-se de betão, mas com água retida no seu 
interior. Quando aquece, a água é lentamente expelida 
do betão sob a forma de vapor, absorvendo o calor – cha-
ma-se a isto uma reação endotérmica – o que mantém a 
temperatura baixa. 

Mas lembre-se que o vapor contido cria pressão, já 
todos ouvimos falar de caldeiras que explodem. Os me-
lhores cofres resistentes ao fogo são especificamente 
concebidos para libertarem essa acumulação de uma 
forma controlada para evitar esse tipo de explosões.

E isso é apenas para os documentos – os cofres para 
dados são diferentes. Nestes temos uma barreira composta 
com uma camada exterior de betão espumoso que mantém 
a temperatura abaixo dos 100°C, mais uma camada de iso-
lamento como, por exemplo, uma espuma de poliuretano 
especial, e uma camada de material  de “fase mutável” no 
interior – um sólido que se transforma num líquido quando 
aquece, pelo que mais uma vez a reação endotérmica 
mantém a temperatura em níveis aceitáveis baixos.

GLOBAL: Então para testar um cofre resis-

tente ao fogo, é preciso expô-lo ao fogo?

MB: É um pouco mais científico do que isso, mas nada 
impede um fabricante de dizer que o cofre foi testado 
contra o fogo, quando o que de facto foi feito foi pas-
sar-lhe um maçarico por cima. Peçam a certificação – as 
duas mais rigorosas e globalmente reconhecidas são a 
norma europeia EN 1047-1 e a norma americana UL 72. 

Num incêndio num escritório, as temperaturas aumen-
tam de forma previsível e chegam a atingir 1000 °C. Por 
esse motivo, submetemos os produtos a um processo de 
aquecimento em forno utilizando a curva tempo/tem-
peratura celulósica de acordo com a norma ISO 834 para 
reproduzir essa situação. (Ver gráfico abaixo). 

Os testes incluem o aquecimento constante num forno 
durante um período cronometrado. Após o aquecimento, 
deixa-se cair o cofre ou armário de arquivo de uma altura 
de 9,81 m voltando depois a ser aquecido para simular a 
queda pelos pisos de um edifício. Isto não é tão dramá-
tico como parece mas é este teste que lida com os even-
tuais danos causados pela acumulação de pressão.  
Se a construção for má, o cofre fica desfeito.

A temperatura interior dentro do cofre tem de perma-
necer sempre abaixo de 170 °C para os documentos e 
abaixo de 50 °C para os suportes de dados digitais.

Todos os cofres resistentes ao fogo ostentam um rótulo 
informativo do organismo de certificação. Consulte o rótulo 
uma vez que lhe dirá tudo o que precisa de saber – o tempo 
de resistência, a proteção conferida pela classificação atribuí-
da ao cofre e o tipo de testes aos quais foi submetido. Esteja 
atento, se não houver rótulo significa que não há certificação!
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Mark Brookes trabalha com cofres há quase 
30 anos. É Global Product Manager de cofres 
resistentes ao fogo na Gunnebo e presidente 
do Comité Técnico do CEN, responsável pela 
manutenção de normas europeias relativas aos 
cofres.

MARK BROOKES

CONTACTE-ME EM

mark.brookes@gunnebo.com

GLOBAL: Então como é que resumiria a 

função de um cofre resistente ao fogo? 

MB: A segurança é como uma cebola, com a prote-
ção contra incêndio mesmo no centro. Temos todos 
os outros sistemas para impedir que o pior aconteça, 
mas quando acontece, confiamos nela. Esperemos 
nunca ter de o fazer.

Um cofre resistente ao fogo é uma 
apólice de seguro silenciosa. Trata-se 
do planeamento do pior cenário.
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Será altura de  
atualizar o meu cofre?  
5 perguntas essenciais

David Crouch

Aquele pedaço grande de metal está naquele canto há não sei quanto tempo. Será que  
ainda cumpre a sua função? Os cofres de boa qualidade raramente se avariam ou se gas-
tam, mas há outras coisas a considerar ao procurar um armazenamento seguro para valo-
res e documentos confidenciais. A Global foi pedir conselhos a Andy Rymill, um especialista 
em segurança estabelecido em Wolverhampton, Inglaterra. A sua recomendação?  
Faça a si próprio as cinco perguntas seguintes.

Está desatualizado?
A certificação – a classificação europeia dos cofres de 
acordo com a segurança que conferem – começou há 
cerca de 25 anos. Antes disso, havia muitas normas locais 
que estavam constantemente a evoluir e a ser revistas. 
Portanto, se o seu cofre tiver mais de 25 anos, deve con-
tactar a sua seguradora, porque poderá não estar certifi-
cado e, por conseguinte, não estar coberto.

Com qualquer cofre está a comprar tempo – o tempo 
necessário para a chegada da polícia enquanto o ladrão 
está a tentar arrombá-lo. 

“Mas as ferramentas para arrombar cofres estão em 
constante evolução e o cortador de disco comprado há 
dez anos já não é tão potente como os modelos atuais”, 
diz Andy. Um cofre pode tornar-se vulnerável à medida 
que o tempo passa, mesmo que a sua certificação se 
mantenha inalterada.

No retalho, contudo, cerca de um terço dos roubos são 
internos. Como resultado, o setor está constantemente a 
atualizar a tecnologia, de forma que os funcionários não 
tenham demasiado tempo para se familiarizarem com ela. 

“Poderá querer atualizar simplesmente para reduzir o 
risco de roubos internos”, diz Andy.

Além disso, os cofres estão a mudar de outras maneiras, 
afastando-se das chaves – que se perdem ou são co-
piadas – e virando-se para combinações de fechaduras 
mecânicas, dispositivos eletrónicos e biométricos. O 
Bluetooth e os transponders permitem a abertura remota 
por uma segunda pessoa, acrescentando uma camada de 
segurança adicional. As novas fechaduras também po-
dem proporcionar pistas de auditoria, pelo que é possível 
ver quem esteve no cofre e quando. 

“Normalmente é possível mandar substituir a fechadu-
ra, em vez de mudar o cofre inteiro – é uma característica 
de conceção da maioria dos cofres”, afirma Andy. “Mas 
com os cofres menos resistentes, o custo da mudança de 
fechadura pode ser superior à compra de um cofre novo.”

Outras características de um cofre podem torná-lo 
pesadão ou inadequado para as suas novas necessidades. 
Poderá querer ser capaz de fazer depósitos, por exemplo, 
ou adicionar acessórios internos tais como um cofre den 
tro de um cofre para que só certas partes possam estar 
ao alcance de certas pessoas. 

“Devido a uma alteração nas suas práticas de negócios, 
alguns retalhistas irão procurar um produto personaliza-
do e à medida”, diz Andy.
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O seu cofre está  
desatualizado?

As normas e as ferramentas 
para arrombar cofres estão em 
constante evolução – e as tec-
nologias dos cofres e das fecha-
duras também progrediram

Está superprotegido?

Calcule o risco de ser roubado 
para determinar o nível e o tipo de 
segurança que realmente precisa

Está subprotegido?

Verifique as suas tarifas de 
seguros locais e certifique-se 
de que a classificação do seu 
cofre cobre o valor do conteúdo 
do mesmo

É provável que mude de instalações? 

Os cofres mais antigos e mais pesados são um 
problema para mudar – os cofres mais moder-
nos conseguem oferecer a mesma proteção  
com um peso menor

Está contente com 
o seu aspeto?

Superficialmente talvez, 
mas o interesse em cofres 
com um desenho a condi-
zer com um ambiente de 
classe alta está a aumentar
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Estou superprotegido?
Demasiada segurança parece ser uma contradição – mas 
como comprovam os joalheiros de Hatton Garden, a 
situação inversa pode ser um problema bem maior. 

Mas muitos retalhistas estão efetivamente a desclassi-
ficar os seus cofres, afirma Andy, porque calculam o risco 
de serem roubados como baixo.

Preferem, portanto, renunciar aos seguros e comple-
mentar um cofre de classificação inferior com outras 
formas de segurança, como CCTV ou alarmes eletrónicos, 
cujo custo está a diminuir. Os retalhistas maiores têm 
sistemas e protocolos em toda a cadeia e os gerentes das 
instalações insistem muitas vezes em mudar tudo para 
ficar consistente. 

“Em vez de comprarem segurança física, eles compram 
outras formas de segurança e um cofre mais barato e 
depois correm o risco”, diz Andy. “É possível fazer grandes 
poupanças se se implementar isto em toda a rede.”

Além disso, existe um grande mercado de cofres em 
segunda mão, pelo que é fácil vender os cofres antigos 
através de um corretor.

Estou subprotegido?
A pergunta seguinte a fazer é se guarda mais valores no 
seu cofre atualmente do que guardava quando o com-
prou. Com um cofre certificado com uma Classificação 
1, por exemplo, o limite para as seguradoras é de 10.000 
libras esterlinas em dinheiro mais 100.000 libras esterli-
nas em valores*. Se tiver mais no cofre, não será coberto.

Em alternativa, considera que há um risco cada vez 
maior de ser roubado? Em qualquer dos casos, tem de 
pensar em atualizar.

“O mercado está a mudar em termos da forma como 
se compra um cofre”, diz Andy. “Antigamente ia-se a um 
serralheiro na rua principal. Mas agora as pessoas com-
pram cofres na Internet, pelo que faltam os conselhos 
pessoais que dantes recebiam. Há muita ambiguidade e 
mesmo desinformação.”

Quando se encontra um site que vende cofres, os pro-
dutos com a mesma certificação são indicados pelo preço, 
enquanto outros fatores, como a proteção contra incêndio 
ou a facilidade de entrega, não merecem tanto destaque. 

*Aplica-se ao mercado do Reino Unido. Os valores dos 
seguros diferem de país para país, mas este exemplo dá 
uma boa indicação.

É provável que eu  
mude de instalações?
“Nos grandes retalhistas como os supermercados, os 
departamentos de contabilidade são muitas vezes perso-
nalizados de acordo com um único projeto de conceção, 
portanto são todos iguais – e muitos deles estão a mudar 
para o andar de cima”, diz Andy. “Como resultado, os 
cofres têm de ser mais leves devido a considerações que 
têm a ver com a carga dos pisos.” 

O processo de instalação e desinstalação de cofres não 
muda há séculos – são colocados em rolos metálicos e 
empurrados para o seu lugar. Montagem no local é coisa 
que não existe.

Mas a mudança de cofres grandes dentro ou fora de 
um edifício pode causar todos os tipos de problemas, 
como colocá-los dentro de elevadores e até mesmo serem 
demasiado pesados para os cabos dos elevadores. Além 
disso, muitas vezes as pessoas põem o cofre na cave, o 
que cria problemas adicionais. 
“Nesse caso, provavelmente é mais fácil comprar um 
novo”, diz Andy. 

Estou contente  
com o seu aspeto?
Gostava de uma coisa mais discreta? Um pouco mais 
compacto? Talvez um cofre instalado na parede por trás 
de um quadro? Ou debaixo do chão? 

“A Nuvem significa que estão a ser armazenados 
menos documentos e quando se tem um grande cofre 
antigo que ocupa imenso espaço pensa-se em comprar 
um mais pequeno com algumas características novas”, 
diz Andy. 

Muitos fabricantes produzem cofres de luxo com um 
aspeto moderno e ergonómico, até mesmo elegante. As 
pessoas ricas podem querer um cofre com especificações 
elevadas para condizer com o seu ambiente ou apenas 
para parecer diferente. 

“Tal como sucede com muitos produtos, as pessoas 
começam com um modelo básico mas depois querem 
melhorá-lo”, diz Andy. 

Para aconselhamento sobre a compra do cofre 
correto para servir a sua empresa, ver Global 
n.º 1 2015, 7 Passos para escolher o cofre certo 
para a sua empresa.
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Andy Rymill trabalha na indústria da segurança 
há quase 20 anos. Durante este tempo, traba-
lhou em direção de fábricas, assistência, vendas, 
informática, logística e marketing. Atualmente, 
Andy é Global Product Manager de cofres e 
fechaduras certificados na Gunnebo.

ANDY RYMILL

CONTACTE-ME EM andy.rymill@gunnebo.com
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David Crouch

RESTRIÇÕES DO DINHEIRO: 

3 formas de libertar 
as suas vendas
Há tanto tempo que o dinheiro é uma característica central do retalho que é fácil não 
dar pelas formas subtis nas quais molda a sua empresa. Mas os retalhistas estão a 
começar a aperceber-se de que há formas de contornar essas restrições, libertar os fun-
cionários e transformar a experiência dos clientes. 

Jorge Rami, um perito em manuseamento de dinheiro estabelecido em Barcelona, ex-
plicou à Global de que forma a tecnologia de manuseamento de dinheiro pode fazer 
muito mais do que manusear dinheiro.

Eliminar o stress
Imagine que é jovem, não particularmente bom com 
números e o seu salário é básico. Contudo, aqui na caixa 
está sob pressão para lidar com grandes quantias, estar 
atento ao dinheiro falso, manter o dinheiro seguro e ter a 
certeza de que as contas batem certo. Quando há erros, 
apanha com as culpas.

“Se considerarmos todo o stress que isto causa aos 
funcionários, afeta o tempo e a energia que eles podem 
dedicar ao cliente”, diz Jorge. 

Quando, em vez disso, as moedas e notas são coloca-
das numa máquina, deixam de ser da responsabilidade 
do caixa, eliminando uma fonte constante de stress que 
consome a atenção. 

“Em vez de estar a observar o dinheiro, está a observar 
os clientes, a ajudá-los a sentirem-se à vontade, a parti-
lhar conversas breves que ajudam a estabelecer o tipo de 
relação que os fará voltar”, diz Jorge. 

O dinheiro fica dentro da máquina, protegido e seguro, 
as notas falsas são automaticamente rejeitadas e o valor 
total é perfeitamente apurado no fim do dia. 

A segurança em relação ao roubo compensa de outras 
formas, não apenas em termos da quantidade de dinhei-
ro que possa desaparecer da caixa. 

“Pense nos efeitos colaterais”, diz Jorge. “Há o impacto 
que o trauma da experiência com o roubo causa nos em-
pregados e a sensação de insegurança que o cliente sente 
quando houve dizer que a loja está na mira dos criminosos.”

Libertar o espaço da loja
Quando o dinheiro fica inacessível dentro de uma má-
quina, a disposição das lojas pode ser feita de muitas 
maneiras diferentes. 

“Em vez da caixa registadora tradicional com portas e 
barreiras para manter de fora os clientes, a zona da caixa 
torna-se muito mais aberta e a disposição da loja trans-
forma-se”, diz Jorge.

As máquinas de manuseamento de dinheiro também 
podem ser de marca e personalizadas para se enquadra-
rem na loja, refletindo as cores e o design da empresa. 

“Os funcionários dos supermercados dizem que 
quando deixam de ter de se concentrar unicamente nas 
transações monetárias, sentem-se mais livres para se 
movimentarem, saírem do local onde estão para falar 
com os clientes, mesmo que estejam afastados da caixa, 
sem recearem que o dinheiro desapareça”, diz Jorge. 



15#2 2015 GLOBAL    15#2 2015 GLOBAL    

CONTACTE-ME EM

Jorge está estabelecido em Barcelona e 
 desenvolve produtos e serviços de informática 
e segurança há mais de dez anos. Atualmente, 
é especialista em manuseamento de dinheiro 
no setor retalhista para a Gunnebo.

JORGE RAMI

jorge.rami@gunnebo.com

Concentração nas vendas
Desta forma o caixa passa a ser um vendedor adicional, em 
vez de se encarregar unicamente da transação.

“ ‘Gostava de experimentar isto? Sabe que agora temos 
esta promoção? Há uma grande oferta com este produto...’ 
O tempo passado a dar o troco está agora concentrado nas 
vendas”, diz Jorge. 

Os caixas começam os turnos iniciando a sessão na máqui-
na de manuseamento de dinheiro e encerrando a sessão no 
fim do turno. Mal tocam no dinheiro durante esse período.

“Segundo nos dizem as lojas, as máquinas de manusea-
mento de dinheiro aumentaram as vendas médias em cerca 
de 1 ou 2 euros por transação porque agora os funcionários 
podem fazer apresentações de vendas.”

Parece ligeiramente irónico que as máquinas de manusea-
mento de dinheiro sejam populares nos países escandinavos, 
onde a mudança para transações “sem dinheiro” utilizando 
cartões de crédito e telemóveis tap-and-pay mais avançou. Mas 
tal como Jorge indica, a menos que as quantias sejam muito 
pequenas, não interessa a quantidade de dinheiro com que se 
lida – o custo de o gerir é mais ou menos o mesmo. Em qualquer 
caso, as estatísticas mostram que as transações em dinheiro 
continuam a aumentar.

“Os retalhistas apercebem-se cada vez mais que o dinheiro 
consome tempo e distrai, e que não está relacionado com a 
sua atividade principal”, diz Jorge. “Querem concentrar-se no 
cliente, na atividade de retalho – e não apenas na recolha e 
na contagem.”

A tecnologia de manuseamento de 
dinheiro pode fazer muito mais do 
que manusear dinheiro

• Liberta os funcionários do fardo de serem 
 responsáveis por grandes quantias de dinheiro 

• Permite uma conceção de loja mais livre e 
 mais aberta 

• Dá aos funcionários mais tempo para se 
 concentrarem no cliente

EM RESUMO
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Como acelerar o processamento 
de passageiros nos aeroportos

Embora os processos que rodeiam o percurso no lado terra-lado ar nos aeroportos 
tenham melhorado imenso nos últimos anos, o embarque num avião ainda pode ser 
demasiado complexo e moroso.

A Global conversou com Mark Geering, especialista em segurança de sistemas de 
transporte coletivo, sobre aquilo que torna mais lento o processo de embarque nos 
aeroportos e de que forma o processamento de passageiros pode ser acelerado.

Instruções inadequadas e pouco claras 
para os passageiros pouco frequentes 
estão a tornar mais lento o processo 
de embarque. O que é possível fazer 
para contrariar esta situação?

• Standardizar os processos de aeroporto para 
 aeroporto

• Colaborar mais 

• Analisar exemplos de outros setores

• Não eliminar totalmente a interação humana

• Destacar funcionários para darem apoio específico

EM RESUMO
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Ver as coisas do 
ponto de vista do passageiro

Quem viaja regularmente de avião conhece todos os 
processos de check-in e de embarque e só quer ir de A 
para B o mais rapidamente possível. Mas o mesmo não 
se passa com os passageiros pouco frequentes. 

“Diga-se a seu favor que a indústria da aviação ten-
tou genuinamente tornar o processo o mais indolor 
possível disponibilizando instruções simples que dizem 
aos passageiros o que fazer”, diz Mark. “Mas continuo 
a achar que há uma lacuna entre quem trabalha na 
indústria e percebe os processos de dentro para fora e 
os passageiros menos viajados que precisam de mais 
ajuda. O desafio para o setor consiste em colocar-se na 
posição dos passageiros e garantir que a sinalização e as 
orientações que lhes são dadas são totalmente claras e 
não ambíguas.”

A standardização  
trará clareza

Com tantas organizações ativas no setor, começando com 
cada aeroporto e cada companhia aérea e indo até aos 
fornecedores externos, não há dois aeroportos onde os 
passageiros passem pelo mesmo processo de check-in ou 
embarque.

“É aqui que a IATA, a Associação do Transporte Aéreo 
Internacional, tem um papel importante a desempe-
nhar”, diz Mark. “Com a IATA a estabelecer as orientações 
sobre as normas a que todos devem aderir, existem mais 
possibilidades de a experiência dos utilizadores, os proto-
colos de segurança e as instruções para os passageiros se 
tornarem mais familiares de aeroporto para aeroporto.” 

“Isso devia ajudar as pessoas a sentirem-se muito mais 
à vontade, acelerando o processo de as fazer chegar ao 
avião.”
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Mark está estabelecido no Reino Unido e tra-
balha com soluções de segurança de entradas 
desde meados da década de 90. Nos últimos 
10 anos tem-se dedicado ao fornecimento de 
soluções de sistemas para aeroportos, opera-
dores de transporte coletivo e estádios.

MARK GEERING

mark.geering@gunnebo.com

Reduzir – não erradicar 
– a interação humana

Embora o corte completo da interação humana seja a 
solução ideal para muitos viajantes, alguns passageiros 
ainda preferem, frequentemente, ter alguém presente 
para aquelas ocasiões em que não têm a certeza do que 
devem fazer.

Mudar o mais possível para processos automatizados 
ajuda a fazer com que isso aconteça – e também tem 
muitos benefícios para os aeroportos e as companhias 
áreas. Por exemplo, se um aeroporto tivesse oito postos 
de controlo – seis automáticos e dois manuais para os 
passageiros assistidos e o fast-track – originalmente, 
estes teriam oito pessoas a assistir. Isto significa que, se o 
aeroporto tiver três turnos por dia, há 24 pessoas a assis-
tir nessa zona.

Portanto, se atualmente só dois postos estiverem a 
ser assistidos, temos apenas seis pessoas para o dia, em 
três turnos. Os funcionários podem então ser destacados 
para outras funções e prestar um apoio mais específico e 
eficaz às pessoas que realmente dele precisam.

Habituar os clientes aos 
processos automatizados

Tal como já foi dito, parte da razão pela qual os passa-
geiros de avião nem sempre embarcam tão rapidamente 
como poderiam é o facto de não utilizarem a tecnologia 
que veem nos aeroportos no dia a dia. Mas isto pode 
estar prestes a mudar.

Mark refere-se a um exemplo de transporte coletivo 
em que o Metropolitano de Londres está a planear passar 
para bilhetes com código de barras para que grandes 
números de passageiros pendulares se habituem a usar 
um código QR no smartphone com um digitalizador 
todos os dias.

“A mesma tecnologia está a ser usada em aeroportos 
para os cartões de embarque. O processo é idêntico, 
portanto se as pessoas se sentirem à vontade a usar este 
sistema nas estações de metro, é de esperar que fiquem 
muito menos intimidadas com ele quando estiverem a 
embarcar num avião. Se outros operadores de comboios, 
autocarros e elétricos fizerem o mesmo, poderão estar a 
fazer um enorme favor ao setor da aviação!”

A maioria dos clientes já fez saber que quer mais 
self-service e aqueles que não querem ficarão satisfeitos 
se continuar a haver funcionários para lidar com os pro-
blemas ou as dúvidas. 

Se os aeroportos e as companhias aéreas conseguirem 
o equilíbrio certo, de acordo com as necessidades e dese-
jos dos clientes, os aeroportos devem estar bem posicio-
nados para verem resultados positivos.
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