CORPVS.
DESDE 1975,
QUEM TEM
ESTÁ SEGURO.
A CORPVS SEGURANÇA, fundada em 18
de janeiro de 1975, celebra no ano de
2020, 45 anos de existência prestando
serviços personalizados e com
excelência a seus clientes.
Sempre primando pela qualidade, a
empresa investe periodicamente na
mudança de seus equipamentos e
aprimoramento de seus serviços, de
forma que hoje a CORPVS é modelo
para as demais empresas do mercado e
uma das mais modernas na sua área de
atuação.
Atuando no segmento da Segurança
Privada, a Corpvs oferece os serviços
de Vigilância Armada e Desarmada,
Segurança Pessoal, Transporte e
Custódia de Valores, Escolta Armada,
Corpvs Cash (Cof res inteligentes),
Tesouraria, Segurança Eletrônica,
Transporte VIP, Monitoramento de
Idosos, Rastreamento de Veículos,
Cargas e Equipamentos, serviços que
podem ser customizados de acordo
com as necessidades de cada cliente.

TRANSPORTE
DE VALORES
Oferecemos a solução logística completa
para o seu negócio, desde o plano de
gerenciamento de riscos até o transporte
de numerários e mercadorias em nossos
caminhões blindados com cobertura
securitária, contando sempre com
a proteção de vigilantes armados e
capacitados.
Além disso, a comunicação da Corpvs com
seus clientes é sigilosa, garantindo-lhes
a conf idencialidade das operações e a
segurança das cargas transportadas.
Nossos caminhões blindados são dotados
de rastreadores, portas e travas com
fechaduras eletrônicas de abertura
conjunta e a distância, tudo isso para
garantir a tranquilidade de nossos clientes
e a integridade dos bens transportados.
Diferenciais:

Coleta e

Transporte e custódia

suprimento

de cédulas, moeda,

de numerários

cheques, bilhetes,

em pontos

provas e documentos,

comerciais

chips, celulares e

e caixas

objetos de alto valor

eletrônicos.

com transporte
intermodal, caso
necessário.

VIGILÂNCIA
Dispomos de vigilantes treinados e com
formação específ ica para a guarda do seu
imóvel, residência ou comércio.
Esta proteção é oferecida 24 horas por dia,
com prof issionais armados ou desarmados
e equipados com ferramentas de última
geração, de acordo com as necessidades
do cliente e em conformidade com a
legislação local.
Como funciona?
Após análise de risco no endereço
do cliente, elaboramos um plano de
segurança personalizado para melhor
atendê-lo.
Diferenciais:

Vigilantes treinados

Controle de

e armados.

acesso.

Rondas internas.

Atendimento
24h por dia.

SEGURANÇA
ELETRÔNICA
A solução ideal para a proteção da
sua empresa ou residência.
Este serviço baseia-se na instalação de
câmeras, central de alarme e sensores
de vigilância que permitem visualizar
e acompanhar em tempo real o que
acontece em sua propriedade e em cada
ambiente dela.
Como funciona?
Um consultor de segurança se desloca
até o estabelecimento do cliente para
averiguar e constatar as necessidades
reais para o local e elaborar um
projeto customizado de segurança.
Este atendimento permite delimitar a
quantidade de equipamentos, sempre
levando em consideração as necessidades
e a relação custo x benef ício para o
cliente.
Diferenciais:

Tecnologia GPRS

Visualização, arme e

(sem necessidade de

desarme da central de

utilização de linha

alarme pelo aplicativo

telefônica).

no celular ou tablet.

Relatórios de

Atendimento 24

ocorrências

horas por dia.

disponíveis no
aplicativo CORPVS.

RASTREAMENTO
VEICULAR
Com este serviço, seu veículo passa a ser
monitorado pela Central CORPVS 24 horas
por dia e, em caso de roubo ou furto do
veículo, é possível visualizar a localização
exata do mesmo e solicitar à Corpvs auxílio
imediato para a recuperação de seu bem.
Conheça as vantagens do nosso serviço de
rastreamento com assistência automotiva!

Acompanhamento do seu
veículo em
tempo real
via celular,
tablet ou
computador.

Bloqueio
do veículo a
distância.

Cerca Virtual.

Reboque em
caso de pneu
furado.

Serviços de
chaveiro.

Atendimento
24h por dia.

Reboque por
pane seca,
defeitos em
geral e/ou
em caso de
acidente.

Alerta ignição.

S E R VI Ç O D I S P O N Í VE L E M
TODO TERRITÓRIO NACIONAL

RASTREAMENTO
PARA FROTAS
O Serviço de Rastreamento Corpvs garante
mais segurança e controle sobre os veículos
de sua f rota, reduzindo seus custos e
aumentando a produtividade da sua
empresa.
ESCOLHA ENTRE O EQUIPAMENTO GPRS,
SATELITAL OU HÍBRIDO
Transforme seu rastreador GPRS em
híbrido, acoplando um pequeno módulo
satelital em seu equipamento GPRS.
Diferenciais:

Rastreadores
conectados à
Central Corpvs de
Rastreamento.

Central
exclusiva de
atendimento
corporativo.

Melhoria no
gerenciamento
de informações e
no atendimento
aos seus clientes.

controle de
velocidade.

Aumento de
produtividade.

Cerca Virtual.

Redução
no custo de
comunicação
entre empresa
e motorista.

Atendimento
24h por dia.

RASTREADOR
ISCA PARA CARGAS
Este equipamento deve ser colocado de
forma camuflada dentro de sua carga ou
entre as mercadorias para que seja feito o
rastreamento do manuseio, transporte e
movimentação das mesmas, em tempo real.
Nessa modalidade, no caso da falta de sinal
GPRS ou bloqueio por aparelhos do tipo
jammer, a localização da carga é feita por
radiof requência.
Diferenciais:

Discreto e
silencioso.

Utiliza-se
de mapas
precisos.

Permite
acompanhamento
via celular, tablet
ou computador.

Central
exclusiva de
atendimento
corporativo.

Rastreadores
conectados à
Central Corpvs de
Rastreamento.

TELEMETRIA
A telemetria veicular é uma tecnologia
inovadora que contribui para a redução
do consumo de combustível e diminuição
do número de acidentes nas estradas;
além disso, previne roubos e/ou furtos de
veículos.
Possibilitando ainda a produção de
relatórios precisos e informações
sobre dados importantes como tempo,
localização, velocidade do veículo,
condução perigosa, consumo do
combustível por viagem, controle de faixas
de RPM, entre outras informações valiosas;
também informa sobre o comportamento
do motorista e do veículo em tempo real,
tornando-se uma importante aliada dos
transportadores e embarcadores na gestão
de suas f rotas.
Hoje, podemos af irmar com segurança
que a telemetria Corpvs para gestão de
f rotas está revolucionando o mercado
de transportes e logística, por reduzir
os custos operacionais em até 30%,
aumentando a ef iciência e a qualidade nos
serviços prestados, além de acrescentar um
diferencial competitivo ef icaz para o seu
negócio.
Diferenciais:

Controle de
aceleração brusca.

Consumo de
combustível.

Controle de RPM.

Controle de
f reada brusca.

Motor ocioso.

SEGURANÇA
PESSOAL
Com o serviço de segurança pessoal da
Corpvs, você terá a proteção necessária
para seu dia a dia em sintonia com a sua
rotina diária.
Como funciona?
Avaliamos a rotina de nossos clientes
bem como os roteiros e as áreas de risco
percorridos diariamente e elaboramos
um plano de segurança específ ico
para o cliente e/ou sua família, que
serão acompanhados por um de nossos
prof issionais ao longo de sua jornada
diária.
Nossa atividade é totalmente
personalizada e elaborada de acordo com
as necessidades de nossos clientes.
Nossos prof issionais são selecionados
e rigorosamente treinados, com cursos
de direção defensiva, evasiva, fuga e
proteção, tudo isto para garantir sua
segurança, conforto e tranquilidade.

Serviço
personalizado.

Equipe
de pronta
resposta.

Atendimento
24h por dia.

TRANSPORTE
EXECUTIVO
Este serviço é ideal para recepção de
executivos, autoridades, personalidades e
suas famílias.
Dispomos da mais moderna f rota de
veículos blindados para atender à sua
necessidade, desde um simples trajeto
para sua casa ou trabalho, traslado, citytour, transporte para eventos e reuniões,
ou até mesmo viagens.
Para complementar este serviço,
viabilizamos ainda a contratação opcional
de escolta armada com prof issionais
treinados em veículos rastreados e com
equipamentos de comunicação de última
geração.
Diferenciais:

Planos
individuais e
empresariais.

Motoristas
treinados
em direção
defensiva,
ofensiva e
evasiva.

Frota blindada.

ESCOLTA
ARMADA
Nosso serviço de escolta armada é
indicado para o acompanhamento do
transporte de valores ou de cargas
valiosas dos mais diversos segmentos do
mercado.
A Corpvs realiza o serviço de escolta dos
objetos desde seu ponto de origem até
o destino f inal, monitorando durante
todo o trajeto para que os itens cheguem
em perfeitas condições e nos prazos
estimados.
Nossa equipe é formada por, no mínimo,
dois seguranças em uma viatura
caracterizada, dotada de rastreador
e equipamentos de comunicação
para garantir a sua tranquilidade e a
integridade dos bens transportados.
Diferenciais:

Veículos
de escolta
rastreados.

Equipamentos de
comunicação de
última geração.

Vigilantes
treinados e
armados.

CORPVS CASH
O cof re inteligente da Corpvs (CORPVS
CASH) é ideal para lojas e comércio em
geral que trabalham com o manuseio de
valores em espécie.
Como funciona?
O cliente realiza a venda e em seguida
deposita o valor recebido no cof re
inteligente mediante a utilização de uma
senha de acesso ao sistema, recebendo
um comprovante a cada operação
realizada. Este serviço evita a exposição
de cédulas por tempo desnecessário
e proporciona um maior controle das
transações e uma maior segurança dos
valores mantidos no estabelecimento.
Quais as vantagens deste equipamento?

Monitoramento
em tempo real
dos valores
depositados
com crédito
online em
horário
bancário.

Contabilização
e validação de
cédulas.

Relatórios
gerenciais por
funcionário e
por operação.
Geração de
comprovante
a cada
operação com
identif icação
do usuário.

Cobertura
securitária
dos valores
depositados.

TESOURARIA
A experiência da CORPVS permite
o desenvolvimento de serviços de
retaguarda bancária sob medida para
clientes dos mais diversos setores
e atividades. Tudo planejado caso a
caso, dentro de um rigoroso padrão de
normas técnicas e completo controle de
segurança.
A preparação de numerários para
depósito em instituições bancárias, o
envelopamento e pagamento de salários,
custódia de cheques pré-datados e outros
valores, são alguns dos serviços oferecidos
pela Tesouraria CORPVS.
Ao transferir os serviços de tesouraria para
a CORPVS, as empresas liberam-se dessa
atividade meio, focando em sua atividade
f im, proporcionando melhores serviços
e garantindo ainda mais segurança
para seus funcionários e clientes. Este
serviço é ideal para lotéricas, farmácias,
postos de combustíveis, lojas de varejo,
supermercados, empresas de transporte
coletivo, ou quaisquer estabelecimentos
que operem com um considerável volume
de dinheiro.
Diferenciais:

Operações
interbancárias.

Envelopamento de
folha de pagamento.

Recepção,
manuseio e
preparo de
numerário.

Assistência
de terminais
de auto
atendimento.

Kits de troco
para clientes.

