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TOP OF MIND 2020

PESQUISA APONTA A
CORPVS PELO SEXTO
ANO CONSECUTIVO
COMO A EMPRESA
MAIS LEMBRADA

P

elo sexto ano consecutivo, a Corpvs Segurança lidera na categoria Empresa de
Segurança como empresa mais lembrada
pelo consumidor. A pesquisa foi realizada pelo
Anuário Datafolha Top of Mind 2020, que apontou 28,9% dos entrevistados citando espontaneamente a empresa.
A vitória foi conquistada com larga folga
em relação às outras marcas em atuação no
mercado. “Este é o resultado de muito trabalho
e o principal de uma equipe de colaboradores
qualificada e dedicada, além da oferta de serviços de ótima qualidade e de alta tecnologia,
que são o diferencial no mercado”, afirma o CEO
da empresa, Gaudêncio Lucena.
Desde que a categoria Empresa de Segurança foi incluída na pesquisa, em 2006, a
Corpvs se mantém na liderança em sete de dez
edições da pesquisa.

EXPANSÃO

CEARÁ E PERNAMBUCO RECEBEM
QUIOSQUES COM PRODUTOS CORPVS

C

omo forma de ampliar seus serviços, a Corpvs Segurança
inaugurou três novos quiosques para exibição de seus produtos nas cidades de Sobral e Juazeiro do Norte, no Ceará, e em
Recife, capital de Pernambuco.
“Disponibilizamos nestes espaços diversos materiais informativos sobre os nossos serviços e produtos, além de colaboradores
capacitados para esclarecer todas as dúvidas dos nossos clientes”,
comenta a gerente de marketing da Corpvs Segurança, Ingrid

Lucena. Ela ressalta que toda a estrutura foi pensada para orientar
o cliente sobre o produto ideal de
acordo com o seu perfil.
O Sobral Shopping, localizado na Avenida Monsenhor Aloísio
Pinto, foi um dos pontos escolhidos para a instalação dos
quiosques. Já em Juazeiro do
Norte, o espaço foi instalado no Cariri Garden Shopping, localizado na
Avenida Padre Cícero.
“São locais estratégicos e com grande movimento de público e de fácil acesso para a população”, comenta Ingrid. Em Recife, a
Corpvs Segurança inaugurou o quiosque no Shopping Boa Vista, localizado na Rua do Giriquiti, 48.
“Temos a certeza de que nossos clientes terão um ótimo atendimento, e os novos clientes poderão escolher nossos produtos da
melhor forma possível”, finaliza.

COMBATE URBANO

EVENTO INTERNACIONAL SOBRE COMBATE
URBANO TEM PARTICIPAÇÃO DA CORPVS

O

maior evento sobre combate urbano
do mundo, o World Combat Conference (W2C), aconteceu em outubro, no
município de Itu, no interior de São Paulo, e
reuniu mais de 300 instrutores de armamento
de todo o Brasil.
A Corpvs Segurança foi a única empresa brasileira do setor de transporte de valores
a participar do evento. Durante os 04 dias,
aconteceram palestras ministradas por membros do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Rio de Janeiro, da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (ROTA), de São Paulo,
e por agentes da Polícia Federal, abordando
assuntos como assalto a banco e sequestro.

“Foi uma ótima oportunidade para atualizarmos nossos conhecimentos sobre o que
está sendo aplicado atualmente na prevenção de crimes, como armamentos e treinamentos”, afirmou o coordenador de segurança da Corpvs, Roberto Vieira.
Para ele, “não adianta apenas nos equiparmos com alta tecnologia. Também temos
que mudar comportamentos com o que vem
acontecendo na sociedade de acordo com os
dados obtidos sobre a violência”, finalizou.
Durante o W2C, também aconteceu a
inauguração da sede da empresa Arma Light,
fabricante de armas
norte-americana. “Estreitamos relacionamentos”, finalizou Vieira.

Roberto Vieira, coordenador de segurança da Corpvs Segurança, e Royce Gracie,
profissional de artes marciais que se tornou criador de técnicas de combate
adotada por órgãos de segurança norte-americanos.

PROTEÇÃO INTELIGENTE 24H POR DIA

HOME SECURITY É A OPÇÃO MAIS PRÁTICA
E CONFORTÁVEL NA VIGILÂNCIA DE IMÓVEIS

O

avanço da tecnologia é
focado no conforto e na
praticidade. Os fones de
ouvido, por exemplo, perderam
os fios, facilitando seu manuseio.
Pensando assim, a Corpvs Segurança lançou um novo produto
no mercado: o Home Security,
que oferece proteção inteligente 24h por dia para imóveis com
equipamentos que não precisam
de fios. Tudo é ligado por meio da
tecnologia wi-fi.

“Os equipamentos permitem uma instalação simplificada,
sem sujeira, em até 60 minutos”,
descreve o chefe de rastreamento
da empresa, Paulo Buriti. Os sensores sem fios e de longa autonomia são discretos e não interferem
na decoração ou estruturação do
imóvel, facilitando a instalação por
qualquer pessoa e não causando
mais transtornos caso o cliente
opte por mudanças futuras na sua
residência ou em seu escritório.

“O sistema possibilita ainda
automatizar luzes, ar-condicionados, persianas elétricas e portões em geral”, completa Paulo. O
serviço oferecido pela Corpvs é
considerado um dos mais baratos
investimentos em segurança disponíveis atualmente no mercado
que utiliza tecnologia sem fio.
Além do monitoramento 24h por dia por meio do seu
smartphone, o sistema conta
ainda com o sensor de presença

para até 10 metros de distância.
Com um controle remoto, o sistema pode ser armado ou desarmado total ou parcialmente com
alerta de pânico, além de controlar o acesso de pessoas por meio
de monitoramento.
“Os diferenciais do sistema
são os sensores com baixíssimo
consumo de energia e de longa
autonomia, além do design compacto, discreto, durável e de fácil
fixação”, finaliza Paulo.
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ENERGIA LIMPA

CORPVS INSTALA PAINÉIS SOLARES E SE
TORNA AUTOSSUFICIENTE EM ENERGIA

A

s unidades da Corpvs Segurança passaram a ser
autossuficientes em energia. A KVA Energia, empresa do
Grupo Corpvs, está instalando
usinas fotovoltaicas em todas as
unidades do grupo. Já estão em
pleno funcionamento as usinas
da Corpvs Eletrônica Fortaleza,
Corpvs Vigilância Fortaleza e a
sede Eusébio. “As usinas das filiais

de Iguatu, Juazeiro do Norte e
Sobral devem entrar em funcionamento em breve”, afirma João
Junior, Diretor da KVA Energia.
Cada usina fotovoltaica
possui potência suficiente para
fornecer 100% para o consumo
exigido de energia elétrica. A
KVA Energia foi idealizada com
o objetivo de oferecer projetos e
serviços de instalações elétricas

industriais e eletrificação rural.
Ao longo do tempo a KVA
Energia foi acompanhando o desenvolvimento da tecnologia e
ampliou seus serviços na área de
instalações de alarme, TVs, dados e
lógica. Entre os clientes da empresa estão Danone, Cimento Apodi,
Malwee, Cerbras e Companhia Siderúrgica do Pecém, entre outros.
Entre os serviços ofereci-

dos podemos citar montagem
eletromecânica de subestações
de energia e de grupo geradores, construção de redes aéreas
e subterrâneas de média e baixa
tensão, sistemas de alarme, circuito interno de monitoramento, projetos elétricos de alta e
baixa tensão, instalação de rede
de combate a incêndio e instalações elétricas industriais.

DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROGRAMAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E DO
OUTUBRO ROSA MOVIMENTA COLABORADORES

C

olaboradores da Corpvs Segurança participaram de uma palestra intitulada “Cuca
legal: escolha viver!” como parte da programação do Setembro Amarelo, mês alusivo à conscientização e à prevenção do suicídio.
“Abordamos assuntos sobre depressão, incluindo sintomas, prevenção e tratamento, além
de outros assuntos que possam afetar diretamente
o psicológico dos nossos colaboradores”, comenta
a Coordenadora do Departamento de Desenvolvi-

mento Humano (DH), Sandra Regina.
O Departamento também elaborou uma programação especial para as colaboradoras durante
o Outubro Rosa, mês voltado para as mulheres e a
conscientização da prevenção do câncer de mama.
“Durante as palestras que abordaram o tema,
entregamos panfletos explicativos sobre a doença
e esclarecemos dúvidas sobre o autoexame. Abordamos o assunto claramente entre as mulheres”,
finalizou Sandra Regina.

TELEMETRIA VEICULAR

CORPVS LANÇA
TECNOLOGIA DE
TELEMETRIA

A

Telemetria Veicular monitora o desempenho do veículo no
que diz respeito à velocidade, à frenagem, ao comportamento
em curvas, a acelerações exageradas e ao consumo de combustíveis. Trata-se de um pequeno aparelho rastreador que “se comunica”
com os principais módulos do veículo, realizando a leitura de várias
funções, e, assim, possibilitando a avaliação da gestão de dirigibilidade.
O dispositivo é composto por um emissor de dados que interpreta as informações e as formaliza em um software. Por meio deste
aparelho, os gestores de transporte podem tomar decisões seguras
baseadas em dados sólidos relacionados à operação de transporte.
“Com a utilização da telemetria, muitas empresas que atuam no
mercado de transporte podem obter informações seguras e precisas fundamentais ao crescimento de seus negócios, tomar melhores
decisões e alavancar sua inteligência estratégica”, afirma Paulo Buriti,
Supervisor de Rastreamento da Corpvs Segurança. Para conhecer
mais detalhes sobre o produto, acesse o site da Corpvs Segurança
ou algum outro canal de comunicação da empresa.

Serviço:
www.corpvs.com.br
Central de atendimento: 4020-2700
Corpvszap: (85) 9 9706-4300

SOLIDARIEDADE

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
MOTIVA COLABORADORES
A Corpvs Segurança realizou uma campanha interna com o objetivo de conscientizar seus
colaboradores sobre a importância da doação de sangue.
“Quando recebemos notícias de familiares e amigos de colaboradores que precisam de ajuda,
iniciamos uma campanha interna de solidariedade”, afirma a técnica de enfermagem do trabalho
da Corpvs, Liduina da Silva.
A ação proporcionou bons resultados. “A atitude para doar sangue, e o envolvimento da
empresa na motivação dos colaboradores, só demonstra que ainda ‘corre’ solidariedade
nas veias das pessoas”, comentou o colaborador do Departamento de Transportes, Francisco Jardeson. “É de uma grande importância o ato de solidariedade da Corpvs,
empresa da qual faço parte e a que tenho orgulho de pertencer”, ressaltou.

RASTREADOR PARA BIKE

MONITORAMENTO PARA
BICICLETAS É ALTERNATIVA
PARA EVITAR FURTOS

O

uso de bicicletas como meio de transporte ou prática esportiva tem se fortalecido em diversas cidades. As bicicletas
magrelas, como são conhecidas popularmente, contam com
diversos equipamentos para seu uso, dentre eles o rastreador, que é
um modo de garantir a segurança em relação à posse.
“Depois de instalado, o localizador pode ser acompanhado pelo
smartphone, computador ou tablet, o que permite o monitoramento da bicicleta em tempo real”, afirma o Chief Comercial Officer da
Corpvs Segurança, Carlos Gualter. Ele explica que o rastreador é um
pequeno equipamento instalado na bicicleta de forma imperceptível.
Com o uso do rastreador, basta acionar a Corpvs, no caso de
roubo ou furto, para que a Central rastreie a localização e envie uma
equipe de pronta resposta para a busca e a consequente recuperação do veículo. “É mais que um sistema de segurança, é um sistema
de tranquilidade”, ressalta Gualter.
Além de rastreamento para roubos e furtos, o rastreador pode
ser utilizado em outras situações, como, por exemplo, para que os
pais possam acompanhar os passeios dos filhos. “É uma opção para

saber tanto a rota quanto a distância que a criança se encontra da
própria residência”, comenta Gualter.
Outra forma de uso pessoal, muito utilizada por ciclistas mais
experientes, é como GPS para coletar e compartilhar dados de percurso com treinadores e companheiros de pedaladas. Além do uso
pessoal, Gualter informa que o serviço também pode ser utilizado
por empresas para o gerenciamento de frota de aluguel de bicicletas
ou até mesmo em programas de compartilhamento de bicicletas na
comunidade.

MONITORAMENTO DE IDOSOS

O

serviço de monitoramento geográfico de idosos, oferecido pela Corpvs
Segurança, funciona a partir de um
equipamento eletrônico portátil que fica
com o idoso. A partir dele, é possível ter acesso à localização geográfica mesmo se o usuário estiver fora da sua zona habitual, e assim
há a possibilidade de rastrear o trajeto.
“Este é um apoio verdadeiro e eficiente
da Corpvs às famílias zelosas com seus entes
queridos e preocupadas com o bem-estar
dos parentes que vivem em situação de ida-

MONITORAMENTO GEOGRÁFICO
GARANTE A SEGURANÇA DE
PESSOAS IDOSAS
de avançada por qualquer tipo de limitação
ou deficiência e que, por isso, dependem de
mais cuidados”, destaca o Chief Comercial
Officer da Corpvs, Carlos Gualter.
Ele explica que o serviço já existe há
aproximadamente 10 anos e que o principal objetivo é auxiliar para a segurança dos
idosos. “Este é um serviço contratado por famílias que desejam monitorar seus parentes
idosos. Alguns, por viverem em cidades diferentes, ficam impossibilitados de se deslocarem à casa dos seus parentes mais velhos,

tornando o monitoramento de importante
ajuda. A finalidade principal é garantir que
o usuário tenha auxílio sempre que ocorrer
uma necessidade ou emergência”, afirma.
O idoso é monitorado pela Corpvs
em tempo real. Em caso de emergência,
basta acionar o botão de socorro que emite um sinal de chamado urgente para a
Central da empresa. Então uma equipe de
agentes da empresa é enviada para auxílio do cliente, e os familiares ou responsáveis são informados.

CARREIRA

COLABORADOR COMPLETA 31
ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

F

rancisco Antônio Neves da Costa iniciou sua carreira profissional na empresa
como vigilante de carro forte, em 1989. Aposentou-se este ano como supervisor patrimonial. Foram 31 anos de dedicação e empenho nos seus serviços
prestados à Corpvs Segurança.
Entrou na empresa sem qualificação, mas participou de um curso de vigilância
totalmente custeado pela Corpvs. “Eu achava impossível entrar na empresa. Passava
na frente e ficava me imaginando trabalhando naquele local, sempre pensando que
não era para qualquer um. Deus a colocou no meu caminho. A vaga foi para mim”,
relembra os seus pensamentos à época.
Já aposentado por tempo de serviço, Francisco planeja seguir a profissão de
barbeiro. “Dentro da Corpvs, eu cortava o cabelo dos amigos. A empresa me deu
muitas oportunidades para outras ocupações”, diz.
Francisco afirma que ao longo desses 31 anos, a Corpvs se tornou sua segunda
casa. “Uma empresa excelente e acolhedora. Trata bem seus funcionários. Não existe
outra empresa melhor. Desde o início até o último momento, tive um bom relacionamento com todos”, afirma.

EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO BUSCAM
RASTREAMENTO DE CARGAS PARA EVITAR ROUBOS

O

final de ano chegou e, com ele, também o aumento das vendas natalinas. O período de aquecimento econômico e a intensa movimentação de mercadorias geram preocupações referentes a possíveis roubos realizados por quadrilhas especializadas.
O rastreamento de cargas é uma das soluções mais inteligentes do mercado logístico que permite o acesso em tempo real de
rotas e o monitoramento das cargas transportadas.
“Final de ano há muitas empresas de distribuição que precisam enviar cargas, são os presentes para o Natal, e procuram a Corpvs para
ajudar nesta solução”, afirma o Coordenador Comercial da Corpvs Segurança, Michael Cruz.
O produto oferecido pela empresa é conhecido como ’isca’, e funciona por meio de radiofrequência, uma nova tecnologia que também
utiliza GPRS. “Ou seja, não há perigo de ocorrerem falhas de comunicação”, ressalta Michael.
A ’isca’ fica camuflada dentro da carga, que é rastreada até seu destino. A equipe de inteligência e rastreamento da Corpvs Segurança oferece treinamento para o cliente sobre como
monitorar a carga em tempo real pelo celular, tablet ou computador. “Se a carga for roubada, a equipe da Corpvs vai até o local fazer a recuperação do material”, garante Michael.
Além de diminuir os impactos causados por roubos e furtos de carga, o rastreamento é reconhecido como um fator que agrega qualidade às empresas de entrega de
mercadorias, proporcionando ainda a redução dos custos envolvidos nas operações.
“O modal rodoviário é o principal responsável pela movimentação
de cargas no Brasil, com mais de 60% do volume de

todas
as
mercadorias
que circulam no país. Os crimes de rou
bo de cargas aumentaram consideravelmente. Quanto mais o
     
e-commerce se fortalece no país, maior também é a demanda

para o transporte de cargas”, finaliza Michael.

