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CORPVS CONTROLLER

TELEMETRIA VEICULAR

CORPVS LANÇA NOVA
TECNOLOGIA EM TELEMETRIA
PARA CLIENTES FROTISTAS

C

hegou ao mercado uma novidade Corpvs Segurança em 2021,
trata-se da Telemetria Veicular.
O novo serviço utiliza sensores que
coletam e guardam diversas informações sobre o veículo, o que possibilita
que o proprietário acompanhe, por
exemplo, o controle de velocidade, o
consumo de combustível com o veículo parado, a abertura de baú, o tempo ocioso do motor, a movimentação
indevida, a aceleração e a frenagem
brusca e o ‘status’ de ignição, incluindo eventuais falhas mecânicas, e possibilitando, assim, antecipar a escolha
de decisões logísticas e garantir mais
segurança e economia.
Com a considerável quantidade
de informações sobre o uso do
veículo, o serviço chamou muito a
atenção de empresas frotistas como
uma ótima opção de economia em
custos de logística. “Nossa tecnologia
usa a Telemetria como solução de
segurança e redução de custos para
empresas do setor de logística, por
exemplo, garantindo informação
sobre dados que auxiliam para
a economia de pneus e de
combustíveis”, comenta Paulo
Buriti, supervisor-chefe do
Setor de Rastreamento da
Corpvs Segurança.
“O sistema de
telemetria oferecido pela

Corpvs é amplamente customizável;
ou seja, ele se adapta à necessidade
do cliente, permitindo parametrizar
regras para o controle da sua frota”,
complementa Paulo. O próprio cliente
pode configurar usuários e perfis para
acesso, criar cercas virtuais, controlar
infrações, receber alertas sonoros por
e-mail e pontos de controle. Tudo é
compilado em relatórios e históricos
detalhados com as informações
parametrizadas.
“Todas essas informações de
velocidade excedida, aceleração,
freada ou curva brusca e excesso de
uso da embreagem são compiladas
e atribuem uma pontuação ao
motorista, motivando-o a trabalhar
melhor e, à empresa, a promover
programas de reciclagem e de
premiações, incentivando a evolução
para uma condução segura e
econômica para a frota”, ressalta
Paulo.

Em vez de o cliente
analisar os diversos dados, a
Corpvs também oferece uma
equipe para analisar todas
as informações e entregar ao
cliente os relatórios concluídos.
“Percebemos que algumas
empresas que contratavam
nosso serviço não contavam com
colaboradores disponíveis para
analisar os dados. Foi então que
passamos a oferecer o Corpvs
Controller, pelo qual entregamos
aos clientes relatórios concluídos
com orientações sobre o que ele
precisa fazer para melhorar os
custos de logística dele”, conta
Paulo Buriti.
Os relatórios gerados são
enviados ao cliente para orientálo na escolha das decisões
mais adequadas a cada caso,
permitindo-lhe reduzir custos
operacionais. Entre os benefícios
do serviço estão a eliminação de
custos em pessoal e estrutura,
bem como a redução de
desperdícios, com padronização
e aprimoramento do uso dos
veículos.

CORONAVÍRUS

CORPVS REALIZA AÇÕES PARA COMBATE AO
NOVO CORONAVÍRUS

D

esde o surgimento dos primeiros casos do novo
coronavírus (Covid-19) no Brasil, a Corpvs Segurança iniciou diversas ações de prevenção
da doença e de combate entre seus colaboradores, e
ainda ofereceu informações valiosas sobre esse mal
tão terrível.
Entre as ações estão a esterilização diária de
veículos, coletes, armas e viaturas, e o acompanhamento
médico presencial e por telefone com maior atenção
nos procedimentos de limpeza, incluindo a distribuição
para todas as bases da empresa e carros-fortes de
álcool 70% em gel, máscaras, luvas, óculos de proteção
e panfletos explicativos sobre a doença.
“Visitamos todos os setores proferindo breves
palestras sobre prevenção, higiene e como o vírus
se propaga, além de tirar dúvidas de quem as
tiver”, conta a técnica de enfermagem do trabalho
do Departamento de Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(Sesmt) da Corpvs, Adriana Alves.
“Nosso foco é a prevenção, tivemos um bom
retorno com a participação dos colaboradores”,
completou Liduína da Silva, que também atua como
técnica de enfermagem do trabalho, na Corpvs. O
Sesmt acompanha via telefone os casos suspeitos entre
seus colaboradores.
“Nosso médico orienta, por telefone, sobre todos
os cuidados necessários que o colaborador com
sintomas deve ter. Passando o período de tratamento
e a quarentena, fazemos nova avaliação para confirmar
que o colaborador pode retornar ao ambiente de
trabalho”, descreveu Liduína.
A Corpvs continua desenvolvendo em suas
mídias sociais as campanhas de conscientização
aos seus clientes e parceiros, todas elaboradas pelo
Departamento de Marketing.
RECONHECIMENTO AOS COLABORADORES.
“Mesmo diante desta pandemia, contamos com o
trabalho e a dedicação de valorosos colaboradores dos
mais diversos setores da nossa empresa, pois o setor de
segurança privada continua funcionando ‘a todo vapor’
graças a eles. Por isso, adotamos uma série de medidas
para proteger todos. Com esses cuidados, os casos de
Covid reportados entre nossos colaboradores foram
ínfimos”, afirma Gaudêncio Lucena, CEO da Corpvs
Segurança.

ESCOLTA

TRANSPORTE EXECUTIVO OFERECE SEGURANÇA
E CONFORTO EM TRANSLADOS

D

ispondo de uma moderna frota de veículos blindados, a Corpvs Segurança
consegue atender à necessidade dos clientes desde um simples trajeto
para sua casa ou trabalho, traslado, city tour, transporte para eventos e
reuniões, ou até mesmo viagens, com o serviço de Transporte Executivo.
“Esse é um tipo de serviço em que as pessoas pensam que você só faz para
transportar pessoas muito importantes, como personalidades e artistas. Todavia,
temos clientes que nos contatam para transportar idosos e crianças em trajetos
simples, tamanha a insegurança que enfrentamos em nossa cidade atualmente”,
comenta Roberto Vieira, coordenador de Segurança da Corpvs.
Para complementar o serviço, há a contratação opcional de escolta armada
com profissionais treinados em veículos rastreados e com equipamentos de
comunicação de última geração.
“Queremos desmistificar que esse é um serviço apenas para personalidades.
Há clientes de outros Estados que chegam a Fortaleza (CE) para um trabalho rápido,
e solicitam os nossos serviços de transporte executivo como uma maneira mais
segurança para se locomover na cidade. Ao contratar este serviço, o cliente será
acompanhado de um agente de segurança em um carro blindado”, comenta Roberto.
A Corpvs idealizou planos individuais e empresariais que incluem frota
blindada e motoristas treinados em direção defensiva, ofensiva e evasiva.
“Fazemos transporte executivo para importantes artistas como cantores e atores,
além de autoridades políticas em diversos momentos”, finaliza Roberto.

EFICIÊNCIA

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS EM SOBRAL
ALCANÇA MAIOR NÚMERO NOS ÚLTIMOS ANOS

A

Corpvs Segurança registrou 100% de recuperação de veículos no município de Sobral, no Ceará, em
2020. Os casos dizem respeito a veículos subtraídos mediante furto ou assalto. “Reforçamos o nosso
serviço de inteligência aprimorando as técnicas de apreensão”, comenta Paulo Buriti, supervisor-chefe de Rastreamento da Corpvs Segurança. “Esse é o resultado do trabalho da nossa equipe de campo muito
bem qualificada e treinada, contando sempre com o apoio da polícia local”, ressaltou.
Ele pontua que neste período de isolamento social, motivado pela pandemia do novo coronavírus, o
momento exige que se redobrem os cuidados ao sair de casa e ao estacionar o veículo em determinados
locais. “É sempre bom evitar estacionar o veículo em ruas pouco movimentadas e embarcar ou desembarcar
nelas. Se o fizer, que seja o mais rápido possível e sempre olhando se há alguma movimentação estranha”,
sugere.
Paulo também dá outras dicas: “Evite conversar com vizinhos na porta de casa e com o carro aberto
próximo a você! Isso expõe ao máximo a pessoa e o veículo. É claro que o veículo, como meio de transporte,
deverá estar na rua com você. Contudo, existem ações preventivas que minimizam riscos”, ressalta.
Frequentar supermercados e farmácias com estacionamento interno também é uma dica de segurança.
“Evite retirar as compras do veículo ainda na rua! Sempre entre na garagem! Os motoristas de aplicativos de
transporte são os mais visados. Eles devem ter os cuidados redobrados”, finaliza.

APLICATIVO

CORPVS EXPANDE TECNOLOGIA PARA OS SEUS
APLICATIVOS E GARANTE MAIS QUALIDADE EM
SEUS SERVIÇOS

A

Corpvs Segurança disponibilizou
em seu aplicativo quatro ferramentas para garantir ao cliente
mais conforto e agilidade no uso de seus
serviços. Por meio do seu Departamento
de Marketing, a empresa idealizou uma
campanha em suas mídias sociais com vídeos explicativos sobre a funcionalidade
das quatro novas ferramentas, que são:
cerca virtual, alerta de ignição, histórico
de trajetos e pontos de controle.
“A Corpvs expande frequentemente a
sua tecnologia para aumentar a segurança dos veículos dos seus clientes disponibilizando ferramentas no seu aplicativo
que podem ser acessados do celular ou
tablete”, comentou Ingrid Lucena, diretora

do Departamento de Marketing da Empresa.
Com o serviço “cerca virtual”, o cliente
pode, por meio do aplicativo, limitar a área
ao redor do veículo e receber informações
em tempo real. Caso ultrapasse esta área,
o veículo é bloqueado pela Central de Rastreamento da Corpvs. “Isso garante mais
agilidade em nosso serviço e, além disso,
mais autonomia e controle do cliente em
qualquer lugar e a qualquer hora”, ressalta
Ingrid de Lucena.
Para conhecer mais detalhes das outras ferramentas, basta acessar as mídias sociais da Corpvs Segurança ou o canal de atendimento 24h.
www.corpvs.com.br
www.corpvs.com.br
/corpvs
corpvs_ seguranca

/corpvs
@corpvs

APOIO

PROJETO ESPORTIVO QUE ATENDE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES RECEBE APOIO DA CORPVS

A

Corpvs Segurança doou ao Projeto União, do bairro Vila Velha 2,
em Fortaleza, vinte conjuntos de uniformes esportivos para futebol. O material beneficia mais de 60 crianças e adolescentes.
“Estamos muito felizes pela parceria. Esta é uma importante
oportunidade e considerável apoio para a revelação de novos talentos
do esporte cearense entre esses adolescentes”, afirmou André Alvino,
vice-presidente da Associação Dodô, instituição responsável pelo
projeto.
Iniciativa como esta foi fundamental para a revelação do atleta
Caio Vidal, que começou a treinar a partir do projeto e hoje é jogador
do time do Internacional, clube gaúcho do Rio Grande do Sul. “São
iniciativas para as quais damos prioridade, sempre apoiando as ideias
e visando ao bem-estar de crianças e adolescentes, podendo garantir
um futuro melhor para todos”, frisou Ingrid de Lucena, diretora de
Marketing da Corpvs Segurança.
A Corpvs também apoia à Associação Casa Dodô com a entrega
de cestas básicas durante a pandemia causada pelo novo coronavírus.

@corpvs

HOMENAGEM

COLABORADORAS SÃO HOMENAGEADAS
NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

N

o dia 08 de Março, Dia Internacional da Mulher, as colaboradoras Corpvs tiveram a
oportunidade de conhecer histórias
e citações de mulheres inspiradoras,
“com o intuito de reconhecer a influência da mulher na sociedade e dis-

seminar a sua força e o seu poder”,
afirmou Sandra Regina, do Departamento de Desenvolvimento Humano da Corpvs Segurança.
“Essa é uma forma de retribuir
e reforçar a admiração que temos
pelas mulheres Corpvs”, enfatizou

Gaudêncio Lucena, CEO da empresa.
As colaboradoras foram presenteadas
com copos personalizados contendo
frases inspiradoras que incentivam
a política ambiental da empresa
em relação ao reaproveitamento de
utensílios plásticos.

COMEMORAÇÃO

CORPVS COMEMORA A PÁSCOA

E

m vídeo gravado aos clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores e
seguidores das mídias sociais, o Pe. Francisco Sales de Sousa, da Paróquia da Paz, discursou sobre o significado da Páscoa e desejou a todos
os votos de felicidade e livramento diante do difícil momento de pandemia
que todos estamos passando. “Celebrar a Páscoa é celebrar a vitória sobre a
morte, sobre a dor e sobre o sofrimento. Cristo ressuscitou. Renovem a fé e a
confiança!”, disse o Padre.
Entre os colaboradores Corpvs, a data foi marcada pela entrega de pães
que simbolizam a Páscoa em Cristo. “A Páscoa é um período de renovação da
nossa fé. Em todos os anos comemoramos essa data com nossos colaboradores
e amigos. Essa é uma forma de agradecer”, afirma Gaudêncio Lucena, CEO da
Corpvs Segurança.
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