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     CORPVS 

Com um grande e desafiador projeto de expansão em 
execução, a Corpvs Segurança pretende encerrar o 
ano de 2021 com 29 filiais inauguradas em capitais e 

cidades de médio porte do país. Entre alguns municípios be-
neficiados estão Caruaru, em Pernambuco, Maceió e Alagoas.

“O avanço da Corpvs com a instalação das suas filiais a 
transforma em uma das maiores empresas no ramo de rastre-
amento veicular do Brasil”, afirma Carlos Gualter de Lucena, 
sócio-diretor da Corpvs Segurança. “Neste planejamento de 
expansão, focamos os negócios em rastreamento de veículos 
para clientes do setor do varejo e frotista”, ressalta Carlos.

Algumas lojas já foram inauguradas, como o novo escri-
tório em São Paulo, capital, onde a Corpvs possui importantes 
clientes no setor frotista. Em julho foram inauguradas as lojas 
de Petrolina (PE), Picos (PI), Juazeiro do Norte (CE) e Juazeiro 
(BA). Em agosto, foi a vez de Mossoró (RN) e Natal (RN), João 
Pessoa (PB) e Campina Grande (PB).

“Temos o pioneirismo na atividade do transporte de 
valores e segurança patrimonial, e temos também ousadia 
para chegar a todos os estados da região Nordeste geran-
do empregos e oportunidades”, finaliza Carlos Gualter. As 
inaugurações continuarão nos meses de outubro, em cinco 
cidades da Bahia, e, em novembro, nos Estados do Piauí e 
do Maranhão. 

EXPANSÃO

ENCERRARÁ 2021 
COM 29 FILIAIS 

INAUGURADAS



TELEMETRIA 
AUXILIA NA GESTÃO 
DA  JORNADA DE 
TRABALHO DE 
MOTORISTAS

O controle da jornada de trabalho de um motorista 
envolve questões de várias áreas de uma empresa, 
como os gestores de frotas, área jurídica e recursos 

humanos. Uma jornada de trabalho desorganizada e fora 
do que a lei estabelece pode acarretar erros graves para a 
empresa, bem como à saúde e à segurança do motorista.

A Lei nº 13.103/2015, mais conhecida como Lei do 
Caminhoneiro, regula a profissão do motorista de maneira 
mais justa e aborda questões como jornada de trabalho e 
intervalo, descanso, tempo de espera, repouso semanal, 
viagem em dupla ou reserva, locais de espera, prazo para 
carga e descarga, fretes e demais direitos do motorista.

Os problemas mais comuns no controle destas infor-
mações acontecem pelo modo arcaico dos reguladores 
utilizados, como papeletas, diários de bordo e demais 
documentos que podem ser adulterados pelos motoristas 
sem qualquer dificuldade.

A garantia de que o controle da jornada de trabalho 
do motorista está sendo registrada de forma precisa é com 
o uso da Telemetria, que permite o envio de informações 
do veículo em tempo real para a Central de Monitoramen-
to, o que elimina a possibilidade de alteração nos dados 
garantindo o controle de horas extras dos motoristas, por 
exemplo.

O serviço é oferecido pela Corpvs Segurança, poden-
do ser customizado pelo cliente que controla velocida-
des, programa ações a partir das ocorrências registradas, 
estabelece pontuações sobre estilo de dirigir e controla 

a jornada de trabalho de 
forma eficaz.

“Basta o condutor se 
identificar por meio de um 
cartão digital em um aparelho 
instalado no painel do veículo. Dessa 
forma, o início da viagem é contabilizado a 
partir do momento em que o motorista inicia a sua ati-
vidade ou permanece à disposição da empresa”, afirma 
Paulo Buriti, supervisor-chefe do Setor de Rastreamento 
da Corpvs Segurança.

Ele ressalta ainda que o sistema é um grande aliado 
das empresas frotistas por registrar com precisão as ati-
vidades e os direitos garantidos aos motoristas por lei, 
como o início do trabalho assim considerado a partir do 
primeiro movimento.

“Esses pontos devem ser observados pelas empre-
sas como forma de garantir os direitos trabalhistas dos 
motoristas. O sistema permite acompanhar a jornada do 
motorista online, possibilitando ao gestor da frota calcular 
pagamento de horas extras e ter conhecimento a respeito 
de excesso de tempo de direção e tempo restante para o 
fim da jornada, entre outros”, completa Paulo. 

O serviço de Telemetria oferecido pela Corpvs Segu-
rança pode ser usado em qualquer tipo de frota: cargas 
perigosas, óleo e gás, construção e mineração, transporte, 
logística, passageiros, frota de distribuição (caminhões e 
vans) e frota leve (vendas e serviços, entre outros).

ADMINISTRAÇÃO



TELEMETRIA COM 
ASSISTENTE VIRTUAL É O 
NOVO SERVIÇO OFERECIDO 
PELA CORPVS

CORPVS LOG OFERECE SEGURANÇA  
NA ENTREGA DE MERCADORIAS

A Telemetria com o Assistente 
Virtual está revolucionando 
a forma de como frotas de 

veículos podem ser gerenciadas. O 
sistema oferecido pela Corpvs Segu-
rança interage em tempo real com o 
motorista, utilizando a voz e permi-
tindo o monitoramento de veículos a 
distância com a coleta e registro de 
informações precisas, importantes e 
detalhadas sobre o desempenho da 
frota de veículos,  possibilitando o 
controle da redução dos custos ope-

racionais como combustíveis,  pneus 
e multas.

“Os benefícios da telemetria 
incluem a redução de acidentes, a 
melhoria do bem-estar e da segu-
rança do motorista, além de reduzir 
o número de mortes no trânsito e 
os custos relacionados a acidentes”, 
afirma Paulo Buriti, supervisor-chefe 
do Setor de Rastreamento da Corpvs 
Segurança. 

Ele ressalta que com o assisten-
te virtual informando em tempo 

real por voz ao motorista, as infor-
mações obtidas sobre o desempe-
nho da sua direção garantem ao 
condutor maior agilidade nas mu-
danças de atitudes para uma dire-
ção correta e segura. 

“Em tempo real e por voz, o mo-
torista vai saber como ele está diri-
gindo obtendo informações como 
rotação por RPM, velocidade, tempo 
com motor ocioso, aceleração, freada 
brusca e até falhas mecânicas dos ve-
ículos”, garante Paulo.

Com o crescente número de clientes frotistas utilizan-
do o Serviço de Telemetria, que garante agilidade e 
praticidade no monitoramento dos procedimentos 

de frotas, a Corpvs Segurança desenvolveu uma tecnolo-
gia a partir da necessidade de seus clientes: o Corpvs Log. 

O serviço controla durante 24 horas o envio e a entre-
ga de mercadorias, permitindo acompanhar em tempo 
real o trajeto, e recebendo notificações sobre suas mo-
vimentações e o status de entrega. “Assim, as empresas 
possuem total controle sobre o lugar em que sua mer-
cadoria está transitando e o tempo de entrega ao seu 
cliente, deixando o seu serviço mais seguro e claro”, afirma 
Paulo Buriti, supervisor-chefe do Setor de Rastreamento 
da Corpvs Segurança. 

A Corpvs Segurança desenvolveu e disponibilizou 
esse serviço ao mercado após solicitações de clientes fro-
tistas que queriam oferecer mais transparência aos seus 
clientes em relação à entrega de suas mercadorias. “Não 
se trata do monitoramento do transporte, mas sim da 
mercadoria que está sendo entregue”, finaliza Paulo. 

Para conhecer mais detalhes sobre o serviço, bas-
ta acessar as mídias sociais da Corpvs Segu-
rança ou o canal de atendimento 24 horas.

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

Visando conscientizar os seus colaboradores sobre a importân-
cia da doação de sangue, a Corpvs Segurança realizou mais 
uma campanha para conquistar e atrair doadores voluntários.

“Gosto de  doar pelo sentimento de ajuda ao próximo. Pode 
parecer clichê, mas o ato de doar sangue, além de salvar vidas, 
proporciona uma sensação gratificante para quem doa”, disse 
a colaboradora do Departamento de Faturamento da Cor-
pvs, Anna Lydia Dória. Esta é a segunda vez que ela par-
ticipa da campanha. “Um gesto tão simples e tão lindo. 
Saber que existe alguém que está precisando, e eu poder 
estar ajudando é maravilhoso. Sinto-me extremamente 
feliz”, afirma. 

Para a colaboradora Lara Pimenta, do Departamen-
to Comercial, a doação de sangue é um gesto de amor ao 
próximo. “Com uma única doação eu posso salvar vidas. Isto é 
muito gratificante e fico imensamente feliz. É uma sensação única 
saber que, com um simples gesto, posso estar ajudando o próximo”, diz Lara 
afirmando ser doadora de sangue já há oito anos. 

O Ministério da Saúde estima que, no ano passado, devido à pandemia 
da Covid-19, o número de doações tenha diminuído 20% em comparação 
com o ano anterior.

BOA AÇÃO

CORPVS APRESENTA STAFF AO BANCO 
DO BRASIL DURANTE EVENTO NACIONAL

Aconteceu no último dia 05 de agosto um evento nacional 
promovido pelo Banco do Brasil de forma online que reu-
niu todas as empresas que prestam serviços a instituição 

financeira na área de segurança. A Corpvs participou do evento e 
apresentou a sua equipe de colaboradores dos setores comercial, 
operacional, faturamento, auditoria e financeiro, todos responsá-
veis pelo atendimento dos serviços prestados ao Banco do Brasil. 

“O evento foi muito bom e bastante proveitoso, pois eles (Ban-
co do Brasil) abordam com expertise assuntos sobre governança 
e ‘compliance’. Quando abordamos esses assuntos com nossos 
colaboradores há um peso, mas quando o cliente passa esse re-
torno diretamente para os colaboradores esse peso é maior. Você 
tem uma responsabilidade maior ainda quando o cliente está 

exigindo”, conta o diretor de operações da Corpvs Segurança, Eginaldo Oliveira.
O termo “compliance”, um dos temas principais do evento, significa agir a partir e de acordo com uma ordem, um 

conjunto de regras ou um pedido. “Estar em conformidade com tais regras é do que se trata a expressão “estar em 
compliance”, que também se refere aos controles internos e de governança corporativa. Podemos afirmar que estamos 
alinhados com nossos clientes”, ressalta Eginaldo.

EVENTO



O DIA DO VIGILANTE É COMEMORADO

Com um agradável e saboroso 
café da manhã e a distribui-
ção de brindes, os vigilantes 

da Corpvs Segurança comemora-
ram o seu dia (20/06). A data re-
lembra e ressalta a importância 
dos profissionais dedicados a man-
ter a segurança e a harmonia em 
lugares públicos e privados.

“Os vigilantes, tanto os que 
atuam em locais públicos quanto 
aqueles que atuam em locais pri-

vados, são essenciais para a manu-
tenção e a garantia do bem-estar 
e da segurança das comunidades 
que frequentam esses espaços”, 
diz Carlos Gualter de Lucena, só-
cio-diretor da Corpvs Segurança.

Os vigilantes fazem parte da 
categoria de profissionais que não 
pararam em nenhum momento 
durante a pandemia da Covid-19. 
O trabalho desenvolvido por es-
ses profissionais requer atenção 

e presença em todos os lugares.
“Uma das principais funções 

da vigilância privada é sempre es-
tar pronta, disposta e preparada 
para preservar a harmonia e a se-
renidade dos ambientes em que 
atua. Nossos vigilantes Corpvs 
são conscientes da sua importân-
cia para a sociedade e para cuidar 
do patrimônio e das pessoas com 
zelo e dedicação”, finaliza Carlos 
Gualter.

COMEMORAÇÃO

DIRETORIA DA CORPVS SE REÚNE COM 
SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA DO CEARÁ

Os gestores da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará receberam, no último dia 
29 de julho, a diretoria da Corpvs Segurança para discutir assuntos pertinentes à segurança das empre-
sas privadas que realizam o transporte de valores no Estado. O encontro foi apoiado pelo Sindicato das 

Empresas de Segurança Privada do Ceará (Sindesp/CE).
O secretário da SSPDS, Sandro Caron, ressaltou a importância da reunião, que foi centralizada no estreitamento 

dos laços para demonstrar o trabalho realizado pelas forças de segurança. “Hoje, o nosso intuito nessa reunião 
foi buscar e apresentar medidas que serão aplicadas em conjunto para que consigamos continuar mantendo os 
baixos níveis relacionados a crimes contra bancos e a veículos de transporte de valores. É importante destacar 
também que o bom desempenho que atingimos em nossos resultados se dá por um trabalho de inteligência, 
operacionalidade e monitoramento”, finalizou ele.

Durante o encontro, os participantes abordaram assuntos ligados à segurança pública e ao fortalecimento 
das estratégias voltadas para ações conjuntas. O diretor de operações da Corpvs Segurança, Eginaldo Oliveira, 
reforçou a importância da parceria entre as polícias cearenses e as empresas privadas. “Temos um forte inter-
câmbio e contamos com a troca de informações com os órgãos públicos de segurança do Ceará, e isso é muito 
importante para o desenvolvimento do nosso trabalho e para a garantia da segurança dos nossos clientes e da 
sociedade”, disse. “Temos uma força policial preparada, competente e atuante tanto quanto nossos colaborado-
res”, ressaltou Eginaldo Oliveira.

Também participaram da reunião o secretário executivo da SSPDS, Samuel Elanio, o delegado geral adjunto 
da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Márcio Rodrigo Gutierrez, e o coronel comandante-geral da Polícia 
Militar do Ceará (PMCE), Márcio Oliveira.

SEGURANÇA



T.I. DA CORPVS AMPLIA O SETOR E INVESTE  
NA CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

A Corpvs Segurança continuou 
neste ano de 2021 a investir 
na contratação de novos cola-

boradores e na aquisição de equipa-
mentos para o crescimento e o desen-
volvimento do seu Departamento de 
Tecnologia da Informação (T.I.) com o 
único objetivo de desenvolver e lançar 
novidades no mercado de segurança 
e rastreamento eletrônico, criando a 
sua própria tecnologia inovadora.

“Desde 2018 tomamos a deci-
são de investir em desenvolvimento 
próprio. Usávamos softwares tercei-
rizados e não tínhamos o desenvol-
vimento de tecnologia. Mudamos 
a estratégia, e isso deu muito certo, 
pois logo em seguida tivemos ótimos 

TECNOLOGIA

COFRE “GAIOLA” FRUSTRA ASSALTO  
A CARRO FORTE DA CORPVS

Uma tentativa de assalto a um veículo de transporte de valores da empresa Corpvs Segurança foi frustrada 
devido a uma tecnologia de segurança desenvolvida pela própria empresa, o dispositivo “Gaiola”. O recipiente 
é feito de vergalhões de aço que armazenam o cofre com dinheiro dentro do carro forte; ou seja, o dinheiro 

fica protegido 3 vezes. 
“O cofre é resistente a explosivos. Destruíram o carro, mas o cofre, que fica dentro da “gaiola”, não sofreu danos”, 

conta Eginaldo Silva, Diretor de Operações da Corpvs Segurança. O caso aconteceu no município Piquet Carneiro (CE). 
Durante a criação do dispositivo foram realizados vários testes com explosivos, tudo devidamente acompa-

nhado pelo Exército e pela Polícia Militar do Ceará, que comprovaram a eficácia do equipamento (cofre). “Durante 
a tentativa de assalto, fizeram grandes explosões e ficou confirmado que o cofre é seguro. Não conseguiram abrir 
a gaiola, muito menos o cofre”, ressalta Eginaldo.

SEGURANÇA

retornos para a empresa a partir dos 
produtos e serviços que começamos 
a criar e oferecer para os nossos clien-
tes”, diz o gerente de T.I. da Corpvs Se-
gurança, Raphael Dantas.

Ele lembra que o primeiro gran-
de projeto foi a tecnologia do sistema 
de rastreamento com telemetria, “um 
rastreador muito mais avançado que é 
conectado ao computador do carro e 
passa informações em tempo real so-
bre o veículo”, diz Raphael. Em seguida, 
surgiu o Cofre Inteligente e o rastrea-
mento para transportes públicos.

“Chegamos ainda ao Corpvs Lo-
ging Inteligente, que estamos desen-
volvendo para oferecer ao mercado 
um software que analisa a telemetria 
avançada dos veículos e tem autono-
mia para tomar certas decisões. Ele 
analisa os dados e informa o que é 
melhor para o gerente da frota. Antes 
havia os dados, e o gerente decidia o 
que fazer; agora o software vai sugerir 
a execução do que é mais adequado 
para o momento”, afirma Raphael.

Segundo Raphael, todas as tec-
nologias idealizadas e desenvolvidas 
pela Corpvs Segurança são baseadas 
nas diferentes necessidades de cada 
cliente. “Temos demandas de per-
sonalização de serviços e, por isso, 
também investimos na tecnologia de 

acordo com a necessidade dos nossos 
clientes”, afirma. 

Ele ressalta ainda que a empresa 
desenvolve atualmente diversos ou-
tros projetos em tecnologia para ofe-
recer ao mercado produtos e serviços 
cada vez mais inovadores. “Já temos 
muitas tecnologias para homologar, 
como, por exemplo, integrar o vide-
omonitoramento no rastreamento. 
Estamos estudando e avaliando cada 
vez mais nossos clientes e suas neces-
sidades. A partir daí, temos a certeza 
de que teremos mais conforto e se-
gurança no uso de nossas tecnologias 
por parte dos nossos clientes, sempre 
focando sistemas cada vez mais sim-
ples e intuitivos de usar”, finaliza.

INFORMATIVO OFICIAL DA CORPVS SEGURANÇA
Av. Luciano Carneiro, 2655, Aeroporto CEP. 60410-691 Fortaleza, Ceará - Fone 85 3477.2121

Jornalista responsável Liandro Brito DRT-PA 1863 Conselho editorial Gaudencio Gonçalves de Lucena, Carlos Gualter Gonçalves de Lucena, Eginaldo Oliveira,  
Gaudencio Gonçalves de Lucena Junior e Igor Macedo de Lucena. Produção Ingrid Lucena e Douglas Reis. Revisão de texto Eduardo Wanderley 

Projeto gráfico e diagramação Claudemir Luis Gazzoni e Sérgio Robério. As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião do jornal.

EXPEDIENTE

@corpvs/corpvswww.corpvs.com.br @corpvs/corpvswww.corpvs.com.br @corpvs/corpvswww.corpvs.com.br corpvs_seguranca


