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CORPVS INAUGURA NOVO 
ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO

Em mais uma etapa de expansão que a empresa Corpvs Segurança vem 
desenvolvendo ao longo deste ano, foi inaugurado no Estado de São Paulo 
um escritório focado nos serviços de rastreamento com Telemetria Veicular.

O serviço oferece e garante praticidade e economia para empresas do setor 
de transporte e distribuição utilizando um software de Inteligência Artificial (I.A.) 
criado e desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da empresa, possibili-
tando a diminuição de custos com operação de frotas leves e pesadas.

“A empresa chegou a São Paulo com o que há de mais moderno em rastre-
amento e gestão de frotas de veículos. O serviço de Telemetria Veicular é ideal 
para transportadoras e distribuidoras; ou seja, para empresas que possuem 
extensa frota e precisam controlar melhor suas operações. O serviço também 
favorece a uma grande redução de custos operacionais”, afirma o gerente do 
escritório da Corpvs São Paulo, Michael Cruz.

O sistema, que também pode ser instalado em veículos de passeio, regis-
tra todas informações sobre o veículo, como consumo de combustível, freada 
e aceleração bruscas, curvas acentuadas, tempo de parada e de locomoção, 
identificação dos motoristas, redução de gastos por multas de trânsito, controle 
de manutenção dos veículos e jornada de trabalho  dos motoristas.

“A Corpvs está agregando valor às frotas do Brasil. Temos uma equipe es-
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Serviço
Corpvs São Paulo
Endereço: Rua Pamplona, 145. 
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Contato: (11) 9 9294.7515

truturada, preparada e pronta para 
atender qualquer demanda”, ressalta 
Michael.

Após o grande investimento em 
tecnologia, a Corpvs conquistou diver-
sos clientes no sudeste do Brasil, o que 
motivou a abertura do escritório em 
São Paulo. “A nova filial comprova o 
vigor de nossa marca e reforça nosso 
comprometimento de continuar in-
vestindo no Brasil”, afirma o CCO do 
grupo Corpvs, Carlos Gualter Lucena.

“A maturidade do Grupo  
Corpvs nos coloca em uma posição 
que exige o avanço, tanto empresa-
rial quanto tecnologicamente. Nasce-
mos para isso, e é o desenvolvimento 
que determina nossas ações todo dia”, 
completa o CEO do grupo Corpvs, 
Gaudencio Lucena.



COFRE INTELIGENTE É O GRANDE ALIADO 
DOS EMPRESÁRIOS DURANTE A PANDEMIA

A lgumas das principais dificuldades encontra-
das por empresários em relação ao atendi-
mento em bancos durante a pandemia cau-

sada pelo novo coronavírus foram as transações 
para pagamentos de colaboradores e de fornecedo-
res por meio de notas físicas. Nesse cenário, a tec-
nologia foi a principal aliada para sanar o problema.

“O Cofre Inteligente surgiu como um importante 
aliado dos empresários durante a pandemia, pois 
elimina etapas burocráticas e desnecessárias nos 
processos financeiros das empresas, como transpor-
tar dinheiro até ao banco para garantir recursos na 
conta e pagar faturas de qualquer natureza”, afirma 
o coordenador operacional do Cofre Inteligente, 
Esmael Alves.

O setor de serviços essenciais, como alimentação, 
continuou a funcionar durante a pandemia, mas so-
freu um grande impacto na sua logística financeira 
devido às restrições impostas ao funcionamento de 
agências bancárias para conter a doença.

“Além das empresas minimizarem a exposição 
dos seus colaboradores ao vírus, evitando ter que ir 
ao banco, o que já estava restrito, o Cofre Inteligente 
surgiu também como um facilitador na segurança do 
transporte de valores. O cliente não tem mais nenhum 
contato com o dinheiro após guardá-lo no cofre.  
A empresa Corpvs faz a coleta e transporta os valores 
para o Banco”, descreve Esmael.

Além da praticidade, ele cita também o custo-
benefício do Cofre Inteligente que garante a redução  
do quadro de funcionários por simplificar e agilizar o 
trabalho financeiro da empresa.

“A autogestão financeira dos nossos clientes é um 
ponto forte oferecido pelo Cofre Inteligente. Por meio 
de um aplicativo desenvolvido pela Corpvs, o clien-
te pode conferir todas as transações bancárias após 
realizar depósitos no Cofre Inteligente”, completa.

A Corpvs Segurança contabiliza clientes de di-
versos setores, entre supermercadistas, postos de 
combustíveis e farmácias que já utilizam tal serviço. 
“A tesouraria de um supermercado, por exemplo, não 
precisa mais ‘perder tempo’ contabilizando notas. 
Basta inserir as notas no Cofre Inteligente que ele 
contabiliza o valor e automaticamente o envia para 
a conta bancária da empresa”, detalha Esmael.

Para conhecer mais detalhes sobre o serviço ofe-
recido pela Corpvs Segurança, basta acessar qualquer 
um dos diversos canais de contato.

TECNOLOGIA

SERVIÇO:
CorpvsZap: 0800 943 2070 (Apenas mensagem de texto)
E-mail: corpvs@corpvs.com.br -Site: www.corpvs.com.br
Instagram: @corpvs_seguranca - Facebook: Corpvs Segurança



CLONAGEM DO WHATSAPP

Com o envio de uma mensa-
gem de texto, o criminoso 
informa que é o represen-

tante de um site promocional ou 
de compras e envia falsos convites 
para eventos reconhecidamente 
importantes. O contato também 
pode ser feito por ligação, o que é 
mais raro.

Dessa forma, convence o usuá-
rio a informar, via WhatsApp, os seis 
números que foram enviados por 
SMS. Após obter essa confirmação, 
o golpista consegue clonar o apli-
cativo de mensagens.

A segunda fase do golpe con-
siste no envio de mensagens pelo 
WhatsApp clonado, na qual o cri-
minoso se passa pelo real titular da 
conta solicitando a seus contatos 
ajudas financeiras em caráter de 
urgência, que em muitos casos são 
atendidas.

COMO PREVENIR-SE:
Não compartilhe qualquer có-

digo, senha ou informações pesso-
ais com desconhecidos, principal-
mente via aplicativo de mensagens!

• Ative a função “Verificação em 
duas etapas” no WhatsApp!

• Desconfie da aproximação 
repentina de pessoas na internet, 
principalmente se elas pedirem 
ajuda financeira ou acesso a seus 
dados pessoais! 

• Não acesse links ou e-mails 
duvidosos! 

• Se você for surpreendido com 
pedido de ajuda financeira de al-
gum contato do WhatsApp, faça 
uma ligação telefônica para confir-
mar a real necessidade e não realize 
qualquer transferência de recursos 

sem antes obter a comprovação 
com o contato da solicitação!

• Caso o seu WhatsApp seja clo-
nado, informe imediatamente aos 
seus contatos das mídias sociais 
sobre a situação!

Para passar mais confiança du-
rante o golpe, os criminosos tam-
bém conseguem clonar a foto do 
perfil da vítima. Para isso, altere a 
configuração do WhatsApp para 
que a foto do perfil só apareça para 
os contatos salvos em sua agenda!

DICA CORPVS DE SEGURANÇA

CORPVS LANÇA MAIS UM CANAL DE 
COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES

A Corpvs Segurança firmou 
parceria com o portal ‘Re-
clame Aqui’ para disponi-

bilizar uma página exclusiva aos 
navegadores do site. Este será mais 
um canal para contato entre a Cor-
pvs e os seus clientes.

“Este é mais um meio de aber-
tura de diálogo com o cliente. Mo-
nitoramos a página com alta fre-

quência para enviar resposta em 
tempo hábil”, conta a analista do 
Departamento de Qualidade da 
Corpvs, Natália Costa.

 “Hoje, estamos com uma re-
ceptividade muito positiva e com 
o feedback dos clientes pelo portal 
‘Reclame Aqui’. Temos um trabalho 
constante na relação com o cliente 
para sempre ouvi-lo com o objetivo 

de melhorar nosso atendimento e 
nossos serviços”, ressalta Natália.

www.reclameaqui.com.br
CorpvsZap: 0800 943 2070  
(apenas mensagem de texto)
E-mail: corpvs@corpvs.com.br
Site: www.corpvs.com.br

PARCERIA



CORPVS PARTICIPA DA CASACOR CEARÁ

Em sua 22ª edição, a CASACOR Ceará 2021 conta mais uma vez com o apoio da Corpvs Segurança para a 
logística de cuidados e proteção ao patrimônio do evento e segurança dos participantes e convidados.

“A CASACOR já faz parte do calendário de importantes eventos em nossa cidade e há anos man-
temos esta parceria tão importante para a realização da amostra”, diz a diretora de Marketing da Corpvs 
Segurança, Ingrid Lucena.

O imóvel onde acontece a edição deste ano tem área total de 2.500m², com 800m² de área construída, 
e foi projetado pelo arquiteto Reginaldo Rangel e construído entre os anos de 1973 e 1974.

A CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e 
paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas.

“Temos imenso orgulho por fazermos parte deste importante evento que reúne grandes talentos 
da arquitetura cearense”, finaliza Ingrid.

EVENTO

JORNAL CORPVS NEWS CHEGA À SUA 30a EDIÇÃO

Com formato e linguagem acessível, o jornal Corpvs News chega à sua 30ª edição levando a informação do que 
há de mais importante sendo realizado pela Corpvs Segurança em favor dos seus colaboradores e clientes.

A primeira edição foi lançada em janeiro de 2015, tendo sido impressos mais de 5 mil exemplares distribu-
ídos para todas as filiais do país.

“Investimos na idealização e criação do jornal Corpvs News como uma excelente forma de estreitar e aperfei-
çoar o relacionamento da empresa com os colaboradores e seus clientes”, afirma o CCO do grupo Corpvs, Carlos 
Gualter Lucena.

Para o CEO do grupo Corpvs, Gaudencio Lucena, a interação entre a Corpvs 
e os colaboradores é de extrema importância para o bom funcionamento da 
empresa e, principalmente, servir bem ao cliente.

“Sabemos da importância que o colaborador tem para o crescimento da 
organização e que é fundamental que ele seja comunicado e receba as principais 
notícias que movimentam as diferentes áreas da empresa”, afirma Gaudencio.

Após o isolamento social, motivado pela pandemia causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19), houve a necessidade de o jornal passar a ser apresen-
tado no formato digital. Com um maior alcance de divulgação neste formato, o 
jornal Corpvs News se manteve sendo compartilhado em diversas plataformas 
e mídias sociais da empresa.

“Somos uma empresa com visão tecnológica e, com isso, transformamos 
o nosso jornal impresso em digital, acompanhando a evolução da imprensa 
pelo mundo que aderiu a formatos práticos e de rápido acesso da informação”, 
afirma a diretora de Marketing da Corpvs Segurança, Ingrid Lucena.

COMUNICAÇÃO

Capa da primeira edição do Jornal Corpvs News



CORPVSZAP MUDA DE NÚMERO

Com sua expansão para outros Estados, a Corpvs Segu-
rança alterou o número do CorpvsZap com o objetivo 
de facilitar o acesso e simplificar o atendimento aos 

clientes de todo o país.
“Temos uma visão ampla que abrange todo o ter-

ritório nacional, e agora nossa linha do CorpvsZap será 
0800”, afirma a diretora de Marketing da Corpvs Segu-
rança, Ingrid Lucena.

O novo número de contato será o 0800 943 2070. “O 
“0800” torna a comunicação mais prática e eficiente”, finaliza.
Serviço CorpvsZap: 0800 943 2070 (Apenas mensagem 
de texto)

ACESSO

CORPVS REALIZA AÇÕES FOCANDO NOS 
CUIDADOS PARA A SAÚDE DE SEUS COLABORADORES

Sempre preocupada com o bem-estar do colaborador, a 
Corpvs Segurança realiza, por meio do Departamento 
de Desenvolvimento Humano (DH), diversas ações de 

promoção aos cuidados à saúde.
Em parceria com o Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) —, sempre 
é idealizado um calendário anual de atividades.

Este ano, o Setembro Amarelo contou com ações de sen-
sibilização ao Autocuidado, orientando o colaborador a ter 
percepções sobre quando a sua saúde mental precisa de mais 
atenção. “Por meio de palestras, abordamos o tema suicídio 
de maneira leve”, conta a psicóloga e responsável pelo DH, 
Jéssica Pinheiro.

Já o Outubro Rosa contou com ações que levaram às co-
laboradoras informações sobre o câncer de mama em uma programação intitulada TPM - Tempo Precioso para as 
Mulheres. “Realizamos ainda uma roda de conversas bem interativa. Ouvimos o que elas sabiam sobre a doença e 
acrescentamos o nosso conhecimento”, relembra Jéssica.

No mês de novembro, foi a vez dos homens se reunirem para um bate-papo descontraído e com dinâmicas para 
conscientizá-los sobre a importância dos cuidados preventivos em relação ao câncer de próstata. “Para o Novembro 
Azul, realizamos um encontro em que os nossos colaboradores puderam tirar dúvidas sobre o exame que ainda é um 
grande tabu entre os homens”, disse Jéssica.

As ações entre os departamentos Desenvolvimento Humano (DH) e Sesmt são voltadas especificamente para a 
prevenção em saúde do colaborador Corpvs Segurança.
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