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N este século XXI, a tecnologia 
vem sendo desenvolvida 
com uma rapidez cada vez 
maior e, com ela, inúmeros 

recursos são colocados à disposição da 
sociedade. O ser humano está conectado, 
vivendo a era do compartilhamento, e um 
item que mudou especialmente a vida dos 
brasileiros foi a chegada do smartphone 
(telefone “inteligente” que deixou de 
ser apenas um instrumento para fazer 
ligações); com ele, é possível fazer 
diversas atividades, como baixar jogos, 
efetuar operações bancárias, verifi car 
a previsão do tempo, ler notícias... A 
Corpvs, em sintonia com as mudanças 
trazidas pela modernização, inova mais 
uma vez e oferece aos seus clientes um 
novo serviço, um produto capaz de 
monitorar a segurança de sua família pelo 
celular.  Com a Corpvs, você pode fazer 
isso através do “Rastreamento Prime”.

Paulo Buriti, supervisor de 
rastreamento, explica: “É um aplicativo 
que foi desenvolvido para pessoa física e 
que tem uma interface amigável (intuitiva, 
simples de ser usada). De uma forma 
muito fácil, o cliente pode visualizar as 
informações de localização do veículo 
(inclusive motocicleta) dele e receber 
um alerta caso alguém pressione o botão 
de pânico (dispositivo que, assim que 
mobilizado, alerta a central da Corpvs) de 
um dos meios de transporte cadastrados. 
O principal diferencial do serviço é o uso 

da âncora. Um exemplo: o cliente sai de 
casa, deixa o carro estacionado em um 
local perigoso (ou em qualquer outro 
lugar). Aí, pelo aplicativo, ele mesmo cria 
a “cerca” (âncora) de segurança em torno 
do automóvel. Caso ele venha a sair desta 
área delimitada, a central da Corpvs entra 
imediatamente em contato com o cliente 
para saber o que aconteceu. O usuário 
não precisará mais ligar para a empresa a 
fi m de ativar e desativar a cerca, ele já fará 
isso pelo celular”.

Buriti comenta também que o 
cliente prime poderá acessar, sempre que 
quiser, o histórico com a movimentação da 
sua frota (não há limite para o número de 
veículos registrados), essas informações 
estarão disponíveis tanto no aplicativo, 
quanto no portal da Corpvs na internet.  
Ele pode ainda cadastrar pontos de 
referência (endereço residencial, comercial 
e da casa dos familiares mais visitados) e 
vai sempre receber notifi cações quando 
o automóvel entrar ou sair dessas áreas
catalogadas no aplicativo. “Com isso,
ele terá um controle maior dos itinerários
realizados. Se o fi lho sair com o carro e
disser que está indo para um deste locais
catalogados, ele saberá o horário que ele
chegou e saiu do local. Então, isso é um
plus que o fará ter tudo isso mais fácil e
que estará sempre à disposição dele.”

Caro leitor,

Na contramão da crise 

fi nanceira em que o Brasil se 

encontra, a Corpvs vem ampliando 

sua área de atuação, tanto na 

sede quanto nas fi liais. E, como 

o crescimento ocorre em diversas

áreas da empresa, a matéria de capa

desta edição apresenta um novo

produto de rastreamento, criado para

pessoas que buscam mais segurança

e praticidade.

Na página 2, veja as notícias 

das fi liais. Em Natal, a Corpvs investe 

em tecnologia e em treinamento. O 

resultado é a ampliação da sua base 

de clientes. Em Juazeiro do Norte, 

as equipes de segurança eletrônica 

atuam seguindo o mesmo padrão 

de excelência adotado na sede e 

nas demais fi liais: com o sistema 

de rastreamento Corpvs, veículos 

roubados são sempre recuperados.

Agosto é um mês especial, 

nele é comemorado o Dia dos 

Pais. Confi ra na página 3 uma 

homenagem a esses homens que são 

muito importantes.

Por último, saiba como foi 

o treinamento teórico e prático dos

agentes de segurança pessoal com

apoio do Exército brasileiro. E, na seção 

Saúde, entenda por que um sono de

qualidade é tão importante para a

saúde quanto a alimentação saudável

e a prática de exercícios físicos.

Boa leitura!

EDITORIAL

O “Corpvs Rastreamento 
Prime” é um aplicativo 

desenvolvido para oferecer 

proteção e segurança para toda 

a família, 24 horas por dia, sete 

dias por semana. Trata-se de um 

aplicativo interativo de interface 

amigável e com design moderno, 

tornando sua utilização uma 

experiência agradável e única.

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

Identifi car os veículos que estão 
sendo utilizados sem autorização.

Monitorar o automóvel/
motocicleta em caso de perda, 
roubo ou furto.

Receber alertas quando o veículo 
chegar ou sair de um determinado 
local.
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2 J. DO NORTE / NATAL

A determinação das equipes da Corpvs no 
resgate de veículos é conhecida em todo 
o Norte-Nordeste, e na fi lial de Juazeiro 
do Norte (CE) não é diferente. O esforço 

desses profi ssionais produz resultados que deixam os 

clientes com a certeza de que seus bens estão sob a 

vigilância da melhor empresa do mercado.

A Dansul é uma distribuidora de alimentos 

que atua na capital cearense e em outros municípios do 

interior do estado. É cliente da Corpvs há um ano e seis 

meses. Neste primeiro semestre, dois caminhões de sua 

frota foram roubados e, nos dois episódios, em menos 

de duas horas veículos e cargas foram recuperados. 

O supervisor Pedro Feitosa, com 11 anos de 
experiência na área, conta como foi um dos trabalhos 
de recuperação. “Eu fui acionado por volta das 11h30 
num dia de sábado. Foi um assalto e tinham levado 
o caminhão da Dansul, que foi localizado na cidade 
do Crato. Imediatamente o veículo foi bloqueado pela 
nossa central, avisamos à polícia e nos deslocamos 
para o lugar seguindo exatamente o percurso indicado 
pelo rastreador.” O caminhão foi encontrado, mas 
estava vazio. A missão foi concluída, mas a equipe 
decidiu continuar a busca. Agora, para recuperar a 
carga, que não era rastreada. Para isso, eles tiveram de 
ser rápidos: “Mesmo a carga sem ter rastreamento, nós 
saímos fazendo o percurso novamente, conversando 
com as pessoas, trabalhando com inteligência e 

agilidade, até encontrá-la numa casa”, explica Feitosa. 

O sargento que acompanhava os inspetores deu voz 

de prisão aos receptadores e recuperamos a carga.

Wilson Fernandes, encarregado de 

transportes da Dansul, avalia a atuação da Corpvs: 

“Os veículos foram recuperados nos dois casos, e a 

Corpvs está de parabéns, a operação de resgate foi um 

sucesso. Eu recomendo a empresa pelo belo trabalho 

que fazem, pela prestação de serviços; a gente liga, 

aciona as equipes, e eles estão sempre prontos para 

entrar em ação”.

O resultado de um trabalho que une 
credibilidade no mercado e investimento 
em capacitação de pessoal fez com 
que triplicasse o número de clientes de 

rastreamento de veículos 
na fi lial da Corpvs em 
Natal-RN. Rosângela Lima, 
atual responsável pela base 
na capital do Rio Grande 
do Norte, acredita que 
os números positivos são 
refl exo da iniciativa do 
Departamento Comercial 
por “uma busca criteriosa 
por candidatos talentosos 
na área de vendas” e de 
um treinamento realizado no fi m de fevereiro pelo 
supervisor Paulo Buriti: “Ele fez palestras sobre todos 
os tipos de rastreamento que a empresa oferece. Nossa 

fi lial está apta a vender o serviço para carros, motos, 
máquinas pesadas, máquinas industriais, estéticas e 
hospitalares, rastreamento com sensor de prancha, 
com câmeras e portátil”.

Jefte Nascimento 
é um dos consultores 
come rc i a i s  d a  Corpvs 
na cidade. Ele fala do 
quanto é fundamental 
estar p repa r ado pa r a 
oferecer o melhor 
atendimento: “É 
necessário saber 
profundamente sobre 
todos os produtos 
vendidos, pois é através 

desse conhecimento que podemos atender de 
forma satisfatória aos clientes para suprir as 
suas necessidades de informação”.  Nascimento 

avalia que, além do domínio do assunto, um bom 
profi ssional deve ter “dinamismo, proatividade, 
boa comunicação, liderança, foco, determinação e 
paciência”.

PADRÃO DE 
EXCELÊNCIA 
CORPVS

CAPACITAÇÃO EM NATAL (RN) 
MELHORANDO SERVIÇOS E ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Paulo Buriti, Jefte Nascimento  e Adenildo Mariano
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3HOMENAGEM

P ara muitos fi lhos, desde cedo, o pai lembra um super-herói. Em sua maioria, 

são homens corajosos, fortes, protetores, que transmitem segurança e 

autoridade e enfrentam os problemas do dia a dia para oferecer o melhor a 

sua família. A maioria ao longo da vida, se tornam para os fi lhos um exemplo 

de vida, um modelo a ser seguido, alguém que será sempre lembrado com respeito e amor. Para 

comemorar o Dia dos Pais deste ano, o Corpvs News publica as imagens enviadas por seus 

profi ssionais: homens que constroem a história desta empresa, mas que também são chefes de 

família e pais atenciosos.

Parabéns!
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A 
insônia é um problema 
que afeta 40% dos 
brasileiros, segundo fontes 
especializadas. Um sono de 

pouca qualidade pode ocasionar fadiga, 
depressão, distúrbios do humor, queda do 
desempenho profi ssional, afetivo e sexual, 
além de acidentes de trabalho. Dormir 
é tão importante para a saúde quanto 
praticar exercícios físicos e optar por uma 
alimentação saudável. Se você tem esse 
problema, confi ra a entrevista de Samuel 
Rachid, médico do trabalho, CRM 9003, 
do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho - 
Sesmt da Corpvs. Ele dá dicas importantes, 
confi ra:

O que caracteriza a insônia?
Para ser considerada clinicamente 

signifi cativa, a falta de sono deve ocorrer 
pelo menos três vezes por semana, por 
um período mínimo de um mês, e estar 
associada a um sofrimento importante e/
ou com prejuízo no funcionamento social 
e ocupacional do indivíduo.

Por que dormir bem é tão importante?
Além de prevenir doenças, dormir 

bem aumenta a longevidade e melhora 
a aparência das pessoas. Para o corpo, o 
sono recupera as energias físicas e ajuda 
a controlar o peso. Para a mente, processa 
informações e as guarda na memória. 
Nesse período o organismo relaxa e produz 
o hormônio do crescimento que trabalha 
na recuperação dos ossos. Também é nesse 

período que fabricamos a melatonina, que 
zela pelas células e dá corda no relógio 
biológico.

Faz diferença um ambiente silencioso?
Uma recomendação geral é o que 

chamamos higiene do sono. O objetivo é 
produzir um repouso reparador:

o quarto de dormir deve ser silencioso, 
escuro e com temperatura agradável;
ter um horário relativamente uniforme 
para deitar-se e levantar-se;
não realizar exercícios extenuantes 
imediatamente antes de deitar-se;
não ingerir bebidas alcoólicas 
imediatamente antes de deitar-se;
não ingeir bebidas que contenham 
estimulantes ou cafeína (chá-preto, 
café, colas) após o anoitecer (ou 
antes desse horário, no caso de uma 
maior sensibilidade individual);
evitar o uso do tabaco;
não ouvir música, ver programas 
de TV, fi lmes ou realizar leituras 
excitantes próximo ao horário de 
dormir;
não falar ao telefone, ver televisão ou 
fazer refeições na cama.

Quais são os riscos da automedicação 
neste caso?

O principal deles é tornar-se 
dependente de medicações. O uso de 
remédios para combater a insônia só deve 
ser feito sob orientação e acompanhamento 
médico.
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CAPACITAÇÃO / SAÚDE

AGENTES DE 
SEGURANÇA

DESCANSAR É PRECISO

M 
uitos fatores precisam 
ser  l evados em 
cons ide r a ção  na 
hora da contratação 

dos serviços de uma empresa de 
segurança privada. Afi nal, uma atuação 
ilegal ou profi ssionais mal preparados 
podem trazer problemas não só para 
o contratante, mas também para a 
sociedade em geral. Em primeiro lugar, 
a companhia precisa ser credenciada 
junto à Polícia Federal e nela não podem 
faltar investimentos em tecnologia e 
qualifi cação dos colaboradores.

Na Corpvs e em todas as suas 
fi liais, os treinamentos são constantes. 
Nos dias 11 e 12 de junho, foi realizado 
em Crateús (CE), cidade a 350 
quilômetros de Fortaleza, em parceira 
com o 40º Batalhão de Infantaria do 
Exército Brasileiro, um estágio para 
os agentes de segurança lotados na 
sede e nas fi liais de Iguatu, Juazeiro do 
Norte e Sobral. O objetivo foi a melhor 
capacitação dos colaboradores para a 
expansão desta atividade nas bases.

Edson dos Santos, gerente de 

segurança, organizador do evento, 

conta que é sempre bem-vindo o 

apoio do Exército, bem como a troca 

de conhecimento. “Convidamos cinco 

militares, sargentos de carreira, para 

participar.” Ele explica que “90% 

do treinamento foi prático, com 

deslocamento motorizado e a pé. Houve 

tiro embarcado e de estande, cada agente 

de segurança treinou com 50 disparos de 

pistola.” Os instrutores foram Roberto 

Vieira, coordenador de segurança, 

e Marcelino Barbosa, consultor de 

segurança.  Eles trabalharam com os 

auxiliares Rosier Silva e Paulo Roberto, 

agentes de segurança.

Santos acredita que “todo 

treinamento é fundamental para a melhor 

capacitação de nossos profi ssionais, 

especialmente na área de segurança 

pessoal, pois nesta atividade protegemos 

o maior patrimônio do cliente: sua 

integridade e a de seus familiares”.

SEGURANÇA

TREINAMENTO
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