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A segurança é um mercado 
em expansão no Brasil. 
Dados do Departamento 
de Estatística da Federação 

Nacional de Empresas de Segurança 
e Transporte de Valores/Fenavist e da 
Polícia Federal informam que existem hoje 
2.580 empresas de segurança privada no 
país, incluindo as que trabalham com 
formação de profi ssionais, e mais de 600 
mil vigilantes. Segundo o site Agenda 
2020, o setor é um grande empregador, 
“fi cando atrás somente da construção 
civil, serviços domésticos, limpeza e 
zeladorias”. A Corpvs, há 40 anos no 
mercado, é líder do segmento no Estado 
e tem o reconhecimento dos cearenses. 
E é sobre esse e outros assuntos que o 
diretor comercial Carlos Gualter fala na 
entrevista a seguir:

Como foi 2015 para a Corpvs, ano 
em que o país atravessa uma crise 
política e econômica?

Como para todas as empresas do 
Brasil, realmente não foi um ano fácil, 
mas podemos afi rmar que, por conta da 

diversifi cação que nós fi zemos, trazendo 
novos produtos na área de eletrônica 
e desenvolvendo novos produtos em 
transporte de valores, conseguimos 
alcançar e abranger alguns nichos de 
mercado em que nós não atuávamos 
e, com isso, obtivemos ao fi nal do ano 
crescimento no nosso faturamento.

A que o senhor atribui o comprome-
timento dos colaboradores da Corpvs?

Em primeiro lugar, à maneira 
como a empresa vê e trata os seus 
colaboradores, sempre dando 
oportunidade de crescimento, sempre 
valorizando a “prata da casa”. Nós 
temos aqui funcionários com 40 anos de 
atuação na empresa e ocupando cargos 
de gerência. Isso é salutar, demonstra a 
empatia do funcionário com a empresa e 
da empresa com o funcionário. Isso é um 
processo que a gente faz questão de que, 
a cada dia que passa, se solidifi que mais.

 Este ano a Corpvs investiu muito 
em informação nas redes sociais. Como 
o senhor vê essas mudanças, do ponto 
de vista comercial?

É um canal direto de comunicação 
entre o cliente e a empresa. Nós 
vivemos hoje na era da informação e 
obrigatoriamente todas as instituições 
deverão ter essa ligação direta com o seu 
consumidor. Quem não fi zer isso será 
atropelado pelos fatos. É uma maneira 
para que nossos clientes, colaboradores, 
fornecedores, enfi m, todos aqueles com 
quem nós nos relacionamos, possam ter 
um contato mais amiúde com a Corpvs, 
isso 24 horas por dia, todos os dias da 
semana.

Quais são os planos para a Corpvs em 
2016?

Temos como planejamento 
estratégico - que é basicamente o 
crescimento -  crescer ainda mais e 
expandir em novas praças. Nós estamos 
em análise para expansão durante o ano 
de 2016 em dois novos estados. Estamos 
já ultimando os detalhes, tudo para que 
nós possamos abranger mais unidades 
da Federação e com isso alcançarmos o 
crescimento que a gente espera para o 
próximo ano.

C
hegamos ao fi m de 2015, 

ano do quadragésimo 

aniversário da Corpvs. A 

empresa comemorou muito a data, 

com uma grande festa em janeiro e 

diversas atividades ao longo desses 

365 dias. Neste jornal, faremos uma 

retrospectiva desse período, que foi 

tão singular para nós.

A matéria de capa é uma 

entrevista especial com o diretor 

Carlos Gualter. Ele faz um balanço do 

ano e fala sobre as perspectivas para 

2016. Continuando a leitura, será 

possível entender por que a Corpvs 

é líder no mercado em que atua, 

através de constantes investimentos 

em qualidade dos serviços que 

oferece, na busca da excelência no 

atendimento ao cliente. Na página 

quatro, a diretora de Marketing, Ingrid 

Lucena, fala sobre a importância da 

prática da responsabilidade social 

como objetivo a ser perseguido pelas 

empresas. E, como é uma edição de 

fi m de ano, nossos coordenadores 

e gerentes contam como foi 2015 

e falam sobre o que esperam para 

o futuro. Também vamos refl etir 

sobre quanto pode ser interessante 

aproveitar este período para traçar 

metas e encher o coração de 

esperança para a chegada de novos 

tempos.

Boa leitura e boas festas!

EDITORIAL

EXPANDIR
A  SEGURANÇA
EM NOVAS
PRAÇAS

ENTREVISTA ESPECIAL

CARLOS GUALTER, DIRETOR GERAL COMERCIAL
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A
tender o cliente como ele quer 

ser atendido: meta que empresas 

modernas tentam alcançar, desafi o 

ainda maior para as que trabalham 

com serviços. Pesquisas mostram que a qualidade no 

atendimento (51%) e o monitoramento da satisfação 

dos consumidores (39%) são pontos importantes que 

precisam ser considerados pelas corporações. Estar 

atento a isso é um diferencial no mercado e agrega 

valor ao estabelecimento.

Desde o início do segundo semestre de 2015, 

o setor de Eletrônica da Corpvs vem comemorando 

bons resultados referentes à resolução das demandas 

dos clientes. Fabio Rodrigues, coordenador técnico 

da área, fala que o departamento está em expansão, 

e atua agora com equipes especiais que fazem um 

atendimento específi co para grandes grupos. São 

empresas com várias lojas, fi liais ou unidades. A ideia 

foi de Rodrigues, e o objetivo é acompanhar de perto 

as necessidades específi cas de cada um desses grupos. 

Para essa missão, foram destacados profi ssionais com 

muita experiência.

Thuany Paiva, coordenadora de instalação da 

Eletrônica, conta que o setor trabalha também em 

conjunto com a 

Inspetoria para a coleta 

de informações que podem ajudar a 

mapear com mais detalhes a precisão de cada 

grupo, e explica um dos motivos da criação das equipes 

de qualidade: “É importante porque estabelece uma 

comunicação maior com o cliente, muitos só prestam 

o serviço, mas nós queremos focar na necessidade do 

cliente, no que ele precisa, queremos fomentar essa 

comunicação direta com eles, e com isso aumentar a 

qualidade dos nossos serviços”.  Clientes atendidos 

e profi ssionais motivados são diferenciais da Corpvs.

C
om o objetivo de assegurar um 
atendimento cada vez melhor aos 
clientes do setor bancário nos serviços 
de cash — terminais de autoatendimento 

—, a direção operacional da Corpvs criou uma 
nova área dentro da empresa: a auditoria interna de 
cash. O trabalho da equipe é criar condições para 
uma abordagem sistemática e disciplinada, que 
avalia e aperfeiçoa a efetividade dos processos de 
gerenciamento de riscos, controle e governança das 
atividades.

Os auditores de cash Francisco Gleydson 
e Katia Almeida são os responsáveis pelo 

departamento e explicam como é o trabalho: 
“Atuamos em inspeções de rotina, de forma que 
a auditoria garanta o padrão de qualidade nos 
serviços de cash. A ideia éque a efetividade dos 
processos de gerenciamento de riscos, controle 
e governança nessa área estejam ocorrendo de 
forma transparente, com o mínimo de falhas, 
evitando as não conformidades”. Para isso, 
Gleydson tem intensificado o treinamento: 
“Todo esse processo de orientação, capacitação, 
controles e implantação aconteceu primeiro 
na matriz. Como o resultado foi satisfatório, a 

diretoria levou às filiais. Todos os meses, temos 
que visitá-las para identificar e corrigir falhas 
que possam ocorrer e fazer reciclagem com 
colaboradores”.

O setor vem crescendo e a receptividade das 
equipes tem animado os auditores: “Ficamos felizes 
em saber que a implantação nas filiais foi muito 
bem recebida. Percebemos isso em todas as visitas. 
Sempre tem alguém nos agradecendo pelas dúvidas 
solucionadas e pela assistência, de forma que se 
sente mais seguro nas suas atividades”, comenta 
Gleydson.

SERVIÇOS

ELETRÔNICA
MELHORA ÍNDICES
DE ATENDIMENTO E CRIA 
EQUIPES DE QUALIDADE

AUDITORIA INTERNA DE CASH 

Luiz Lúcio e João Gleryston

Unidade Fortaleza Unidade Juazeiro do Norte Unidade Sobral
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Carlos Henrique, gerente 

Iguatu.

“O ano de 2015 foi difícil, 

mas nada disso atrapalhou o 

nosso desenvolvimento ou 

diminuiu a nossa vontade 

de trabalhar com muita garra 

para fazer a nossa fi lial crescer mais ainda. ”

“Para o ano de 2016, temos um planejamento de 

crescimento comercial, com a captação de novos clientes 

através dos serviços de Transporte de Valores, Vigilância 

Patrimonial, Vigilância Eletrônica e também Rastreamento 

de Veículos. Estamos sempre trabalhando focados no 

crescimento e na inovação da nossa empresa. ”

Cleiton Bernardo, gerente 

Sobral.

“Tivemos um grande aumento 

na captação de clientes, 

treinamentos periódicos 

e aumento dos serviços 

prestados. ”

“Para 2016 estamos buscando o melhor em qualidade 

no atendimento e, com a auditoria externa, buscamos o 

controle de qualidade ISO no setor de abastecimento de 

caixa eletrônico e caixa-forte. ”

Francisco Angelino, gerente 

de Operações.

“O ano foi bom, a empresa 

cresceu, aumentamos nossos 

ser viços nas f i l ia is e 

melhoramos o trabalho aqui 

na matriz. E, a exemplo de 

todos os anos, a gente espera que o próximo período seja 

ainda melhor. ”

Hélio Nogueira, gerência 

administrativa – Recife.

“2015 foi excepcional em 

todos os aspectos, agregamos 

novos contratos e parceiros e 

elevamos o faturamento. Para 

2016, esperamos crescimento, 

maior reconhecimento pelo 

mercado local e construção da sede própria. ”

Raphael Dantas, gerente de 

Tecnologia da Informação.

2015: “Foi um ano de 

mudanças importantes. 

Aumentamos a equipe, 

mudamos a estrutura e a 

forma de atender os usuários 

para uma forma mais ágil e 

integrada. Contratamos pessoas que agregaram bastante 

valor à empresa. Fizemos importantes investimentos em 

equipamentos e softwares na matriz e em todas as fi liais.”

Para 2016: “Estamos traçando metas para melhorar 

ainda mais o serviço de TI e otimizar o trabalho de 

usuários internos (de serviços como caixa-forte e 

tesouraria, por exemplo), como também realizar projetos 

que infl uenciarão diretamente nossos clientes, que vêm 

em um crescimento incrível, e precisamos estar prontos 

para isso.”

Roberto Rêgo, gerente geral 

Comercial.

“Para a Corpvs, o ano de 

2015 está sendo muito 

bom. Estamos esperando 

um crescimento de nosso 

faturamento da ordem de 

15%. Para 2016, já estamos 

fazendo nosso planejamento estratégico com abertura 

de novos nichos de mercado, além de incrementarmos 

as vendas no interior do Ceará, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco. ”

Thais Melo, coordenadora 

da Eletrônica.

“Tivemos uma evolução 

na implantação de proce-

dimentos (padronização 

de atendimento e equipa-

mentos, fl uxograma das 

atividades administrativas) para um melhor atendimento 

ao cliente. Auditamos o sistema da empresa para 

extrair informações mais precisas, assim conseguimos 

tomar decisões mais assertivas. Para 2016, a meta é 

minimizar o tempo de atendimento ao cliente, seja via 

telefone, ou in loco e implantar novas tecnologias para 

acompanhamento do mercado.”

 Wilson Gonçalves, gerente 

administrativo fi lial Juazeiro 

do Norte - tem foto

“Apesar da crise que atingiu 

quase todos os setores 

da economia no país, a 

nossa fi lial conseguiu bons 

resultados nas áreas da Eletrônica e do Rastreamento. 

Para 2016: “Mesmo com a incerteza econômica e política 

que o Brasil atravessa, acreditamos que teremos um 2016 

de muito crescimento e sucesso.”

Suelânio Sousa, coordenador da Inspetoria – o Suelânio 

não divulga foto por motivo de segurança

“O ano foi e ainda está sendo muito bom, de bastante 

trabalho; estamos aumentando consideravelmente o 

número de clientes e isso só se consegue em cima de 

bons resultados e, principalmente, das indicações, da 

propaganda boca a boca.  Estamos com alguns projetos 

para 2016 e queremos investir também na equipe; vamos 

promover corridas e incentivar a prática constante de 

exercícios físicos.”

2015 / 2016

2015 / 2016 NA VISÃO
DE GERENTES E COORDENADORES
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P
reocupação com os 
impactos das atividades 
empresariais: foi assim 
que, na década de 1950, 

nos EUA e na Europa, surgiu o termo 

“responsabilidade social corporativa”. 

Ao longo do tempo, o tema vem 

ganhando importância, e dados 

de 2013 mostram que a adoção de 

medidas socialmente responsáveis tem 

um peso de 41% nas avaliações dos 

consumidores sobre a reputação de uma 

instituição.

Segundo a diretora de 

Marketing da Corpvs, Ingrid Lucena, 

a empresa é, em sua área de atuação, 

a maior contribuinte de impostos 

do Ceará e “investe na preservação 

e sustentação das comunidades 

nas quais está inserida, atuando em 

parceria com órgãos governamentais 

e não governamentais (ONGs) que 

contribuem para o desenvolvimento da 

sociedade, proporcionando melhores 

condições de vida, oportunidades de 

trabalho e de participação social”.

Na área cultural, a empresa já 

teve o reconhecimento do governo do 

Ceará em relação à sua contribuição 

para o desenvolvimento sociocultural 

do Estado. E quanto à responsabilidade 

ambiental, a “Corpvs busca a melhor 

forma de proteger o ecossistema e 

incentiva todos os seus colaboradores 

a conduzirem suas operações e 

projetos em conformidade com as 

regulamentações aplicáveis. As novas 

instalações e reformas, inclusive, são 

projetadas de modo a se integrarem 

sem prejudicar o meio ambiente, e são 

incentivados projetos afi ns de todos os 

colaboradores de nossa organização”, 

explica a diretora. Ao longo de 2015, a 

Corpvs colaborou com diversos projetos 

sociais, e as parcerias continuarão para a 

construção de uma sociedade cada vez 

mais justa.

PP
arar de fumar, praticar 

exercícios físicos, 

dedicar mais tempo 

à atividade preferida, 

economizar... A cada virada de ano, 

muitas pessoas realizam um balanço 

da vida e aproveitam para fazer várias 

promessas para os próximos 365 dias 

que virão. A psicóloga Silvana Caiana, 

integrante da equipe do Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina 

do Trabalho/Sesmt da Corpvs, responde 

a algumas perguntas sobre o assunto 

e explica que “celebrar a vinda de um 

novo ano é uma convenção social e 

tem sempre a conotação de recomeço 

e renovação. Como todo reinício, 

traz novas perspectivas e a chance de 

renovação na esperança de mudanças 

positivas”.

Pode mesmo ser efi caz estabelecer 

metas?

Traçar planos é produtivo a 

qualquer tempo, desde que você foque 

seus esforços na busca da realização. 

Mas só funcionará se você tiver 

determinação para alcançá-los.

O melhor é fazer metas factíveis?

Isto é fundamental, pois 

estabelecer projetos impossíveis torna 

mais provável a frustração por não 

conseguir alcançá-los, minando nossa 

motivação para continuarmos. Além 

de estabelecermos metas exequíveis, 

é importante que elas possam ser 

alcançadas dentro de um prazo não 

muito grande, pois, quando o tempo 

para alcançá-las é muito estendido, 

tendemos a desmotivação.

Como lidar com a frustração de 

algo que não foi realizado?

Lidamos com as mais diversas 

frustrações no nosso cotidiano. É algo 

que aprendemos desde a mais tenra 

idade, de tal forma que não podemos 

nos deixar desmotivar diante dos 

fracassos, de algo que não saiu como 

nós prevíamos. Diante disso, devemos, 

antes de mais nada, avaliar o que 

ocorreu, o que faltou e quais os erros 

que cometemos, para que possamos 

traçar novas metas tentando corrigir as 

falhas que porventura ocorreram.
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