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C
arlos Gualter Lucena co-
meçou a trabalhar no setor 
de segurança ainda aos 
16 anos, ao lado do irmão 
Gaudencio Gonçalves de Lu-

cena. Os dois fundaram a Nordeste Segu-
rança de Valores Ltda. – Norserv, empresa 
que conta hoje com 33 anos de atuação. 
Já Eginaldo Oliveira saiu de Banabui e veio 
morar sozinho em Fortaleza aos 16 anos. 
Em 1985, ingressou na equipe da Norserv. 
Veja entrevista que narra a história desses 
empresários e também das quatro déca-
das dessa marca destaque em segurança.

O POVO - O que motivou a decisão pela 
compra da empresa em 1993? Qual era a 
representatividade da marca na época?
Eginaldo Oliveira - A Corpvs já era a maior 
empresa de transporte de valores do Ceará. 
Desde o dia 14 de maio de 1993, quando as-
sumimos a empresa, ela cresceu muito. Nós 
começamos a dar outra cara. Nós já viemos 
da atividade de vigilância, com a Nordeste 
Segurança, na área de serviços, pela GMC 
Serviços. Não tínhamos experiência com 
carros-fortes. Foi um desafio interessante. 
A primeira coisa que fizemos foi mudar o 
visual. Trouxemos a águia para a logomarca 
e mudamos os uniformes dos vigilantes. In-
vestimos imediatamente em um parque de 
máquinas, computadores para informatizar 
os processos. A partir da mudança para a 
sede na avenida Luciano Carneiro, em 1994, 
começamos uma nova fase, com níveis de 
segurança bem mais sofisticados. Demos 
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HISTÓRIA

início à escolta armada. Depois veio a segu-
rança eletrônica e o rastreamento de veícu-
los, nos quais somos líderes. Criamos tam-
bém a Transporte Aéreo Confiança (Taco), 
para transporte de numerários para outros 
estados. No transporte terrestre, somos 
responsáveis por cerca de 70% de todo o 
numerário que  circula na Capital e por 97% 
de todo o numerário que circula no interior 
do Estado. Fazemos transporte para as prin-
cipais instituições financeiras. Para facilitar 
essa logística, temos filial em Sobral, Iguatu 
e Juazeiro do Norte.
Carlos Gualter Lucena – Quando adquiri-
mos a empresa, ainda não existia a atividade 
de vigilância eletrônica. Crescemos em todas 
as atividades em que já atuávamos, e manti-
vemos, com folga, a liderança em todas elas. 
Nos novos setores em que ingressamos, 
também alcançamos de forma rápida e mui-
to consolidada a liderança que precisávamos 
para manter a hegemonia no mercado, fa-
zendo com que nós saíssemos das fronteiras 
do estado do Ceará e nos transformássemos 
no que somos hoje, a maior empresa no 
Norte e Nordeste na área de segurança.

OP – Vocês têm a filosofia de que, para 
se consolidar de fato, uma empresa 
não pode parar de reinvestir seus lu-
cros nela própria. Pode falar um pouco 
desse pensamento?
Carlos – Eu digo sempre que ninguém 
pode dormir sobre os louros da vitória. 
Se você acreditar que alcançou seu obje-
tivo e parar de reinvestir, vai ser ultrapas-
sado por seus concorrentes. Por conta 
disso, a gente investe sistematicamente 
em tecnologia, trazendo soluções ino-

vadoras de diversos países do mundo, 
como Israel, Estados Unidos, Canadá, 
Austrália, Inglaterra. 

OP – Como a introdução de tecnologia 
mudou a realidade da empresa?
Eginaldo – Antigamente, quando chega-
mos à Corpvs, os controles operacionais 
eram feitos no papel. Hoje, há uma infor-
matização na segurança das operações. 
Pelo sistema, você sabe quantos quilôme-
tros o carro rodou, quantas paradas ele 
fez, quanto ele transportou, qual a média 
de combustível que utilizou e quanto fa-
turou por dia, tudo para analisar o rendi-
mento do serviço. Já o rastreamento se dá 
da seguinte forma: nós instalamos um ras-
treador no veículo, que oferece, além da 
localização e da velocidade do transporte, 
itens como  botão de pânico, sirene, trava 
e corta combustível.

OP – Como é o treinamento e a reci-
clagem dos funcionários? Com que 
frequência são realizados novos 
treinamentos?
Carlos – Nós investimos “pesado” em 
treinamento de pessoal. Nós temos siste-
maticamente trazido para nossas bases 
treinamentos com instrutores de fora, 
inclusive, de outros países. Temos man-
dado gente do nosso quadro para fazer 
cursos em lugares como Colômbia, selva 
do Peru e Israel. 
Eginaldo – Nós temos aqui departamen-
tos de inteligência, investigação e seguran-
ça que ministram treinamentos para todos 
os colaboradores da empresa. Aliado a 
isso, temos o nosso RH e também o DH, 

que é o desenvolvimento humano da Cor-
pvs. Esses departamentos trabalham em 
conjunto visando o bem-estar dos cola-
boradores. O departamento de segurança 
ministra cursos de acordo com a atuação 
de cada atividade. Os cursos de direção 
defensiva, ofensiva, evasiva e tiro são algu-
mas das disciplinas direcionadas aos pro-
fissionais que trabalham com Segurança 
Pessoal Privada (SPP). Já os treinamentos 
de embarque, desembarque, combate na 
estrada, tiro e direção são direcionados 
aos profissionais que atuam no transporte 
de valores. Cada atividade tem seus treina-
mentos específicos.

OP – Hoje, são quase 500 funcionários 
entre 10 e 40 anos de casa. Como se dá 
a valorização do colaborador? Como é 
o clima de trabalho na Corpvs?
Carlos – A gente tem aqui a política de 
fazer com que os funcionários cresçam 
junto com a empresa. Sempre que temos 
a abertura de uma nova função, procura-
mos pensar dentro dos nossos quadros a 
pessoa que será promovida. 
Eginaldo – Eu sou uma prova disso. Co-
mecei na empresa com 16 anos como 
contínuo, passei por vários setoes e hoje 
ocupo o cargo de diretor administrativo 
operacional. Essa valorização é feita por 
toda a diretoria, que começou a valorizar 
a prata da casa. Temos um gerente de 
transporte de valores que foi vigilante. 
Tenho uma coordenadora de um depar-
tamento que começou como copeira. Eu 
sempre digo: só vou buscar fora se não 
tiver dentro de casa. 
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OP – Quais consideram as principais 
conquistas da empresa nesses 40 anos?
Carlos – Em primeiro lugar é a longevida-
de. Pouquíssimas empresas conseguem al-
cançar, em nosso País, a idade de 40 anos 
como líder do mercado em todos os seto-
res em que atuam e que continuam em rit-
mo de crescimento, com a mesma vontade 
de crescer de quando foi criada. A força de 
vontade, o dinamismo e a eterna juventu-
de de todos aqueles que fazem a empresa 
fazem com que nós consigamos alcançar 
nossas metas e objetivos.
Eginaldo – Nós estamos à frente da Corpvs 
há 22 anos. Trabalhamos com amor. Qua-
lidade, inovações tecnológicas e pontuali-
dade são nossas obrigações. O diferencial 
da Corpvs é que as pessoas que estão aqui 
estão porque gostam. Trabalham com de-
dicação e afinco. Não estão aqui somente 
pela remuneração, e sim porqu amam o 
que fazem.  A Corpvs investe muito no so-
cial, é uma empresa muito humana, que 
procura ajudar seus colaboradores da me-
lhor forma possível.  

OP – A Corpvs se tornou a maior em-
presa de segurança do Norte e Nor-
deste, genuinamente nordestina, e 

Carlos Gualter Lucena, diretor geral  
comercial da Corpvs

Sede da Corpvs em Fortaleza

Eginaldo Oliveira Silva, diretor administrativo 
operacional da Corpvs

LINHA DO

TEMPO

N
o portfólio, servi-
ços de transporte 
de valores, segu-
rança patrimonial, 
segurança eletrô-

nica, rastreamento de veículos, 
tesouraria, segurança pessoal, es-
colta armada, segurança VIP em 
carros blindados e transporte aé-
reo. Assim, a Corpvs trabalha em 
Fortaleza, onde está sua matriz, e 
em suas filiais em Iguatu, Juazeiro 
do Norte, Sobral, Natal, Recife e 
São Paulo. E muito aconteceu nos 
40 anos da marca para que esta 
se tornasse uma das mais sólidas 
em segurança do País.

1975 
 Em 18 de janeiro, o coronel 
da Polícia Militar Eurides 
Martins Costa e seus sócios 
Francisco Alberto Louzada 
Rios e Manuel Washington 
de Alencar Lacerda criam a 
empresa Corpo de Vigilantes 
Particulares Ltda. (Corpvs), na 
rua Antonio Pompeu, 1023, que 
inicia suas atividades nas áreas 
de transporte de valores e 
segurança patrimonial.

1977 
O Banco do Brasil fecha contrato 
com a Corpvs para fazer a 
segurança das suas agências 
e o serviço de transporte de 
valores, trabalho decisivo para 
a solidificação e ampliação da 
empresa. No mesmo ano, já com 
100 funcionários, a Corpvs se 
muda para um prédio maior, na 
rua Quintino Bocaiúva, 982.

1983 
A empresa passa a contar 
com uma sede própria na rua 
Deputado Oswaldo Studart, 600, 
Bairro de Fátima, em frente ao 
terminal rodoviário de Fortaleza.

1993 
A empresa troca de comando, 
passando à liderança de 
Gaudencio Gonçalves de 
Lucena e Eunício Lopes de 
Oliveira, que promoveram uma 
modernização da administração 
e uma diversificação das ações 
da empresa.

1994 
Com os novos planos para 
a empresa exigindo uma 
estrutura fisicamente maior 
e operacionalmente mais 
adequada, a Corpvs se muda 
para a avenida Luciano Carneiro, 
no bairro Vila União, ocupando 
uma área de 12 mil m2.

1998
Eunício Oliveira, hoje senador 
pelo PMDB, decide se candidatar 
a deputado federal pelo Ceará, 
desligando-se em definitivo 
das suas funções gerenciais e 
negociais da Corpvs e de suas 
outras empresas.

2000 
É implantado o sistema de 
gerenciamento por satélite, 
que se tornou responsável pelo 
monitoramento em tempo real.

2001
É criada a Transporte Aéreo 
Confiança Ltda. (Taco), empresa 
aérea própria especializada 
em transporte intermodal de 
numerários. No mesmo ano, 
é criada a Corpvs Segurança 
Eletrônica Ltda., responsável por 
serviços como monitoramento 
eletrônico com ou sem 
atendimento no local por 
viaturas próprias, projetos de 
instalação e manutenção de 
equipamentos de segurança 
pessoal e patrimonial como 
também sua comercialização e 
importação de equipamentos 
eletrônicos.

uma das mais sólidas do Brasil. O 
que consideram ter sido fundamen-
tal para alcançar esse patamar?
Carlos – Muito trabalho. Acreditar na 
força de trabalho do cearense e de 
todos os outros colaboradores bra-
sileiros. E procurar sempre trazer a 
solução certa para atender às neces-
sidades de nossos clientes. Cliente sa-
tisfeito continua na empresa e a indica 
para outras pessoas.
Eginaldo – São alguns pontos, dentre 
eles, a credibilidade. A empresa inves-
te muito em treinamento e na valori-
zação  do profissional. Os nossos cola-
boradores são nosso cartão de visita. 
Cuidando bem deles, eles cuidaram 
muito bem dos nossos clientes. Com 
todo o investimento que fazemos  para 
a maior valorização do nosso profissio-
nal, nos mais modernos equipamentos 
de segurança e sempre com Deus  à 
frente de tudo, somos uma empresa 
capaz de prestar os melhores serviços 
de segurança privada. 
Carlos – Nós estamos, desses 40 
anos, há quase 22 fazendo parte des-
sa história. É um marco muito forte. 
Isso nos orgulha muito. 
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CORPVS É FEITA
DO QUE A 

A FORÇA DE UMA MARCA ESTÁ LIGADA AO 
ENVOLVIMENTO DE SEUS PARCEIROS. E NA CORPVS, O 
RELACIONAMENTO COM OS COLABORADORES FORMA 
PARCERIAS QUE DURAM ANOS

U
ma empresa não é ape-
nas seu nome. É muito 
mais do que isso. É cada 
um dos funcionários que 
a compõe. E no caso da 

Corpvs, são histórias como a de seu 
Francisco Angelino, com 39 anos de 
casa, ou mesmo Silvana Fernandes, há 
sete anos psicóloga da empresa. Cada 
um com seu amor pelo trabalho. Cada 
um com sua história para contar...

Francisco Angelino da Silva – 39 anos 
de empresa - gerente de segurança
“Eu entrei como segurança. Hoje 
trabalho como gerente de segurança. 
Eu me dediquei a essa função e, para 
não ficar de um canto para o outro, 
resolvi me estabelecer aqui até se 
aposentar. A Corpvs é uma empresa 
muito séria e temos mantido esse 
compromisso ao longo dos anos.”

LUIS AURILO DA SILVA
35 anos de empresa - contínuo
“Eu comecei como contínuo. Fazia 
serviço de banco, o que hoje se 
chama trabalho de office boy. 
Naquela época, o banco era bem 
movimentado, tinha muita fila. Hoje 
não tem mais isso, está bem mais 
fácil. Eu sempre me dediquei muito, 
porque aqui é uma empresa muito 
boa de se trabalhar. Acho que é uma 
das melhores de se trabalhar.”

AVEDICE MOURA 
30 anos de empresa - gerente de 
compras de veículos especiais
“Eu entrei como auxiliar de escritório, 
nos tempos da máquina de datilografar. 
Nunca existiu outra empresa, saí do 
colégio e vim trabalhar aqui. Gostei, 
me habituei, então, é aquela coisa 
de trabalhar com o que você gosta e 
realmente você dá valor. Tenho muitas 
histórias alegres como tristes. Histórias 
alegres são as que consegui aqui dentro 
da empresa, tanto que cheguei aqui 
como um garoto e constituí família, 
eduquei meus filhos. São momentos que 
ficam guardados na memória da gente.”

EDSON FERNANDES 
16 anos de empresa - coordenador de 
segurança de transporte de valores
“Iniciei aqui como vigilante 
patrimonial, depois passei a vigilante 
de carro-forte, chefe de equipe de 
carro-forte e fiz parte de outros 
setores. Uma causa que abracei foi 
essa profissão, porque quem vem 
tem que gostar da profissão. E tentei, 
cada vez mais, me especializar na 
área. A empresa também investiu me 
dando oportunidades.”

SILVANA CAIANA FERNANDES 
Sete anos de empresa - psicóloga
“Sempre trabalhei aqui como psicóloga, 
na área de recrutamento e seleção. Eu 
não sou cearense, sou do Rio Grande 
do Norte. A Corpvs, para mim, foi 
minha porta de entrada no Ceará. 
Trabalhar na Corpvs é uma honra, 
porque é gratificante trabalhar em 
uma empresa que dá oportunidade 
às pessoas. A Corpvs dá oportunidade 
para muita gente vir passar pelo nosso 
processo de recrutamento e seleção. A 
gente aceita demanda sem experiência 
pois a política da empresa é essa: dar 
oportunidade a todos.“
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SERVIÇOS
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PARA MELHOR

ATENDER
TECNOLOGIA, EXPERIÊNCIA, TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS E EXCLUSIVIDADE SÃO ALGUMAS DAS 
PRINCIPAIS MARCAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA CORPVS, UMA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS 
DE SEGURANÇA DO PAÍS. CONHEÇA AGORA AS ETAPAS E AS PARTICULARIDADES DE CADA SERVIÇO 
OFERECIDO PELA EMPRESA

SEGURANÇA 
PATRIMONIAL

Serviço oferecido 24 horas por dia, 
ele pode ser prestado por profissionais 
de segurança armados ou desarma-
dos, de acordo com a necessidade do 
local, seja ele residencial ou comercial. 
Outra opção é a segurança patrimonial 
em eventos diversos.

O trabalho começa antes mesmo 
da atuação dos profissionais, com a 
Corpvs fazendo uma visita ao local so-
licitado e, em seguida, com a elabora-
ção de um plano de segurança perso-
nalizado. Assim, os agentes recebem 
as instruções adequadas e realizam 
com mais eficiência a guarda do local. 

O suporte é feito com viaturas de 
fiscalização. Dessa forma, é garanti-
da a excelência em todas as etapas 
de atendimento ao cliente.  A mão de 
obra é especializada e treinada para 
solucionar as diferentes necessidades 
em segurança patrimonial. Os profis-
sionais são formados em academias 
próprias para o segmento e autoriza-
dos pelo Ministério da Justiça, além de 
serem fiscalizados pela Polícia Federal. 

Os treinamentos dos profissionais 
da Corpvs são específicos. Para estar 
sempre atualizada, a equipe passa, 
periodicamente, por reciclagens e 
cursos extracurriculares.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
O trabalho de segurança eletrônica tem início com a análi-

se da necessidade do local. Em seguida, o inspetor realiza um 
plano de segurança personalizado, de acordo com o perfil do 
cliente. Nesse plano, estão delimitados a quantidade de equi-
pamentos necessários e o posicionamento dos mesmos. Essa 
organização é feita com base na relação entre segurança e cus-
to/benefício para o cliente. 

As tecnologias envolvidas, como equipamentos e siste-
mas, são utilizadas em residências e empresas, garantindo a 
segurança de familiares e funcionários. Um dos diferenciais 
é a tecnologia de comunicação via GPRS, estabelecida por 
radiofrequência, dispensando, assim, o uso de linha telefô-
nica, tornando-se mais segura e econômica.

Para manter sempre a qualidade do serviço, a Corpvs 
disponibiliza:
2 Manutenção preventiva dos equipamentos sem custo adicio-
nal para os clientes;
2 Viaturas 24 horas, efetuando rondas ou solucionando situa-
ções emergenciais;
2 Centrais de alarme;
2 Sensores de impacto, presença, ruído e fumaça;
2 Câmeras de vídeo convencionais ou digitais;
2 Cercas elétricas;
2 Equipamentos eletrônicos sem fio.
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TRANSPORTE DE 
VALORES

Com uma frota de veículos blindados, 
a Corpvs garante a eficiência na presta-
ção de seus serviços. Essa qualidade é 
assegurada por conta de uma gama de 
equipamentos: rastreadores, cofres boca 
de lobo, portas e travas com fechaduras 
eletrônicas de abertura conjunta local e à 
distância, gerenciamento veicular exter-
no e equipamentos de comunicação são 
trabalhados em conjunto.

Atrelando tecnologias modernas e 
atuais à qualidade dos profissionais, a 
Corpvs garante o transporte de valores de 
forma eficiente. A frota blindada da Corpvs 
é considerada uma das maiores do País.

ESCOLTA ARMADA
Com uma equipe especializada e 

composta por profissionais preparados 
e treinados, o serviço de escolta armada 
da Corpvs utiliza armamentos adequados, 
sistema de tecnologia voltado para rastre-
amento e comunicação por rádio. Tudo 
para garantir a proteção no transporte de 
cargas valiosas, seja nas ruas das cidades 
ou nas estradas brasileiras. Os veículos po-
dem ser caracterizados ou não, de acordo 
com o desejo do cliente. 
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TRANSPORTE VIP EM 
CARROS BLINDADOS

Ar-condicionado, direção hidráu-
lica, vidro elétrico, sistema de som 
e rastreador. Esses são alguns itens 
dos carros blindados disponíveis 
para esse serviço da Corpvs. Outro 
diferencial está nos motoristas, pro-
fissionais selecionados e treinados 
para desempenhar uma direção de-
fensiva e ofensiva de maneira confi-
ável e profissional. Com eficiência e 
qualidade, a Corpvs garante também 
discrição, segurança e pontualidade. 

SEGURANÇA PESSOAL
Serviço criado por conta da demanda 

urbana, a segurança pessoal está direta-
mente ligada à rotina de seus clientes e  
suas necessidades. Os agentes, treinados 
e capacitados, possibilitam a manuten-
ção da integridade física e a tranquilida-
de dos contratantes. 

Com autorização da Polícia Federal, a 
Corpvs executa esse serviço conforme as 
normas estabelecidas pelo Ministério da 
Justiça. Para tanto, os profissionais pas-
sam por treinamentos como:
2 Direção defensiva e evasiva;
2 Armamento e tiro 
(pistolas e revolveres);
2 Tiro com veículo em movimento;
2 Escolta motorizada e a pé;
2 Primeiros socorros;
2 Noções de direito penal e processual;
2 Relações humanas;
2 Etiqueta social.

SERVIÇOS DE 
TESOURARIA

O serviço de tesouraria da Corpvs as-
sume total responsabilidade dessa ativi-
dade. Como resultado, o contratante des-
fruta de qualidade e de maior segurança 
para seus funcionários e clientes. 

Indicado principalmente para loté-
ricas, postos de combustíveis, farmá-
cias, supermercados, lojas de varejo, 
empresas de transporte coletivo e 
demais estabelecimentos que operem 
com dinheiro em volume, o serviço 
é sempre planejado, seguindo os pa-
drões de normas técnicas e oferecendo 
o completo controle de segurança.

Os serviços de tesouraria oferecidos 
pela Corpvs incluem preparação de nu-
merários para depósito em instituições 
bancárias, custódia de cheques pré-data-
dos e outros valores e o envelopamento 
e pagamento de salários.
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Tecnologia, inteligência e segurança 
de informação são algumas das ferra-
mentas que a Corpvs utiliza em seu ser-
viço de rastreamento de veículos. Po-
dendo ser aplicado em frotas e veículos 
particulares, ele atua em todo o territó-
rio nacional, reduzindo custos e riscos.

Com o rastreamento de veículos, o 
cliente também desfruta de uma me-
lhor administração da logística, além 
de aumentar a eficiência, a produtivi-
dade e a segurança de seus parceiros e 
clientes. Uma das tecnologias adotadas 
permite a visualização online pelo com-
putador ou pelo celular do patrimônio, 
permitindo a localização geográfica do 
veículo ou do bem.

O mesmo serviço também provém 
estatísticas como velocidade, números 

RASTREAMENTO DE 

VEÍCULOS
de paradas, percurso total, quilometra-
gem e outros. Para tornar o rastreamen-
to mais seguro, o cliente da Corpvs pode 
ainda cadastrar usuários, motoristas e 
veículos, cargas e embalagens. Outra 
possibilidade é a de bloqueio total do veí-
culo, caso haja suspeita de ocorrência ou 
deslocamento desnecessário. Essa opção 
pode ser executada tanto pela Central de 
Monitoramento Corpvs, pelo cliente ou 
pelo grupo que o próprio cadastrou. 

Por último, o serviço também possui 
o botão de pânico, que bloqueia o veí-
culo à distância e também possibilita a 
criação de uma cerva virtual que notifica 
o usuário pelo smarphone caso o veículo 
ultrapasse determinada área. Além disso, 
oferecemos total apoio na recuperação de 
veículos roubados ou furtados.

SERVIÇOS

2 Rastreador com câmera em tempo real que, além de possibilitar o rastreio do 
veículo, visualiza o interior do carro em tempo real

2 Rastreador para motos, carros e caminhões. Ideal para veículos particulares 
e frotas
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2 Rastreador para máquinas industriais, estéticas e hospitalares. Ideal para gerir, 
monitorar e rastrear tais equipamentos, sejam eles fixos ou que estão sempre em 
deslocamento. Indicado, principalmente, para máquinas de alto valor agregado

CONFIRA ONDE OS NOSSOS RASTREADORES

PODEM SER INSTALADOS:

2 Rastreador para máquinas pesadas. A produtividade de máquinas e cami-
nhões pode ser visualizada, gerenciada e medida por meio do rastreador

2 Rastreador com sensor de prancha que evita os reboques clandestinos. O 
rastreador monitora a quantidade de vezes que a prancha foi acionada

2 Rastreador portátil Corpvs, indicado para pessoas, objetos e cargas. Ras-
treia, organiza e acompanha o transporte e entrega de mercadorias, equipa-
mentos e máquinas. Em pessoas, garante a proteção da família
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SOCIAL E CULTURAL
Em parceria com órgãos governa-

mentais e organizações não governa-
mentais (ONGs), a Corpvs realiza ações 
na área de responsabilidade social e 
cultura por meio de incentivos, seja 
oferecendo gratuitamente os serviços 
da empresa, doando materiais de ne-
cessidade ou com doações monetárias. 

“No caso, ajudamos diretamente, 
analisamos a necessidade deles, vemos 
do que estão precisando no momento 
e atendemos. Sempre procuramos aju-
dar várias instituições, entre as últimas 
parcerias estiveram o Lar de Clara, 
Associação das Meninas dos Olhos de 
Deus e Emaús”, explica o analista de 
marketing Douglas Reis.

O Lar Beneficente Clara de Assis, 
em Caucaia, por exemplo, foi apoiado 
pela Corpvs no lançamento de um li-
vro da instituição, intitulado Cartas da 
Imortalidade, de autoria do médium 
Nilton Sousa. Segundo Reis, a empresa 
também auxilia, apoia e patrocina pro-

1A FAVOR DA 
SOCIEDADE

Janaina Flor
ESPECIAL PARA O POVO
janainaflor@opovo.com.br

A
s causas sociais, ambientais 
e culturais são preocupações 
que vão além dos governos. 
Atualmente, a maioria das 
grandes empresas também 

está engajada nas ações de responsabili-
dade que reflitam em melhorias, diretas 
ou indiretas, para a sociedade.  É uma for-
ma de contribuir para o bem-estar público 
e contribuir para desenvolvimento social, 
cultural ou ambiental.

Dentro dessa responsabilidade, a Cor-
pvs tem diferentes ações que contemplam 
áreas na sociedade. Os colaboradores 
também estão incluídos em programas e 
ações que acontecem dentro da empresa, 
como forma de incentivar o desenvolvi-
mento e cooperação interna. Conheça 
algumas das ações de responsabilidade 
social, cultural e ambiental realizadas ou 
apoiadas pela Corvps. 

AS PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, 
AMBIENTAL E CULTURAL CONTRIBUEM PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE E REFLETEM 
AS PREOCUPAÇÕES SOCIAIS DA EMPRESA

HÁ ALGUM TEMPO 
ELES ESTAVAM 
PRECISANDO DE 
ALIMENTOS PARA 
MANTER O BOM 
FUNCIONAMENTO 
DO INSTITUTO 
E TAMBÉM 
CONSEGUIMOS 
AJUDAR

jetos educacionais da ONG. 
O instituto Meninas dos Olhos de 

Deus, em Fortaleza, é uma casa para 
meninas que sofreram abusos se-
xuais. Para apoiar o trabalho da ins-
tituição, a Corpvs é responsável por 
toda a segurança da ONG, oferecendo 
o serviço de forma gratuita, sem ne-
nhum custo.  Mas Reis explica que o 
incentivo não se limita à prestação de 
serviço, e quando a casa precisa de 
algum material, a empresa ajuda ou 
faz campanha para arrecadação. “Há 
algum tempo eles estavam precisan-
do de alimentos para manter o bom 
funcionamento do instituto e tam-
bém conseguimos ajudar”, ressalta. 

Em 2010, a empresa apoiou a 
publicação do livro Fantasias da 
Imaginação, de autoria de um dos 
colaboradores da empresa, o se-
nhor Ildebrando Rodrigues de Bar-
ros Primo, de Sobral. Outros livros 
que tiveram apoio da Corpvs foram 
o Mundografia Moderna, de Sivyo 
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Amarante, Romeiros, de Ricardo Da-
mito, Sonhos e Vitórias, de João Gon-
çalves Primo, e Nó na Garganta, poe-
mas, de Edna Barreto.

ALGUMAS AÇÕES
O Brincart é um projeto dos colabora-

dores do setor de monitoramento da Cor-
pvs. Fazem parte da área Herleny Galdino 
Costa, Monalisa Colares, Priscila Andrade, 
Juliana Coutinho, Juliane Bandeira, Naiara 
Freitas, Renilson Maia, João Carvalho de 
Melo, Nagila Cavalcante, Denise Feitosa, 
Sales Neto. Em outubro, eles levaram às 
crianças carentes do bairro Aerolândia 
brincadeiras que quase não se vê nos tem-
pos atuais. Além dessa ação, aconteceram 

apresentações teatrais e de música, em 
clima de muita diversão. O evento contou 
com o apoio da Corpvs e de outros colabo-
radores da empresa.

Em Recife, a Corpvs contribuiu, re-
centemente, com a reforma da creche da 
Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no 
município de Jaboatão dos Guararapes, na 
Região Metropolitana, que atende a 140 
meninos carentes, com idade entre 1 e 4 
anos. A obra tem por objetivo dar mais 
conforto às crianças. Márcio Barros, geren-
te comercial da Corpvs em Recife, acompa-
nha de perto a realidade dessas famílias. 
O responsável pela creche é o frei Alberto 
Bezerra da Costa. “Vivemos de doações, 
e os doadores nem sempre comparecem 

1. 2. 3.  O Brincart, que aconteceu em outubro, levou ações musicais, teatro e 
brincadeiras do passado para crianças carentes do bairro Aerolândia
4. Na empresa, para evitar o consumo de copos descartáveis, os funcionários têm as 
próprias canecas 

2 4

3

mensalmente. Deus sempre nos inspira 
e, se trabalharmos por um inocente, que 
vem a ser um cidadão no futuro, estamos 
ajudando a salvar vidas”, destaca o frei.  

AMBIENTAL
Umas das principais ações da Corpvs 

na área de responsabilidade ambiental foi 
a decisão de reduzir a emissão de dióxido 
de carbono (CO2). O composto químico 
presente na fumaça soltada pelos escapa-
mentos dos carros é um dos principais res-
ponsáveis pela poluição do ar. Hoje, quase 
100% da frota de carros-fortes utilizados 
pela empresa usam a tecnologia que pre-
serva a qualidade do ar.

“Resolvemos usar carros com redu-

ção de emissão de CO2 pela quantidade 
de automóveis que a Corpvs foi adquirin-
do. Ao comprar novos carros a opção foi 
escolher modelos que não agredissem 
tanto o meio ambiente já que a empresa 
sempre teve essa preocupação ambien-
tal”, explica Reis. 

Outra ação que reflete a respon-
sabilidade ambiental da marca é a 
coleta seletiva e reciclagem do lixo 
interno em toda a empresa. A partir 
dessas ações, a Corpvs foi certifica-
da, em 2012, pela Eco Coleta Soluções 
Ambientais, como uma companhia 
que “adota uma ação ambientalmente 
responsável de coleta seletiva e des-
tinação e seus resíduos inorgânicos”. 
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SEGURANÇA EM  

PRIMEIRO LUGAR
VEJA DICAS DO LIVRO VIVA EM SEGURANÇA, EDITADO 
PELA CORPVS, PARA ZELAR PELA SEGURANÇA NO DIA 
A DIA E, ESPECIALMENTE, NAS FESTAS DE FIM DE ANO. 
ALGUNS CUIDADOS PODEM EVITAR SITUAÇÕES DE 
RISCO EM CASA E NA RUA

Daniel Costa
ESPECIAL PARA O POVO
danielcosta@opovo.com.br

N
a maioria dos casos de 
roubos e furtos, a falta 
de atenção das pessoas 
é uma aliada. Pensando 
nisso, selecionamos algu-

mas medidas que podem ser eficientes 
contra esses incidentes, principalmen-
te nas festas de fim de ano, quando se 
viaja mais e as casas podem ficar mais 
tempo desocupadas.

SEGURANÇA NA RUA 
Para evitar situações de riscos nas ruas, 
procure não mostrar objetos de valor, 
como relógio, pulseira e smartphone. 
Caso perceba que está sendo perseguido, 
entre no comércio mais próximo de você.

SEGURANÇA NO 
TRANSPORTE COLETIVO
Seja para trabalhar ou estudar, o transpor-
te coletivo é um dos meios mais usados no 
Brasil. Por isso, é preciso estar sempre 
atento para evitar alguns transtornos, 
como furto e assalto. Uma dica é manter 
sempre os seus objetos de valor, como 
carteira e bolsa, à frente de seu corpo. 
Dessa forma, as chances de incidentes se-
rão sempre menores. 

SEGURANÇA NA CASA
Muitas medidas podem ser tomadas 
para garantir a segurança em casa. 
Entre elas estão a implantação de 
grades, cerca elétrica, sensores de 
movimento e circuito interno de tele-
visão. Mantenha as entradas do imó-
vel sempre bem iluminadas e verifique 
sempre se os equipamentos de segu-
rança estão em perfeitas condições e 
devidamente instalados: portões, olho 
mágico, interfones, alarmes, sensores 
de presença, cercas elétricas, câmeras 
e gravações de imagens. No caso de 
férias, contrate uma empresa de segu-
rança de confiança e exija documentos 
referentes a sua situação legal.

SEGURANÇA NO 
CONDOMÍNIO 
Assim como na casa, os cuidados no 
condomínio devem ser redobrados. 
Para isso, você deve ficar atento a 
algumas situações, como o momento 
de entrada e saída. Nessa hora, caso 
o morador observe algo estranho na 
rua, o indicado é ficar dando voltas 
na redondeza até que o fator suspei-
to desapareça. 

SEGURANÇA NA INTERNET 
Seja na vida real ou virtual, os cuida-
dos com a segurança devem continuar. 
No caso da internet, os usuários devem 
realizar algumas medidas preventivas, 
como instalar dois antivírus no compu-
tador, trocar de senha semanalmente e 
não fornecer senhas pessoais.

SEGURANÇA NAS FÉRIAS 
Procure não divulgar informações sobre 
sua viagem. Deixe um contato para algu-
ma situação de emergência. Desligue o 
gás e o registro de água para evitar des-
perdícios e vazamentos. Certifique-se 
que os eletrodomésticos estejam fora da 
tomada, para evitar qualquer curto cir-
cuito na sua ausência. Em condomínios 
fechados e edifícios, não deixe suas cha-
ves na portaria.
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