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Em parceria com 
um dos mais importantes 
veículos de comunicação do 

Ceará, a diretoria da Corpvs produziu um 
documento histórico, o caderno Especial 
Corpvs – 40 anos encartado no Jornal 
O POVO do dia 21/12/2015. A tiragem 
foi de mais de 20 mil exemplares e 
a empresa distribuiu mais de 10 mil 
cópias para clientes e fornecedores. 
Em 12 páginas de muito conteúdo, 
os jornalistas fi zeram um resumo da 
história da companhia e mostraram os 
seus principais produtos. É raro chegar 
aos 41 anos com fôlego e com uma 
trajetória ascendente no Brasil, um país 
com tanta instabilidade econômica, 
e, principalmente, no competitivo 
mercado da segurança privada, no qual 
também existe a concorrência com 
empresas ilegais.

O caderno foi 
realizado com o apoio 
e entusiasmo da equipe 

d e  m a r k e t i n g 
da Corpvs, sob 

o comando da 
d i r e t o r a  I ng r i d 

Lucena Fre i re. 
Os profissionais 

d a  i m p r e n s a 
produziram várias 

fotos e entrevistas. 
Ouviram o diretor 

a d m i n i s t r a t i v o -
operacional, Eginaldo 

Oliveira; o diretor geral 
comercial, Carlos Gualter 

Lucena; colaboradores com 
mais de 30 anos de casa, 

como o Sr. Angelino da Silva e 
o Sr. Luís Aurilo da Silva, entre 

outros.
A Corpvs, desde a sua criação em 

1975, vem crescendo e se consolidando 
no mercado cearense e nacional. 
Atendimento diferenciado, investimento 
constante em tecnologia, treinamento e 
equipes antenadas com as inovações no 
mercado nacional e internacional fazem 
dela uma instituição sempre à frente de 
seus concorrentes.  Quase a metade das 
páginas da publicação foi dedicada aos 
serviços oferecidos pela empresa, como:

 Segurança patrimonial
 Segurança eletrônica
 Transporte de valores
 Escolta armada
 Transporte VIP em carros 

blindados
 Segurança pessoal
 Serviços de tesouraria

 Rastreamento - setor esse que vem 
crescendo muito com o desenvolvimento 
de novas tecnologias, uso de 
inteligência, segurança de informação e 
com o comprometimento de todos os 
profi ssionais envolvidos no processo 
– que começa na ligação, muitas 
vezes afl ita, de alguém informando 
que foi roubado, indo até a localização 
e recuperação do bem. O cliente, 
portanto, é acompanhado de perto pelas 
equipes da Corpvs e recebe total apoio 
até a conclusão do caso. O resultado 
é a liderança absoluta da empresa na 
recuperação de motos e outros veículos 
roubados. Atualmente, mais de 93% 
de bens roubados são resgatados. E a 
companhia começa 2016 com diversos 
recursos e serviços:

 Rastreador para caminhões, 
carros e motos. Ideal para veículos 
particulares e frotas.

 Rastreador com câmeras que 
permitem visualizar o interior do veículo 
em tempo real.

 Rastreador para máquinas 
pesadas. Além da segurança, permite 
gerenciar e medir a produtividade dos 
veículos.

 Rastreador portátil, equipa-
mento muito útil para pessoas (auxilia na 
proteção à família), cargas e objetos.

 Rastreador para máquinas 
industriais, estéticas e hospitalares. 
Ideal para equipamentos de alto valor 
agregado.

 Rastreador com sensor de 
prancha: facilita a identifi cação de 
reboques clandestinos.

Além desses, a previsão do setor é 
que, até o fi m do primeiro semestre deste 
ano, novos serviços sejam oferecidos ao 
público. 

A primeira edição de 2016 do 
Corpvs News está cheia de 
informações importantes 

para começarmos bem o ano. A capa 
é sobre uma publicação especial feita 
pela empresa e por um dos maiores 
jornais do Ceará, O Povo. O caderno, 
com tiragem de mais de 20 mil 
cópias, narra a trajetória desta que 
é a maior companhia de segurança 
privada do Norte-Nordeste.

Veja também como foi 
a festa de confraternização dos 
colaboradores realizada no fi m 
de dezembro, com a presença da 
imprensa, atrações musicais e de 
mais de 1.500 pessoas. E quanto vale 
o investimento feito na contratação 
de segurança de qualidade? O seu 
patrimônio, a sua vida e a sua família 
merecem uma empresa que cumpra 
com todas as exigências da lei e que 
tenha profi ssionais qualifi cados.  Na 
página 3, você confere como foi 
a celebração do aniversário de 41 
anos da Corpvs e a cobertura da 
Convenção Anual do Departamento 
Comercial. O evento reuniu os 
profi ssionais do setor e trouxe o 
palestrante Marcos Sousa, um nome 
conhecido no mercado nacional. 
Para encerrar a leitura, conheça um 
pouco mais sobre os consultores 
comerciais que se destacaram no 
ano passado e confi ra dicas valiosas 
para proteção de quem viaja de carro. 
Saiba como baixar gratuitamente o 
livro com muito mais informações 
sobre segurança, para proteger você 
e sua família.

Boa leitura!

EDITORIAL
FAZENDO HISTÓRIA
HÁ MAIS DE 40 ANOS
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A 
festa de confraternização de fi m de 

ano dos colaboradores da Corpvs 

foi um sucesso. Imprensa e mais de 

1.500 pessoas marcaram presença 

no evento, que se tornou uma tradição na empresa. 

A comemoração foi realizada no dia 18 de dezembro 

no Barbra’s Buffet, no Cambeba – Fortaleza, com 

decoração e jantar à altura da grandiosidade do evento. 

As atrações musicais Katia Kiss e Banda e Serta Vip 

garantiram a animação na pista de dança até as 2h. 

Homenagens aos profi ssionais que se destacaram e o 

aguardado sorteio de prêmios tornaram a comemoração 

ainda mais especial.
 A opinião de quem foi:

Ítalo Rocha, analista de 

Tecnologia da Informação: “A festa 

trouxe a experiência de um ambiente 

agradável, uma oportunidade valorosa 

para todos nós que mantemos 

expectativas para este evento ao longo do ano. 

Representa o fechamento de um ciclo, a celebração das 

conquistas e a oportunidade de renovar os desejos por 

novas realizações”.

Marluce do Nascimento, 

auxiliar administrativa da Eletrônica: 

“Este foi meu primeiro ano na festa, 

gostei bastante, ambiente muito 

agradável, ótimas atrações, comes e 

bebes à vontade e uma ótima recepção”.

Paulo Buriti, supervisor de 
Rastreamento: “A festa foi muito 
animada, todos os pratos servidos 
estavam maravilhosos. A integração 
entre os funcionários ajuda a fazer com 

que a empresa cresça cada vez mais, pois criamos 
vínculos que nos auxiliam no trabalho em equipe”.

Wilson Gonçalves, gerente 
administrativo – Juazeiro do Norte: “Foi 
uma noite maravilhosa, interagimos 
com vários colegas de outros setores 
e sentimos a energia contagiante do 

sucesso da família Corpvs. Isso mostra o crescimento 
da empresa não só em qualidade profi ssional, mas 

também em valorização dessa marca, que se consolidou 

ao longo dos 41 anos de serviços prestados”

A 
sensação de insegurança sentida por 
muitos brasileiros nas grandes cidades 
do país vem aumentando a cada ano 
e, com ela, a oferta e a procura por 

serviços que tragam proteção. E cuidar da segurança 
de pessoas ou do patrimônio delas é algo de muita 
responsabilidade. No Brasil, de acordo com a Lei 
7.102/83, que regulamenta o setor da segurança 
privada, apenas empresas autorizadas pela Polícia 
Federal podem oferecer esse tipo de atendimento.

Além das obrigações comuns a todas as 

companhias dos demais segmentos da economia, as 
instituições do setor precisam cumprir uma série de 
exigências. Entre elas, a de só contratar profissionais 
de vigilância que tenham curso de formação em 
escolas autorizadas pela PF. Todas essas medidas 
são importantes, porque protegem os profissionais 
da área e também o consumidor.

Dados de junho de 2015 da Federação 
Nacional das Empresas de Segurança e Transporte 
de Valores (Fenavist) mostram que o número de 
vigilantes regulares no Brasil é de 700 mil, mas 

os profissionais sem formação adequada são mais 
de 1,5 milhão. Há mais de 2,5 mil empresas de 
segurança privada legalizadas, mas é de quase o 
dobro o número de companhias clandestinas.  O 
problema é tão grave que a Polícia Federal criou 
uma campanha com o objetivo de informar e 
alertar a população sobre os riscos envolvidos na 
contratação de serviços de segurança que não são 
oficialmente registrados. Diga não à contratação 
de empresas ilegais. Mais informações no site: 
http://www.dpf.gov.br/servicos/seguranca-privada

 CELEBRAÇÃO / LEGALIDADE  

CELEBRAR
TAMBÉM É PRECISO

CORPVS APOIA A CAMPANHA:

NÃO À SEGURANÇA
CLANDESTINA 
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N
os dias 7 e 8 de janeiro, ocorreu, 
no auditório da sede da Corpvs em 
Fortaleza, a Convenção Anual do 
Departamento Comercial, que reuniu 

80 participantes. Diretores, gerentes e consultores 
comerciais de toda a empresa, incluindo os das 
filiais, participaram de um evento que há quatro 
anos se consolida e vem se tornando cada vez mais 
importante para a instituição.

A Convenção foi organizada pelo diretor 
geral comercial, Carlos Gualter; pelo gerente geral 
comercial, Roberto Rêgo; e pelo gerente comercial 
de Rastreamento e Eletrônica – Fortaleza, Márcio 
Jannsen.

No primeiro dia, os colaboradores puderam 
conferir a palestra de Marcos Sousa, um dos 
maiores conferencistas do país, especialista em 
marketing de serviços e em vendas na área de 
segurança. Pela manhã, ele falou sobre motivação 
e preparação mental. À tarde, os temas tratados 
foram técnicas de vendas, de abordagem e de 
tratamento dos clientes. Na sexta-feira, 8, os 
profissionais conversaram, trocaram experiências 
e elaboraram metas e estratégias para os próximos 

meses, incluindo a ampliação dos nichos de 
mercado da empresa. 

Márcio Jannsen explica a relevância do 
encontro: “Motivar equipes. E fizemos exatamente 

no início do ano para avaliar o que foi feito em 
2015 e projetar o que realizaremos neste e nos 
próximos períodos. Assim, todos já começam 2016 
com foco, números e objetivos traçados. Com isso, 
criamos um norte e temos não só que alcançá-lo, 
mas ultrapassá-lo, e muito”.

A opinião de quem participou:
Eduardo Silvestre, consultor comercial 

– filial Recife: “O palestrante foi empolgante, 
ele é muito bom. A abordagem motivacional dele 
funcionou comigo e acredito que com todos. A 
Convenção atingiu os objetivos dela, que foi deixar o 
pessoal motivado e renovado para começar o ano”.

Hygor Sanders, consultor comercial – filial 
Sobral: “A iniciativa da Corpvs nesse evento foi 
superimportante, produziu uma interação maior 
entre os consultores de todas as bases, além de um 
aprendizado único em equipe. Além da palestra, 
que é fundamental para alavancar nosso espírito 
extraordinário”.

Marcondes Alves, consultor comercial – 
filial Juazeiro do Norte: “Eu ganhei conhecimento 
através do contato com outros profissionais e das 
estratégias que adotam. Como disse o diretor Carlos 
Gualter, temos de estar acima da média, passar por 
cima de crise. Isso foi um estímulo a mais como 
consultor, saber que a empresa acredita e investe 
na gente”. 

CONHECIMENTO / ANIVERSÁRIO

Motivar equipes.
Assim, todos já 

começam 2016 com 
foco, números e 

objetivos traçados.

20162016
COM PROPOSTAS ASSERTIVAS

C
erca de 130 pessoas compareceram 
à missa de aniversário dos 41 anos 
da Corpvs realizada no auditório 
da sede da empresa, na capital 

do Ceará, na manhã do dia 18 de janeiro.  
Diretores, colaboradores e convidados ilustres 
celebraram a data com a bênção do padre 
Wagner Sabóia Frota, da Paróquia Santa Luzia 
– do bairro Meireles, em Fortaleza.

 Os diretores Gaudêncio Lucena, 
Carlos Gualter e Eginaldo Oliveira 
discursaram e,  após a cerimônia, foi servido 
um coquetel especialmente preparado para 
a ocasião. Chica Maria, diretora da Fikas 
Eventos e Produções, organizou o evento e 
explica: “Foi uma bela cerimônia tradicional 
de aniversário, com direito a bolo e 
parabéns, foi lindo”.

PARABÉNS, CORPVS
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C
omunicativo, carismático, 
persistente... Quais são os 
principais atributos que um 
vendedor precisa ter? Na 

Corpvs, eles trabalham com serviços de 
qualidade reconhecida no mercado, mas 
precisam também de garra e de talento.

Os melhores profi ssionais de 
venda da empresa em 2015 ganharam, 
cada um, uma viagem à Disney (EUA) 
com direito a acompanhante. Renôr 
Girão foi o destaque na área de Vigilância 
Eletrônica, e Humberto Acioly foi o melhor 
vendedor de Rastreamento.  Ambos, que 
também foram os primeiros colocados no 
ano passado, estão felizes com o prêmio.  
Acioly, formado em Fisioterapia, 31 
anos e há oito na empresa, acredita que, 
para ter sucesso, o profi ssional “precisa 
conhecer, estudar o produto que vende, 
saber realmente com que ele trabalha, 
para assim ter argumentos na hora 
da negociação. Pontualidade também 
faz diferença. E acho fundamental dar 

feedback ao cliente. É realmente ligar, 

dar atenção, ser rápido. A concorrência 

é grande e quem procura por segurança 

também quer agilidade”.

Renôr, 26 anos e há cinco na 

Corpvs, está terminando a graduação em 

Turismo. Ele acredita que estar próximo ao 

público-alvo é essencial: “Todo e qualquer 

cliente meu é muito bem atendido, eles 

sempre ligam para mim quando precisam 

resolver alguma coisa e, com isso, vou 

ganhando mais pessoas”. E completa: 

“Eu acho que um vendedor precisa ter 

bom relacionamento, ser proativo e estar 

sempre procurando clientes. Consultor 

que fi ca sentado não vende, ele tem que 

estar na rua, principalmente na área de 

eletrônica, que tem muita concorrência. 

E com a crise (econômica) o mercado 

fi ca mais complicado”. Parabéns aos 

profi ssionais e sucesso a toda a equipe.

O livro “Viva em Segurança”, 

de autoria do diretor-

presidente da Corpvs, Sr. 

Gaudencio de Lucena, 

lançado em 2005, está na sétima edição 

e possui dicas valiosas que podem ser 

usadas em diversas situações. São 164 

páginas de conteúdo útil para o dia a 

dia e para situações menos comuns. 

A Corpvs disponibilizou a publicação 

para ser baixada gratuitamente no link 

a seguir: corpvs.com.br/wp-content/

uploads/2015/02/LIVRO-VIVA-EM-

SEGURANCA.pdf

Abaixo, algumas informações úteis para 

quem viaja de carro neste período em 

que muitas famílias estão em férias, 

mas que também podem ser usadas em 

diversas momentos:

• Procure escolher com antecedência 

o trajeto por onde irá passar, tentando 

se informar sobre a localização de 

postos de combustíveis, restaurantes, 

hotéis e outros estabelecimentos que 

poderão ser úteis.

• Se o trajeto por onde deverá passar 

é reconhecidamente perigoso, é bom 

levar alimentos, a fi m de evitar paradas 

desnecessárias. E, nesses casos, procure 

dirigir apenas durante o dia.

• Anote os telefones das Polícias 

Rodoviária, Militar, Civil e Federal, e se 

possível os números dos postos que 

existem ao longo do caminho por onde 

vai passar. Em todo caso, o 190 também 

pode ser usado.

• Se um pneu furar, não pare de 

imediato. Observe à sua volta se há 

indivíduos às margens da estrada, bem 

como se o acostamento está em boas 

condições.

• Se alguém pedir ajuda devido a um 

acidente ou problema mecânico, não 

pare no local. Faça isso a pelo menos 

200 metros de distância, como forma de 

prevenção, ou vá em frente e informe o 

ocorrido no posto da Polícia Rodoviária 

mais próximo.
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DESTAQUESDESTAQUES

DO COMERCIALDO COMERCIAL

FIQUE ATENTO ÀS 
DICAS PARA AS FÉRIAS 

HUMBERTO ACIOLY

RENÔR GIRÃO

SEGURANÇA É PRIORIDADE
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