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Recomendações de Segurança
Utilize o crachá de identificação em local visível;
A visita à fábrica só é permitida com o acompanhamento de
funcionário do Grupo DELP;
Utilize os EPI's (capacete, protetor auricular, óculos de
segurança) para entrar nos galpões de produção;
O uso de shorts, bermudas, chinelos e camisetas é proibido nas
dependências da empresa;
Visitantes deverão usar calçado de couro fechado com salto baixo
nas áreas de produção;
Obedeça as sinalizações de segurança e trânsito;
Fique atento ao tráfego de caminhões no pátio;
Fique atento à movimentação de empilhadeiras, guindastes e
pontes‐rolantes. Não passe ou permaneça sob cargas suspensas;
Não pegue nas limalhas ou cavacos, pois são extremamente
cortantes e podem estar quentes;
Não é permitido fumar em local fechado dentro do Grupo DELP;
Não fique parado próximo de máquinas e equipamentos de
operação;
Não atenda telefone celular dentro das áreas produtivas;
Não ultrapasse os locais isolados com fita zebrada;
Veículos: velocidade máxima permitida é de 20km/h;
∙Ao final da visita, devolva os EPI's e o crachá nos locais em que
foram adquiridos.

RAMAL DE EMERGÊNCIA:

7646

Ao ouvir um alarme sonoro, fique
atento às orientações dos
Brigadistas. Eles foram treinados
para essas situações.

Siga as placas de ROTA DE FUGA

Política Integrada
POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

RESÍDUOS PERIGOSOS

PAPÉIS
Azul

(Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional)

Laranja

 Fortalecer a competitividade e a lucratividade de
PLÁSTICOS
Vermelho

RESÍDUO DE SAÚDE

Branco
VIDROS
Verde

RESÍDUO NÃO RECICLÁVEL

Cinza
METAIS
Amarelo

MADEIRAS

PRATIQUE A
COLETA SELETIVA!

Preto

Compromisso Social
O G r u p o D E L P é u m a o r g a n i z a ç ã o q u e e xe r c e a
responsabilidade social e pratica o respeito ao próximo. Apoia
fundações e instituições que visam a valorização do ser
humano, a capacitação e o desenvolvimento cultural.

Segurança Patrimonial
Conforme as normas internas da Segurança Patrimonial do
Grupo DELP, todo visitante é proibido fotografar ou filmar nas
dependências da empresa sem prévia autorização.

seus produtos e serviços;
 Preservar a integridade física e a saúde de seus
colaboradores de forma preventiva na identificação e
no controle dos riscos;
 Incentivar a preservação ambiental, utilizando de
forma racional e sustentável os recursos naturais, com a
identificação e controle dos impactos significativos;
 Assegurar o atendimento aos requisitos legais
aplicáveis e compromissos assumidos pela empresa;
 Desenvolver a capacitação dos colaboradores,
contribuindo para o crescimento do ser humano;
 Aprimorar o relacionamento com a sociedade,
clientes, acionistas e fornecedores;
 Buscar a melhoria contínua e eficácia do Sistema de
Gestão Integrada.
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SOBRE O GRUPO DELP

HISTÓRIA

Nosso Negócio
Não foi sem esforço que o Grupo DELP conquistou o atual
estágio de desenvolvimento tecnológico.

Prover, com excelência, bens de capital e serviços industriais
aos nossos clientes.

Iniciou suas atividades em 1965, numa área coberta de
apenas 180 m² e empregando 10 funcionários em uma
pequena indústria de porcas e parafusos estampadas a
quente.

Nossa Missão
Agregar valor aos nossos clientes e acionistas, fornecendo
soluções industriais com classe mundial e construindo
relacionamentos duradouros.

Nossa Visão

O Grupo DELP desenvolveu‐se rapidamente, aproveitando
as oportunidades do mercado e crescendo continuamente.
Hoje está entre as maiores organizações do ramo, além de
ter duas das mais modernas fábricas de bens de capital da
América Latina.

Ser reconhecido pelos nossos clientes como opção
preferencial para o fornecimento de soluções industriais.
Realizar a visão até 2016.

Nossos valores
10 Valores do Grupo DELP:

Fabricando peças e equipamentos da mais alta qualidade
para os setores Óleo e Gás, Hidro‐Geração Elétrica,
Indústria e Serviços, está habilitada para atender às
necessidades específicas de todos os segmentos onde a
engenharia se faz presente.
Dessa forma, viabiliza empreendimentos através do
cumprimento rigoroso de prazos e exigências contratuais.
Assim, o Grupo DELP constroi, continuamente, um
relacionamento baseado na confiança, credibilidade e
respeito aos clientes.

Seja Bem‐Vindo ao Grupo DELP!
Unidade de Vespasiano
Este Guia traz informações importantes para você.
Leia‐o com atenção!

* Segurança e Saúde: sempre em primeiro lugar;
* Lucratividade sempre;
* Credibilidade: cumprir o acordado;
* Competência: fazer simples visando melhorar o resultado;
* Agilidade: fazer simples e rápido;
* Integração: unidade de equipe;
* Comunicação: clara e objetiva;
* Força de trabalho: valorização e desenvolvimento do bom
profissional;
* Entusiasmo: ter amor ao que faz;
* Ambição: pelo resultado positivo.

