
* Uso exclusivo para as equipes de vendas e representantes da SP Equipamentos. 



40 anos e muito mais de 100 milhões de equipamentos fornecidos, que 

evitaram milhares de acidentes, a SP Equipamentos tem orgulho do que faz.  

Com a constante busca das melhores soluções para os clientes, sempre 

integrados com os fornecedores e parceiros, e através do comprometimento 

de seus colaboradores, hoje chegamos a louvável liderança de mercado, mas 

sem perder a humildade e respeito de sua fundação. 

 

http://www.spequipamentos.com.br/


Missão 

 

Existimos para facilitar a sustentabilidade EHS* de nossos clientes tornando o 

mundo melhor. 

Visão 

 

Ser reconhecido como líder em soluções inovadoras de EHS* nos 

mercados de atuação. 

 

*EHS – Environment, Health e Safety  

(Meio Ambiente, Saúde e Segurança) 



Negócio Estratégico 

 
SUSTENTABILIDADE 
 

 Preservar a vida; 

 Ecologicamente correto; 

 Economicamente viável; 

 Socialmente justo; 

 Culturalmente diverso. 

Valores 
 

 Foco na inovação e criação de valor; 

 Domínio e aplicação dos nossos conhecimentos; 

 Respeito ao meio ambiente e a comunidade (sustentabilidade); 

 Segurança e desenvolvimento dos colaboradores; 

 Cultura em EHS*; 

 Imagem e reputação. 



Em produtos 

 

Possuímos uma linha com mais de 3.000 EPIs e estamos prontos para 

oferecer a proteção completa para todos os segmentos. 

 

 



ALTURA CAPACETES 

PROTEÇÃO  

VISUAL 
MÁSCARA  

DE SOLDA 

CHUVEIRO E 

LAVA-OLHOS 

PROTEÇÃO  

AUDITIVA 

PROTEÇÃO 

RESPIRATÓRIA LUVAS 

PROTEÇÃO  

DA PELE 
ESTILETES DE 

SEGURANÇA 

http://www.spequipamentos.com.br/altura.html
http://www.spequipamentos.com.br/capacetes.html
http://www.spequipamentos.com.br/protecao-visual.html
http://www.spequipamentos.com.br/mascaras-de-solda.html
http://www.spequipamentos.com.br/chuveiros-e-lava-olhos.html
http://www.spequipamentos.com.br/protecao-auditiva.html
http://www.spequipamentos.com.br/protecao-respiratoria.html
http://www.spequipamentos.com.br/luvas.html
http://www.spequipamentos.com.br/higiene-saude-e-protecao-da-pele.html
http://www.spequipamentos.com.br/estiletes-de-seguran%C3%A7a.html


BLOQUEADORES 

DE SEGURANÇA ERGONOMIA SINALIZAÇÃO 

COMBATE  

À INCÊNDIO 

PROTEÇÃO 

TÉRMICA 

ARCO  

ELÉTRICO 
PROTEÇÃO 

QUÍMICA IMPERMEÁVEIS 

ESPAÇO  

CONFINADO CALÇADOS 

http://www.spequipamentos.com.br/cadeados-e-bloqueadores.html
http://www.spequipamentos.com.br/ergonomia.html
http://www.spequipamentos.com.br/sinaliza%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.spequipamentos.com.br/combate-a-incendio.html
http://www.spequipamentos.com.br/protecao-termica.html
http://www.spequipamentos.com.br/arco-eletrico.html
http://www.spequipamentos.com.br/protecao-quimica.html
http://www.spequipamentos.com.br/impermeaveis.html
http://www.spequipamentos.com.br/espaco-confinado.html
http://www.spequipamentos.com.br/calcados.html


 

Em serviços 

 

Atendimento técnico, consultoria, treinamento e equipamentos como a Vending 

Machine, fazem com que a SP Equipamentos facilite o gerenciamento e 

abastecimento de EPIs para sua empresa. 



Em altura 

 

Oferecemos soluções e projetos sob medida para proteção e bem estar dos 

trabalhadores. 



Em logística 

 

Com mais de 1.200 pontos de revenda e filiais espalhadas por todo o Brasil, a 

entrega de produtos é feita de forma estratégica, garantindo melhores 

resultados. 



Soluções 

Estrutura, Produtos e Gestão de Estoque totalmente 

direcionados às reais necessidades, otimizando as entregas dos 

equipamentos, demanda adequada e operações logísticas dos 

nossos parceiros. 



Sistema de gerenciamento desenvolvido para trabalhar em ambiente 

WEB, na melhoria de informação e otimização de custos e 

processos. 

 

Entrega correta dos EPIs em face de adequação com seus 
respectivos C.A., bem como por atividade, área e outros; 
 

Baseado na criptografia de dados para garantia de registro é feito 
através de cadastro biométrico; 
 

Segurança da informação tornando-a inviolável; 
 

Relatórios de gerenciamento para planejamento, controle, auditoria 
e novos processos. 

 



Máquina que disponibiliza uma grande gama de EPIs no lugar 

de sua escolha permitindo a entrega de maneira eficiente 

e muito rápida. 

Com esta máquina de auto-atendimento, a gestão de estoque 

torna-se muito eficiente, além de eliminar o tempo perdido 

em deslocamentos até almoxarifados. 



Parceiros 



Fornecedores 



Av. Robert Kennedy, 675 
São Bernardo do Campo – SP 

Telefone: (11) 5592-5000 

www.spequipamentos.com.br 


