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A Yorgos Ambiental Eireli é uma empresa que realiza serviços de manutenção, reparos, calibração,
fornecimento de peças e comercialização de equipamentos de detecção de gases, em espaço confinados,
em todo território brasileiro.
O seu principal compromisso é a segurança dos trabalhadores, e para isso, realiza treinamentos
constantes são realizados com os nossos clientes, além do suporte técnico e da comercialização de produtos
de qualidade.
Todo cuidado é adotado na escolha dos fabricantes de detectores de gases, os maiores do mercado,
onde a YORGOS AMBIENTAL atua com o serviço de vendas e assistência técnica autorizada.
Tendo em vista as crescentes exigências do mercado e dos clientes em relação à qualidade dos
serviços e produtos fornecidos, e o grande interesse da YORGOS AMBIENTAL em atendê-los
adequadamente, em 03 de fevereiro de 2015, a YORGOS realizou a acreditação do seu laboratório de
calibração pela Cgcre/INMETRO. E dando continuidade na busca pelo reconhecimento externo da qualidade
da gestão dos seus serviços, iniciou, em janeiro de 2021, a implantação de um sistema de gestão da
qualidade, meio ambiente e segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, com o objetivo de aumentar a satisfação total dos clientes,
proteger o meio ambiente e prover condições de trabalhos seguros e saudáveis para os seus colaboradores.
Três grandes pilares norteadores do negócio da YORGOS AMBIENTAL são os apresentados a
seguir: Missão, Visão e Valores.
MISSÃO:
Oferecer a nossos clientes serviços de alta qualidade, segurança e suporte necessário.
VISÃO:
Ser reconhecida como a empresa líder nacional em comercialização, manutenção e calibração de
equipamentos de detecção de gases fixos e portáteis destacando-se pelo uso de tecnologia altamente
avançada, por uma equipe capacitada e comprometida, com qualidade total e satisfação de seus clientes.

Valores
Comprometimento; Garantia de confiabilidade; Ética e transparência; Crescimento pessoal e profissional;
Respeito para todos, dentro e fora da empresa; Qualidade de nossos produtos e serviços; Segurança é
inegociável.

A Diretoria da YORGOS AMBIENTAL Compromete-se a atuar, de forma proativa, com ações concretas
implementadas em seu sistema de gestão integrada que promovam:
•
•
•

O aumento da satisfação dos clientes;
O atendimento aos requisitos das partes interessadas;
A contribuição com a prevenção da poluição decorrente de suas atividades e serviços;
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O atendimento aos requisitos legais aplicáveis aos serviços;
Gestão consciente da segurança e saúde no trabalho colaborando para a eliminação dos perigos e
redução dos riscos para os trabalhadores sob seu controle;
A consulta e participação dos trabalhadores nas ações de segurança e saúde no trabalho;
A melhoria contínua de seus processos e serviços e da capacitação de sua equipe.

Essa política é implementada em todos os processos do SGI, está disponível para todas as partes
interessadas, como aplicável, e é comunicada em todos os níveis para gerar conscientização em todas as
pessoas quanto aos compromissos estratégicos e de SGI da YORGOS AMBIENTAL.
Como todas as informações relevantes para o seu SGI, ela é analisada pela diretoria nas reuniões periódicas
de análise crítica para avaliação de sua contínua adequação.
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