
A ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL tem o compromisso com a melhoria contínua das
ações voltadas para o meio ambiente em todos os níveis, negócios e locais da
empresa. Sua visão é ser uma empresa que aplica os princípios da gestão ambiental
para obter o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, assegura que está
comprometida em:
 
Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente através da
prevenção da poluição, administrando os impactos ambientais de forma a torná-los
compatíveis com a preservação das condições necessárias à vida; 
 
Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requisitos subscritos pela
organização; 
 
Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sistema de gestão
estruturado que controla e avalia as atividades, produtos e serviços; 
 
Atuar com responsabilidade social, contribuindo com a redução dos impactos
ambientais através do uso racional dos recursos naturais;
 
Buscar a prevenção da poluição, a redução de resíduos, o reuso e a reciclagem em
seus processos, produtos e serviços, quando tecnicamente viáveis e
economicamente justificáveis;
 
Promover a conscientização e o envolvimento de seus colaboradores, para que
atuem de forma responsável e ambientalmente correta.
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