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1. SOBRE O RELATÓRIO 

 
Neste 2º Relatório de Sustentabilidade, a Onix apresenta seu desempenho nas dimensões econômico-

financeira, social e ambiental, do período compreendido entre 1º de junho de 2020 e 30 de junho de 2021. 

O relato foi elaborado com base nos indicadores de desempenho apresentados pelos gestores e pelos 

resultados operacionais da empresa nesse período. 

Vivenciamos mundialmente uma série de transformação nos modelos de negócios, que 

consequentemente refletem nos comportamentos dos consumidores. Neste novo cenário, a inovação 

passa a ser vista como um requisito de sobrevivência. 

Estão incluídos no documento os objetivos, as metas e os desafios da empresa mapeados no 

planejamento estratégico da organização, bem como a forma de gestão dos aspectos de sustentabilidade 

e o relacionamento com seus diversos públicos: clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores e 

comunidades.  

Dúvidas e comentários a respeito deste material e sobre práticas de sustentabilidade podem ser enviados 

ao endereço eletrônico: qualidade@onix.seg.br. 
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2. MENSAGEM DA DIREÇÃO 

 
O ano de 2020 não foi fácil para ninguém, atingiu em uma grandiosidade nossa humanidade, que 

neste ato me deixa sem palavras para introduzir esta mensagem. Prefiro iniciar expressando as mais 

profundas condolências as pessoas afetadas pelo COVID-19, e a gratidão aos profissionais da saúde, que 

atuam na linha de frente buscando tratar e impedir a propagação do vírus.  

 A COVID-19 gerou impactos negativos na Onix Tecnologia para o exercício de 2020. Iniciamos o 

ano com projeções promissoras, prevendo investimentos de recursos na ampliação da indústria, aumento 

da eficiência, inovação, e a geração de resultados para retorno aos acionistas. Diante da impossibilidade 

forçada pelo cenário macroeconômico, a projeção de crescimento foi zerada e encerramos o ano fiscal 

com uma redução de 29%, comparada a 2019. Ao analisarmos os indicadores de resultados, se faz a 

leitura que o impacto não foi mais expressivo em decorrências de ações estratégicas que impulsionaram 

a empresa a ganhar mercado em outras frentes, se observa que enquanto a venda de equipamentos 

apresentou uma queda, a prestação de serviço com fornecimento de peças cresceu, em contrapartida 

nesta nova frente melhoramos os resultados, visto que na venda de equipamentos a margem de resultado 

era menor a de prestação de serviço.  

Diante da não concretização da projeção de crescimento em receita e resultados, foi necessário 

reduzir em 15% o quadro de funcionários e recuamos em algumas ações de investimentos, mas 

mantivemos a direção em olhar para a frente e pensar no longo prazo, focando em novos mercados para 

estarmos preparados para o futuro. 

A pandemia também intervém nos esforços de reestruturação de nosso plano de gestão, que 

antes de médio longo prazo, passa a ser emergente. Com esse olhar, realinhamos os objetivos 

organizacionais diante da nova realidade, inspirados em INOVAR e crescer continuamente de forma 

sustentável, atualizamos para a partir de 2021 a nossa VISÃO, sendo ela:  

Ser uma empresa sólida, lucrativa e inovadora, reconhecida por sua excelência nas soluções de 

segurança patrimonial, que promova com responsabilidade social e ambiental a transformação da 

sociedade a partir de novas tecnologias e proporcione o bem-estar das pessoas. 

Onde estamos hoje 

A Onix Tecnologia se encontra em um ponto de inflexão. 
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Desde antes da pandemia, sinto uma forte sensação de urgência em relação à situação atual e o 

futuro da organização. Nos últimos cinco anos, de forma bastante agressiva nos reposicionamos de uma 

empresa no anonimato para a líder de mercado, na crescente de receitas e resultados, dado as boas 

práticas mercadológicas e gestão das contas operacionais de giro, com o cumprimento do Planejamento 

estabelecido em 2015. Entretanto, existe uma transformação em transição acelerada no mercado em que 

atuamos, ainda mais estimulada durante este período de pandemia, que provoca uma mudança de cultura 

e comportamento dos consumidores, transformando o modelo de negócios do mercado financeiro 

nacional. O nicho de mercado da Onix Tecnologia, até então o “carro chefe”, são as instituições 

financeiras, na aplicação de equipamento de segurança com detector de metais para o controle de acesso 

de seus pontos de vendas, que por sua vez passa a ser visto como produto em desuso na crescente dos 

bancos digitais e com a renovação das agências bancárias para escritórios de atendimentos. 

Para onde estamos caminhando 

 Diante do cenário vivenciado, agimos rapidamente promovendo ações estratégicas antes de 

longo prazo para uma necessidade emergente, exigindo bastante de nossa equipe de Pesquisa & 

Desenvolvimento. De forma tática ofertamos ao mercado novos produtos permitindo atingir outros nichos, 

reestruturamos o setor de assistência técnica para ampliação da frente de contratos de prestação de 

serviço, e também definimos a aceleração do projeto da transformação digital com foco no 

desenvolvimento de software para atender necessidades internas com automações de processos 

administrativos, e para apresentar soluções inovadoras ao mercado para segurança patrimonial, 

introduzindo soluções de IoT (internet das coisas) de acordo ao patamar da revolução tecnológica de 

cidades inteligentes e segurança pública 4.0. Esses projetos caminham em sinergia com os avanços 

tecnológicos, buscam compor em seu modelo de negócio a transformação digital, onde os mundos físicos 

(as coisas) e digitais (a computação) se fundem, incorporando também o universo biológico (nós), 

proporcionando aos clientes maior agilidade nos processos e confiabilidade das informações, crescimento 

da eficiência produtiva, redução de custos e qualidade de vida aos usuários. 

Por meio destas estratégias, daremos um grande salto em nossa presença de mercado, eficiência, 

resultados e ainda ganharemos qualidade. Considerando as adversidades no cenário macroeconômico e 

os reflexos da pandemia, vislumbramos que esses movimentos trazem maiores resultados em outras 

frentes, nos dando a certeza de que estamos fortalecidos para enfrentar as contingências do mercado em 

que atuamos. 
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Em 2021, continuaremos investindo em setores-chave para o nosso negócio, o que nos abre um 

espectro amplo de oportunidades e soluções, preservando desta forma nossa presença como líder de 

mercado frente ao nosso segmento, oportunidades de crescimento em outros nichos e assim garantindo 

solidez para nosso futuro. 

A contribuição da sustentabilidade 

Na década de 90, sob efeito da conscientização da responsabilidade das empresas perante o 

meio ambiente, surgiu a ideologia de Produção mais Limpa, tendo como propósito uma estratégia 

ambiental preventiva, aplicando no próprio processo produtivo ações que agregam eficiência e redução 

de custo, preservando o meio ambiente através do resultado desta aplicação e agregando 

sustentabilidade ao negócio.  

Este modelo de gestão sustentável induz as empresas a buscarem inovação, para se tornarem 

eco eficiente e economicamente sustentável, sem deixar de serem competitivas, contribuindo com o 

melhor desempenho da área estratégica da produção, além de trazer desenvolvimento as comunidades 

adjacentes,  

Diante deste contexto, em 2020 foi iniciado na Onix Tecnologia o projeto “Produção mais Limpa”, 

que caminha de encontro com a certificação ISO14001, alinhado com modelo de negócio sustentável. Por 

meio de encontros periódicas é promovido a geração de ideias de como reduzir desperdícios dentro da 

empresa, reutilizando materiais, dentre outras ações que possam garantir a sustentabilidade de toda a 

cadeia.  

Além de adotar políticas de organização e economia no dia a dia, dispomos de salas exclusivas 

para depósito de material reciclado para fazer a coleta e destino correto de resíduos em todos os setores, 

e visando a não utilização de papeis para assinaturas de contratos adotamos a assinatura digital para 

todos os contratos firmados com a organização. 

 Sabemos que ainda temos uma longa trajetória pela frente, mas temos a confiança de que, a 

cada passo dado, criaremos as condições necessárias para gerar valor e promover o desenvolvimento 

sustentável de toda nossa cadeia.  

 

Transformar é o primeiro passo em ir além.  

Juntos vamos construir nosso futuro! 
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3. A ONIX 

 
 Fundada no ano de 2009, a Onix Tecnologia do Brasil®, fica localizada no Distrito Industrial da 

cidade de Imbituba/SC, instalada em um parque fabril próprio em uma área aproximada de 6.500m², conta 

com uma equipe colaboradores próprios e uma rede credenciada de aproximadamente 200 prestadores 

de serviço distribuídos em todo território nacional. A Onix possui certificação ISO9001:2015, é uma 

empresa membro da ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia), integrando o grupo de empresas da 

Vertical Segurança onde reúnem-se empresas de tecnologia que atuam no desenvolvimento e 

comercialização de soluções para o segmento de segurança. 

 

 O Parque fabril integra os processos de desenvolvimento, manufatura e gestão da qualidade de 

hardware e software dedicado a detectores de metais e soluções de segurança.  Considerando como parte 

da nossa infraestrutura tecnológica, a Onix detém um know-how nas modelagens de produtos em 3D.  

Feitas a partir de projetos mecânicos, com uso de software e desenhos técnicos que seguem o padrão 

das Normas da ABNT. Para o desenvolvimento do produto, utilizamos planos bem organizados durante os 

processos de fabricação, sendo eles, por exemplo: usinagem e a soldagem. Na usinagem temos a furação, 

o fresamento, a limadura e o torneamento. Para todos esses processos de fabricação, há um maquinário 

por trás, que foi desenvolvido especialmente para tais tarefas., seguindo padrões rígidos de qualidade e 

segurança.  

 

 Buscando constantemente maneiras mais eficientes para melhorar a prototipagem dos produtos, 

levando ainda mais eficiência, agilidade e autonomia, o setor de Engenharia e P&D, no ano de 2019, 

realizou a aquisição de uma impressora 3D Zmorph, modelo VX. A impressão 3D traz novas possibilidades 

e inovação, facilitando o desenvolvimento de produtos que não podem ser criados por métodos 

tradicionais, ou que precisem serem desenvolvidos em tempo recorde, com custos reduzidos e menos 

erros. 

 

 Presença em todo território Nacional, a Onix é fornecedora exclusiva das maiores e mais 

importantes Instituições Financeiras do País, estando posicionada como líder de mercado. Profissionais 

especializados nas áreas elétrica, eletrônica e eletromecânica, capacitados em equipamentos de 
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segurança, integram a equipe da Onix Tecnologia do Brasil® na área de assistência técnica, que contempla 

todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. 

 

 A Onix possui uma grande expertise com o suporte e pós-venda, como forma de construir um 

relacionamento duradouro com seus clientes, por isso preza pela excelência no atendimento e pelo 

respeito aos padrões de qualidade. Também, procura agregar qualidade aos projetos, por meio de 

especificações em conformidade com as necessidades dos clientes. Todos os investimentos que a Onix 

faz visam a máxima satisfação dos seus clientes, que cada usuário possa sentir a qualidade dos produtos, 

serviços e atendimento de ponta a ponta. Por isso, a Onix realiza periodicamente a Pesquisa de Satisfação 

junto aos seus clientes, procurando estreitar os laços, ouvir e buscar oportunidades para superar as 

expectativas. 

 

 Dentro da Gestão da Qualidade praticada pela Onix, está o 5S. O 5s é uma das ferramentas do 

pensamento Lean que nos ajuda a criar a cultura da disciplina, identificar problemas e gerar oportunidades 

para melhorias. O aprendizado e a prática do 5s proporciona a melhoria da qualidade de vida pessoal e 

profissional. 1 Senso de Utilização 2 Senso de Organização 3 Senso de Limpeza 4 Senso de Padronização 

5 Senso de Disciplina. 

 

A responsabilidade ambiental é fator fundamental nas empresas. A Onix tem como compromisso 

atuar com responsabilidade perante o desenvolvimento da sociedade, por isso trabalhamos com ações 

que respeitam o meio ambiente e as políticas sustentáveis do país.  Além de adotar políticas de 

organização e economia no dia a dia, dispomos de salas exclusivas para depósito de material reciclado 

para fazer a coleta e destino correto de resíduos em todos os setores.  

A gestão e capacitação dos colaboradores é determinante na qualidade dos serviços prestados, por isso 

a Onix investe em treinamento para sua equipe. Para que cada cliente, lá na ponta, sinta esse diferencial. 

 

 Em 2019 a ONIX completou 10 anos de empresa e com isso foi realinhado a identidade visual com 

todo processo de atualização que a Onix teve nesses anos. Alinhados com profissionais que estudaram o 

posicionamento no mercado foi apresentado a nova identidade visual, composta por elementos que 

representam a nossa essência, e inspiram INOVAÇÃO. 
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3.1 Nossa História 

 
 
 Em seu histórico, vale citar a reestruturação organizacional vivenciada pela empresa a partir do 

ano de 2015, o que permitiu a mudança de patamar da organização a colocando na posição de líder de 

mercado.  

No final do exercício de 2014, a Onix Tecnologia sofreu uma dissolução societária, proveniente 

de problemas operacionais e de gestão, os resultados EBITDA eram negativos, ou seja, na ocasião não 

apresentava geração de caixa positiva, não obtinha lucro operacional suficiente para cobrir seus déficits 

operacionais e financeiros. 

Neste cenário, se vivenciava grandes problemas de gestão operacional, financeira e 

mercadológica, pois dado ausência de processos e de sistema de gestão para unificação das informações 

não se permitia a apuração de indicadores para mensuração de resultados, e já no punho mercadológico 

a organização tinha uma participação de mercado muito tímida, sem um plano de marketing e objetivos 

comerciais bem definidos, a empresa não conseguia forças de vendas para gerar resultados que 

cobrissem seus custos operacionais 

 Diante do panorama supra citado, a nova administração traçou o planejamento estratégico 

direcionado para a reestruturação da organização com foco no bom gerenciamento de suas contas 

operacionais de giro e nas boas práticas mercadológicas, no propósito de garantir o crescimento 

sustentável. Nesta frente, a ONIX TECNOLOGIA passa a atuar com olhar voltado para INOVAÇÃO, com 

pilares bem definidos, sendo eles:  
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• Ampliação de frentes de atuação (diversificação de produtos e serviços); 

• Gestão de Pessoas; 

• Profundo conhecimento dos seguimentos de atuação e desenvolvimento de inteligência de 

mercado; 

• Fidelização de Clientes e criação de Relacionamentos; 

• Eficiência nos processos para a Qualidade Total; 

• Modelo de Negócio Sustentável; 

• Geração de Resultados. 

 

 Em caminho aos objetivos, no ano de 2015 em parceria com o Senai foi iniciado a implantação do 

processo fabril no modelo Lean Manufacturing, o que permite a otimização de processos com redução de 

desperdícios. Com uma gestão enxuta, este modelo entrega produtividade inteligente e efetiva, com o 

aumento do valor agregado dos produtos sem que isso acresça o custo de produção.  

Ainda no ano de 2015, em paralelo a implantação do Lean, inicia-se a reestruturação dos demais 

processos administrativos da Organização para a obtenção da Certificação ISO9001:2015, sendo 

implantado Procedimentos Operacionais junto aos setores, criação do setor de Pós-Vendas para Controle 

de Qualidade, dentre outros.  

 

 Na busca do crescimento do Market Share, a atual administradora, concentrou esforçar em 

pessoalmente buscar as grandes contas do mercado financeiro, e ainda no ano de 2015, ao final do 

exercício, foi firmado contrato com o maior banco privado do país , o que se estabelece uma parceria até 

os dias atuais. Nesta frente, no primeiro trimestre do ano de 2016 é consolidado mais uma parceria 

importante, que da mesma forma, se mantém sólida até os dias atuais, sendo firmado contrato exclusivo 

de fornecimento nacional para o 2º maior banco privado do país. Além das grandes contas, foi 

reestruturado o plano de marketing junto a equipe de vendas, com objetivos bem definidos, e ferramentas 

para medir a performance do time, a empresa foi ganhando forçar e destacando-se a passar a ser vista 

como Benchmarking frente ao seu setor.  

 

O ano de 2017 foi marcado pela mudança da sede da empresa, antes alugada em uma área de 

600m², passa a ser constituída em uma sede própria no Distrito Industrial de Imbituba em uma área 

aproximada de 6.500m². 
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No ano de 2018, em cumprimento aos objetivos traçados no planejamento estratégico, a ONIX 

TECNOLOGIA conquista a independência tecnologia do Detector de Metais, com a compra de 100% do 

projeto antes fabricado pela parceira GCTECH Automação e Manutenção Industrial Ltda. C 

 

Em 2019: 

• Reconhecimento no prêmio Quality Brasil 2019  

• Torna-se membro da ABIMDE (Associação Brasileira das indústrias de Materiais de Defesa e 

Segurança Nacional) 

• Presente na “SC EXPO DEFENSE - FEIRA DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS DE DEFESA" O evento 

reuniu profissionais das áreas de Defesa, com o objetivo de mostrar o que há de mais moderno 

em produtos e tecnologia de Defesa, promovendo a integração das Forças Armadas com a 

indústria e centros de Tecnologia 

• Dá início junto ao setor de P&D o projeto AssetCare, uma plataforma inteligente para a 

Transformação das cidades Inteligentes 4.0 

 

Em 2020, em meio à crise mundial causada pela pandemia COVID-19, segue firma no compromisso com 

seu planejamento estratégico:  

 

• Lançamento da nova Marca agregando em sua identidade o propósito de INOVAÇÃO; 

• Adquire impressora 3D para o setor de P&D utilizar como ferramenta frente aos 

desenvolvimentos;  

• Lança novo produto em parceria com banco privado “ONIX SMART STORAGE”;  

• Firma parceria para a aceleração do projeto ONIX TRANSFORMAÇÃO DIGITAL; 

• Participação do Edital FINEP para transformação do modelo de Gestão da Segurança Pública 

Nacional no Propósito de Promover o desenvolvimento do setor. 

 

Em 2021, ainda em meio a pandemia, a ONIX se manteve firme nos seus projetos de inovação, trazendo 

avanços nos principais tópicos baixo: 

 

• Contratação de um profissional especializado para atuar junto ao setor e marketing; 

• Investimentos em Imobilizado para Tecnologia & Inovação: 
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o Novos servidores para agregar maior segurança gestão de dados; 

o Investimentos em aplicações para segurança da informação envolvendo firewall, Cluster 

Failover e virtualização; 

o Parque tecnológico para novo setor de fabricação das placas eletrônicas para o circuito 

Ágata, envolvendo inovação em produto; 

o Ampliação da sede, com a construção de uma recepção externa e reorganização dos 

ambientes internos; 

o Início da construção de galpão para a mudança da marcenaria, hoje instalada em 

Garopaba/ SC em sede alugada; 

o Início da execução de ampliação da rede elétrica para melhorias no ambiente e na 

capacidade de fornecimento. 

 

Em seu histórico, fica evidente o compromisso da Organização com a INOVAÇÃO, seguindo firme nas 

melhorias contínuas a caminhar sempre na busca da excelência para Qualidade Total. Sendo movida por 

um propósito maior, em contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país no compromisso e 

respeito com seus clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros. 

 

3.1.1 Linha do Tempo 
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3.2 Compromisso  

 A Onix tem como um de seus propósitos promover seu crescimento sustentável para contribuir no 

desenvolvimento socioeconômico do país. Possuímos a certificação ISO9001:2015 e conduzimos nossos 

processos em uma estrutura altamente profissionalizada por meio de um organograma segmentado. 

Aliado a um sistema de gestão eficiente, isto resulta em um gerenciamento de excelência, 

conferindo máxima qualidade para os nossos clientes e parceiros. 

 

3.2.1 Política da Qualidade 

Por meio do comprometimento da liderança e colaboradores, a ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, 

fabricante de equipamentos de segurança e detectores de metais, busca:  

 

• Manter um excelente nível de relacionamento com seus colaboradores, clientes, fornecedores e     

parceiros; 

• Capacitar, engajar e incentivar seus profissionais para que compreendam a importância de suas 

contribuições; 

• Conservar o ambiente de trabalho agradável, limpo e organizado;  

• Desenvolver, fabricar e comercializar equipamentos com tecnologia de ponta e valores 

competitivos;  

• Respeitar os compromissos assumidos, visando sempre a satisfação de seus clientes;  

• Garantir o resultado almejado pelos acionistas, preservando a saúde financeira da organização;  

• Busca estabelecer um ambiente permanente de melhorias nos processos, produtos, serviços e 

sistema de gestão de qualidade.  

• Assegurar que nossos clientes, fornecedores e parceiros possuam total confiança, tranquilidade 

em relação a empresa ficando completamente satisfeito com a qualidade dos nossos trabalhos. 
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3.3 Missão, Visão e Valores 

 

 

 

Nossa Missão 

Através de um time motivado e comprometido com resultados, prover ao mercado soluções com 

tecnologia inovadora que contribua com a integridade patrimonial e a incolumidade física das pessoas, 

assegurando aos clientes confiabilidade nas informações, crescimento da eficiência produtiva e maior 

qualidade de vida as pessoas. 

 

Nossa Visão 

Ser uma empresa sólida, lucrativa e inovadora, reconhecida por sua excelência nas soluções de segurança 

patrimonial, que promova com responsabilidade social e ambiental a transformação da sociedade a partir 

de novas tecnologias e proporcione o bem-estar das pessoas. 

 

Nossos Valores 

Honestidade, dignidade, responsabilidade, integridade, transparência, ética e respeito no relacionamento 

com clientes, colaboradores e fornecedores. 
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3.4 Programa 5S 

 O programa 5S é uma ferramenta de qualidade que tem como objetivo organizar e melhorar o 

ambiente de trabalho, nós tratamos o 5S como o primeiro passo para atingirmos a qualidade total. Pois 

para entregar o nosso melhor, precisamos estar com a casa limpa e organizada. 

O Programa 5S surgiu no Japão após a segunda guerra mundial, onde os japoneses se reergueram 

fazendo uma "faxina" geral do país. Após isso, criaram esta metodologia que é muito utilizada pelas 

empresas aqui no Brasil. Na Onix temos o 5S implantado e presente no dia a dia de toda a equipe. O 5S 

represente 5 sensos de mudança de habitos que são absorvidos desde o momento que o funcionário é 

admitido. 

No 5S, avaliamos: Utilização, Organização, Limpeza, Padronização e Disciplina. 

Para manter todos estes sensos sempre rodando, realizamos auditorias nos setores, pelos 

próprios colaboradores que são treinados e estão capacitados para execução das atividades.  

Neste período de 2020/2021 a ONIX obteve diversos resultados e melhoria no seu processos 

graças as auditorias do Programa 5S. 

O Programa 5S é um grande companheiro da Onix diariamente. 

5S SENSO DE... COMO FAZER? 

1. SEIRI 1. UTILIZAÇÃO 

Realização do dia do descarte, onde é separado um dia somente para 

verificar o que é útil em cada setor, determinar um local que possa ser 

descartado objetos que para este setor não sirvam mais. 

2. SEITON 
2. 

ORGANIZAÇÃO 

Definir um local para cada coisa, separar todos os objetivos, organizar 

de forma ergonômica para que não prejudica o desempenho de cada 

colega. 
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3. SEISOU 3. LIMPEZA 

Criar um cronograma de limpeza para os setores, onde a responsável 

pela limpeza poderá executar. Criar também um padrão de limpeza para 

que os próprios colaboradores limpem suas salas, mesas, bancadas. 

4. 

SEIKETSU 
4. BEM-ESTAR 

Elaborar um cronograma de reuniões com a CIPA sobre segurança do 

trabalho, saúde, higiene. Promover auditorias sobre segurança do 

trabalho. 

5. 

SHITSUKE 

5. 

AUTODICIPLINA 

Realizar auditorias continuas de 5S, verificando se o time esta seguindo 

os outros 4S anteriores, avaliar dedicação ao programa, seguimento de 

normas e regras da empresa. As auditorias acontecem 02 vezes ao mês, 

sendo feitas por dois auditores de setores diferentes. 

 

3.5 Certificações  

A empresa é certificada pela norma regulamentadora ISO9001:2015 desde o ano de 2018. A 

ISO9001:2015 é a norma de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) reconhecida internacionalmente que 

pode beneficiar organizações de qualquer porte. Desenvolvida para ser uma poderosa ferramenta de 

melhoria de negócios, a certificação ISO 9001 Gestão da Qualidade ajuda a Onix a: 

• Melhorar continuamente, agilizar as operações e reduzir custos; 

• Ganhar mais negócios e competir em concursos; 

• Satisfazer mais clientes; 

• Ser mais resiliente e construir um negócio sustentável; 

• Mostrar que tem uma forte governança corporativa; 

• Trabalhar efetivamente com as partes interessadas e sua cadeia de suprimentos. 

Os principais benefícios que a empresa adquiriu após a certificação foram: 

• Permitir que a empresa se torne um concorrente mais consistente em seu mercado; 

• Melhoria na gestão da qualidade dos processos de moda a atender melhor às necessidades dos 

clientes; 

• Maneiras mais eficientes de trabalhar economizarão tempo, dinheiro e recursos; 

• Um melhor desempenho operacional eliminando erros e aumentando os lucros; 

• Envolvimento dos funcionários com processos internos mais eficientes; 

• Conquistas de clientes importantes ao oferecer um melhor serviço; 

• Ampliação das oportunidades de negócios ao demonstrar conformidade. 
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Fonte: BSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Laudos & Normas 

• Laudo e Relatório Técnico de CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE emitido pela LABCERT – Laboratório 

acreditado pelo INMETRO do Curso de Engenharia da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul; 

• Laudo Técnico emitido pelo CIENTEC (Acreditado pelo INMETRO): Ref. verificação de interferência 

eletromagnética de Portal Detector de Metais em marca-passo - Relatório de Ensaio Nº 

33216/136182; 

• Atende as normas internacionais – NILECJ-STD-0601. NBR5410, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-3, 

IEC 61000-6-1. 

 

 

3.7 Prêmios e Reconhecimentos 
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4. MODELO DE NEGÓCIO 

 

4.1 Planejamento Estratégico 

 Diante do cenário desafiador e para reafirmar seu posicionamento de líder de mercado, a Onix 

adotou a partir de 2020 um posicionamento mais inovador, com o intuito de capturar parte relevante do 

crescimento do mercado e de segmentos pouco explorados. Nessa linha, foram estabelecidos sete 

princípios norteadores que estarão no centro das decisões da empresa: 

 
Um grande aliado para este processo é o Planejamento Estratégico, esta ferramenta é 

considerada essencial para o processo de transformação e inovação, ela buscará atender às 

necessidades da organização para um futuro incerto, permitindo que de forma planejada, a empresa 

enfrente os desafios deste mercado globalizado que vivemos atualmente. 

É através dessa ferramenta que são tratadas as ações estratégicas da Onix Tecnologia do Brasil 

frente ao processo de transformação de seu modelo de negócio, buscando estabelecer como principais 

premissas a inovação na busca de resultados sustentáveis, possibilitando um ambiente colaborativo 

movido por um time comprometido com os objetivos organizacionais, gerando clientes satisfeitos e 

fidelizados e uma empresa rentável. 
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4.2 Evolução digital 

 Mais do que atuar no setor de portas giratórias de segurança, a Onix é uma empresa de inovação 

e tecnologia. Seus investimentos são focados em soluções que garantam a excelência em disponibilidade, 

agilidade e segurança, com uma estrutura de retaguarda robusta, capaz de atender plenamente o 

mercado. Internamente, a Empresa estabelece um ambiente ágil e colaborativo, com profissionais 

engajados para atender às transformações de um mercado com muito potencial a ser capturado. Nessa 

linha, em 2020 teve início a metodologia de trabalho de Transformação Digital, que estabelece a inovação 

como responsabilidade de toda a organização. 

 

4.3 Produtos e Serviços 

A empresa atua em duas vertentes, sendo indústria e prestadora de serviço. Integram a equipe da 

Onix Tecnologia do Brasil® cerca de 200 profissionais especializados nas áreas elétrica, eletrônica e 

eletromecânica, capacitados em equipamentos de segurança, na área de assistência técnica, que 

contempla todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. 

 

 

 

1. Indústria: Fabricação, comercialização e Instalação de produtos destinados à segurança 

eletrônica com ou sem detectores de metais, sendo: portas giratórias, portas sem giratórias, cabines 

pivotantes, cabines eclusas, portal de atendimento, detectores de metais, portas automáticas deslizantes, 

torniquetes, Retro-fits dos sistemas mecânico e eletrônico para outras marcas, guarda-volumes 

automatizados, dentre outros projetos especiais. 

2. Prestação de serviços: Buscando ampliar o atendimento aos seus clientes, oferece a manutenção 

nos produtos de segurança eletrônica de diversas marcas. 
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4.4 Mercado de Atuação 

A carteira de clientes da Onix é constituída por Instituições Financeiras setor Público e Privado, 

cooperativas de crédito, lotéricas, joalherias, hotéis, órgãos públicos em todas as esferas, dentre outros. 

Apesar do mercado não ter uma concorrência acirrada, é bastante competitivo, por isso a Onix busca 

sempre destacar-se pelo seu diferencial, que é o compromisso com a Qualidade e evolução contínua de 

seus produtos, a partir da utilização de tecnologias inovadoras, via atender e antecipar-se às demandas 

dos clientes. Dessa forma, a meta da empresa é de garantir e ampliar seu posicionamento, através do 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 
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Atualmente, o carro chefe da ONIX com presença de mercado em todo o território nacional, são 

os Detectores de Metais, frente ao desenvolvimento, industrialização, comercialização, instalação e 

manutenção, atuando no compromisso de contribuir para a integridade física das pessoas nas 

organizações. A ONIX atua como a principal empresa nacional frente ao fornecimento e Manutenção dos 

Equipamentos de Segurança das maiores instituições financeiras do país, prestando serviços de 

manutenções Preventivas e Corretivas em todo território nacional. Nesta frente, a ONIX cumpre 

rigorosamente com o SLA de acordo com os termos firmados em cada contrato, concluindo em algumas 

horas os atendimentos, no que tange a prestação de serviço e fornecimento das peças necessárias para 

o reparo. O êxito com excelência nas execuções destes contratos se dá dado ao modelo de gestão auferido 

pela organização, aplicando metodologias Lean Manufacturing em toda sua cadeia produtiva alinhado ao 

Sistema de Gestão da Qualidade e garantindo os recursos aplicáveis para a performance do time interno 

e em campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Tecnologia e Inovação 

A tecnologia e a inovação são pontos importantíssimos para a Onix, ela também é fator 

fundamental em nossa diferenciação no mercado. Acreditamos que nenhuma empresa mantém a 

excelência de seus resultados se permanecer oferecendo sempre os mesmos produtos e/ou serviços da 

mesma forma. É preciso mudar a fórmula, entender a demanda do cliente e propor soluções mais rápidas 

e inovadoras. E, é desta forma que a Onix trabalha, por isso, em prol do avanço tecnológico e para a 

mudança dos padrões de atendimentos.  
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5. GESTÃO DE RISCOS 

 Desde a década de 90, com o progresso do progresso de globalização, com o aumento da 

competitividade e com a evolução das redes de transmissão de dados, está cada vez mais sujeito a 

modificações, alterações e transformações inesperadas nas atividades das empresas. Manter-se 

competitivo tem oferecido desafios cada vez maiores, uma vez que os recursos estão mais escassos para 

investimentos e os clientes mais exigentes. O mercado, em contrapartida, exige resultados imediatos de 

produtos e serviços, sob condições altas de incertezas.  

 É importante considerar que nenhuma organização pode escapar do ritmo implacável das 

mudanças geradas pelas tecnologias de produtos e processos, as quais mudam rapidamente ou devido 

aos ciclos de vida de serviços e produtos, cada vez mais curtos e por conta da tecnologia da informação 

em constante evolução. 

 Neste contexto, a Onix Tecnologia do Brasil entende ser extremamente relevante o controle de 

seus riscos operacionais para aumentar sua eficiência operacional, mitigando os riscos de forma a 

manter-se competitiva, garantindo seu crescimento sustentável e liderança de mercado. 

 

5.1 Modelo de Gestão 

 Para gerir suas exposições ao Risco a Onix Tecnologia desenvolveu um modelo para mensurar, 

monitorar, mitigar e reportar estes riscos, que em conjunto com políticas específicas, atuam para reduzir 

a probabilidade e o impacto dos incidentes operacionais. 
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DEPARTAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

• Governança e Definição de Padrões: O Departamento de Risco Operacional estabelece padrões gerais 

de mensuração, monitoramento e gestão do risco operacional, incluindo as políticas de risco, a 

nomenclatura padrão para coleta de dados e processos para supervisão e reporte de problemas, para 

toda a Empresa. 

• Coleta de Dados: A coleta de dados engloba a identificação e coleta de incidentes de risco 

operacional internos, dados sobre eventos externos e indicadores monitorados pelo Sistema de 

Gestão da Qualidade e pelas Coordenações. Informações também são coletadas na forma de 

questões pendentes, itens de foco gerencial e relatórios (Auditoria Interna, Compliance,, Avaliações 

Integradas, etc.). Políticas descrevendo os padrões para coleta de dados são incluídas quando 

necessário. 

• Coleta de Dados: A coleta de dados engloba a identificação e coleta de incidentes de risco 

operacional internos, dados sobre eventos externos e indicadores monitorados pelo Sistema de 

Gestão da Qualidade e pelas Coordenações. Informações também são coletadas das Divisões e 

Grupos de Supervisão na forma de questões pendentes, itens de foco gerencial e relatórios (Auditoria 

Interna, Compliance, Avaliações Integradas, etc.). Políticas descrevendo os padrões para coleta de 

dados são incluídas quando necessário, como anexos do relatório de Risco. 

• Relatórios Gerenciais: O Departamento de Qualidade, que responde pela apuração do Risco 

Operacional fornece, periodicamente, para as várias áreas interessadas, relatórios gerenciais 

independentes, com o perfil de risco operacional da Onix Tecnologia, que inclui Itens de Foco 

Gerencial, tendências, situação dos indicadores, os incidentes operacionais e capital requerido, e 

escala questões relevantes. 

 

 

 

 

GOVERNANÇA E 

DEFINIÇÀO DE 

PADRÕES 

COLETA DE DADOS 

 

AVALIAÇÃO E 

ANÁLISE 

 

RESULTADOS E 

RELATÓRIO 
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5.2 Estrutura de Governança 

 A estrutura de governança do risco operacional da Onix Tecnologia é respaldada pelos comitês 

do Sistema de Gestão da Qualidade, que discutem os problemas e incidentes específicos e encaminham 

as discussões para o Comitê de Risco Operacional. 

Todas as decisões relacionadas à gestão de risco operacional são tomadas de forma colegiada e 

de acordo com as diretrizes da Onix Tecnologia. 

 

Estrutura de gestão 

O Comitê de Risco Operacional é responsável por coordenar as ações de gestão, monitoramento 

e mitigação de riscos operacionais associados às atividades desenvolvidas pela Onix Tecnologia do Brasil. 

Diretoria: Diretoria executiva responsável pela coordenação da implementação de políticas e 

procedimentos para mitigação de riscos operacionais. 

Área de Controle de Risco Operacional - De responsabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade, 

desenvolve programas para disseminação da cultura para gerenciamento e mitigação de risco 

operacional. Elabora estatísticas e relatórios de mensuração de riscos operacionais e implementa 

políticas globais e/ou de ordem regulatória para gerenciamento de risco operacional. 

 

5.3 Metodologia para realização do relatório de análise de Risco 

 

 O processo de gestão de Risco na Onix Tecnologia inicia na fase do planejamento estratégico da 

organização. É nessa etapa, através das ferramentas análise de SWOT, 5 forças de Potter e Mapeamento 

das Demandas de mercado que são identificados os principais eventos que poderão vir a comprometer os 

resultados da organização, construímos assim uma Matriz de Probabilidades e Impactos. Esta matriz 

permite identificarmos as interfaces do Risco e as possibilidades de mitigação. Além de identificado o 

risco é calculado a probabilidade de ocorrência, sua intensidade e grau de impacto. Desta forma a Onix 

Tecnologia consegue identificar os riscos emergentes, dando foco aos riscos prioritários. A partir desta 

matriz é traçado um plano de ação que permite monitorar as diretrizes estabelecidas avaliando os 

resultados. Esse acompanhamento é feito periodicamente, com revisão trimestral, permitindo corrigir 

procedimentos ineficazes mesmo que durante o ciclo de mitigação do risco. Os riscos identificados são 

inseridos na matriz de forma classificada, conforme abaixo. 
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5.4 Classificação de Risco 

• Riscos Operacionais: Os riscos operacionais são definidos como aqueles decorrentes de falhas 

em processos internos, externos, de sistemas e de pessoas, que, em conjunto, constituem a 

organização. Alguns dos detalhes a serem avaliados são em: infraestrutura, pessoas, TI, 

atividades rotineiras, processos.   

• Riscos Financeiro: Esses riscos são diretamente ligados a situações que prejudicam o caixa do 

negócio, os principais são: risco de endividamento: é a possibilidade de o nível de inadimplência 

ser muito alto diante do patrimônio e das disponibilidades de dinheiro da empresa; risco de 

liquidez: a liquidez é a capacidade de converter algo em dinheiro, seja em curto ou longo prazo, 

como o estoque; risco de inadimplência de clientes ou de crédito: é a possibilidade de os 

recebíveis não serem efetivados. 

• Riscos Fiscais: O risco fiscal está associado à necessidade de a empresa atender a obrigações 

legais relacionadas a declarações e impostos, na busca de menores impactos possíveis se tem o 

profundo conhecimento dos regimes aplicáveis para seu segmento, compreendendo o melhor 

enquadramento, e seguindo de um planejamento tributário para reduzir possíveis reflexos 

gerados pela cobrança excessiva de impostos.  

• Concorrência de mercado: Este risco na Onix é mitigado através das 5 Forças de Potter, na sinergia 

dos riscos ao tema vinculando a entrada de novos fornecedores, poder de barganha de clientes, 

produtos substitutos em potencial e poder de negociação de fornecedores. 

• Cisco Cibernético: Ataques cibernéticos são muito comuns já há alguns anos e a todo momento 

são lançados contra empresas de todos os tamanhos no mundo todo. Com isso, existe o risco de 

um negócio perder os dados ou acesso a ferramentas que a Onix Tecnologia precisa para 

desempenhar a execução e suas demandas diárias. 

• Riscos Estratégicos: Aqui, o foco é no acompanhamento de fatores que prejudiquem o alcance 

dos objetivos estratégicos, os quais representam a sobrevivência e a sustentabilidade do 

empreendimento. Neste contexto a Onix possui suas metas, a missão, visão e valores bem 

delineados, pois são aspectos as quais nos baseamos para todas as ações. Esses riscos são 

identificados principalmente através da Análise de SWOT e Mapeamento das Demandas de 

mercado, desta forma analisando as forças e fraquezas internas, bem como Oportunidades e 
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Ameaças externas, nos permite a fim de tomar decisões mais acertadas e conseguir amenizar 

alguns perigos. 

• Riscos de Eventos Externos: Este risco trata eventos que possam impactar na correta operação 

da organização, tais como interrupções de serviços públicos, catástrofes naturais, pandemias, 

roubo e vandalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Código de Ética e Conduta 

 Para a Onix, a conduta ética demonstra o compromisso de uma empresa com a sociedade e deve 

estar refletida nas relações com todos os seus públicos. Assim, a empresa conta com um Código de Ética 

e Conduta, que visa a evidenciar e a reforçar os valores éticos da ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL, sua 

identidade organizacional e os princípios que orientam a condução de suas atividades. O Código alinha-

se à missão, aos valores e à visão que definem a identidade da empresa e juntos reforçam a sua condição 

de instituição ímpar, comprometida com a inovação e a excelência em todas as suas atividades, não 

criando, entretanto, quaisquer relações jurídicas entre as partes diversas daquelas que já possuem. Todos 

os demais compromissos expressos pela ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL por meio de normas, regimentos, 

regulamentos e políticas, igualmente alinham-se ao presente conjunto de valores e nele se inspiram.  

RISCOS 

RISCOS OPERACIONAIS 

 

RISCOS FINANCEIROS 

 

RISCOS FISCAIS 

RISCO CONCORRÊNCIA 

DE MERCADO  

RISCO CIBERNÉTICO 

RISCOS ESTRATÉGICOS 

 

RISCOS EVENTOS 

EXTERNOS 
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 Os destinatários deste Código devem considerar que as atitudes e comportamentos são baseados 

no forte compromisso de fazer o melhor, mas com plena aderência aos valores da ONIX TECNOLOGIA DO 

BRASIL, às leis vigentes e às normas internas. Assim, é indispensável exercer o tratamento dos dados 

pessoais, que são as informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável, em 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Entende-se por tratamento dos dados 

pessoais tudo que se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Sua destinação 

deve ser exclusiva para as atividades propostas e descartados quando seu objetivo for alcançado. 

 Este Código deve ser observado pelos membros da Diretoria, Funcionários, Parceiros (consultores, 

técnicos terceirizados e conveniados) que atuam em nome da ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL e 

fornecedores. Todos esses destinatários devem utilizar as disposições previstas neste Código como 

referencial ético e de conduta a ser observado no seu relacionamento com a ONIX TECNOLOGIA DO 

BRASIL e na condução de suas atividades em qualquer localidade que a empresa atue. 

 

5.6 Canal de Ouvidoria  

 Para a comunicação de qualquer desvio de conduta, há o Canal de Ouvidoria, administrado de 

forma a garantir sigilo, anonimato dos demandantes e imparcialidade, com acesso por site 

(https://www.onix.seg.br/ouvidoria). O canal está aberto ao recebimento de denúncias de 

colaboradores e terceiros, incluindo fornecedores, prestadores de serviço e clientes. 

A apuração de registros é feita pela Auditoria Interna, área independente da Diretoria-Executiva, que 

reporta, mensalmente, a apuração das denúncias recebidas ao Controle de Ouvidoria. As atividades são 

monitoradas até a conclusão dos casos. 

 

5.7 Política Anticorrupção e Integridade 

 Esta Política estabelece as diretrizes a serem seguidas pelos Colaboradores e Terceiros da Onix 

como forma de assegurar e reforçar o compromisso, que visa combater a corrupção e práticas de suborno, 

bem como demais requisitos aplicáveis. Está alinhada às demais práticas e políticas da ONIX. 
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 É um complemento do Código de Ética e Conduta da Onix, tratando de maneira específica o tema 

de antissuborno e anticorrupção. Entende-se por corrupção, na sua forma mais ampla, a disposição em 

agir de maneira desonesta em troca de benefício financeiro ou qualquer outro ganho pessoal. 

 A Onix garante que conduz todas as atividades em conformidade com a legislação brasileira, em 

total atendimento à Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção Brasileira) e suas regulamentações, em especial 

o Decreto Federal nº 8.420/2015, assim como entende os requisitos e implicações gerais de leis 

internacionais de anticorrupção, especialmente o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), bem como busca 

atender requisitos de normas como a ISO 37.001 e a DSC 10.000. 

 A empresa empenha todos os esforços possíveis em ações de mitigação de riscos que engendram 

a corrupção. O desenvolvimento contínuo dessas ações é essencial para a evolução da Onix e exige 

comprometimento e cooperação efetiva de seus parceiros, fornecedores, clientes e funcionários em 

relações de negócios com os setores público e privado. 

A Onix Tecnologia do Brasil conta com uma estrutura local, destinada a estabelecer, analisar 

criticamente e alcançar os objetivos anticorrupção e antissuborno, dos quais esta política é parte 

integrante. 

 A presente Política se aplica a todos os colaboradores da Onix (em conjunto definidos como 

“Colaboradores”) e todos os parceiros de negócios, fornecedores, consultores, técnicos (definidos aqui 

como “Terceiros”) atuando em nome ou em interesse da Onix. 

 

6. FOCO NO CLIENTE 

 A Onix está presente em 100% dos estados brasileiros, não apenas por meio de produtos de 

segurança, mas também por uma série de vantagens para o cliente, que vão de prestação de serviço de 

qualidade e agilidade, até o suporte ininterrupto de profissionais qualificados. Graças à sua estrutura, a 

Onix mantém negócios funcionando com tecnologia de ponta, logística eficiente e os mais rígidos padrões 

de segurança disponíveis. 

 

6.1 Qualidade e disponibilidade de serviço 

 O modelo de gestão da Onix coloca o cliente no centro de sua estratégia. Para entender as 

necessidades desse público e as novas demandas de mercado, em 2020 a empresa está ampliando seu 
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portfólio de produtos e serviços, com soluções inovadoras em tecnologia e segurança, para atender 

também outros setores do mercado.  

 

6.2 Relacionamento com clientes 

 A Onix possui uma grande expertise com o suporte e pós-venda, como forma de construir um 

relacionamento duradouro com seus clientes, por isso preza pela excelência no atendimento e pelo 

respeito aos padrões de qualidade. Também, 

procura agregar qualidade aos projetos, por meio 

de especificações em conformidade com as 

necessidades dos clientes. Todos os 

investimentos que a Onix faz visam a máxima 

satisfação dos seus clientes, que cada usuário 

possa sentir a qualidade dos produtos, serviços e 

atendimento de ponta a ponta. O resultado deste 

trabalho é demonstrado na Pesquisa de Satisfação 

de Clientes, que é divulgada anualmente ao 

mercado. Vejamos ao lado o resultado de 2020: 

 

 

6.3 Política da Segurança da Informação 

 Para garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações de seus clientes 

a Onix conta com a Política de Segurança da Informação, este documento orienta e estabelece as 

diretrizes corporativas da ONIX para a proteção dos ativos de informação e a prevenção de 

responsabilidade legal para todos os usuários. Deve, portanto, ser cumprida e aplicada em todas as áreas 

da instituição. 

A presente política está baseada nas recomendações propostas pela norma ABNT NBR ISO/IEC 

27002:2013, reconhecida mundialmente como um código de prática para a gestão da segurança da 

informação, bem como está de acordo com as leis vigentes em nosso país, principalmente a mais recente 

Lei nº 13.709/2018. 
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O objetivo é estabelecer diretrizes que permitam aos colaboradores e clientes da ONIX seguirem 

padrões de comportamento relacionados à segurança da informação adequados às necessidades de 

negócio e de proteção legal da empresa e do indivíduo. Nortear a definição de normas e procedimentos 

específicos de segurança da informação, bem como a implementação de controles e processos para seu 

atendimento. Preservar as informações da Onix quanto à: 

• Integridade: Garantia de que a informação seja mantida em seu estado original, visando protegê-la, na 

guarda ou transmissão, contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais; 

• Confidencialidade: Garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas 

autorizadas; 

• Disponibilidade: Garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes sempre que necessário. 

 

7. RELACIONAMENTOS DE VALOR 

7.1 Colaboradores 

 Por entender que seus colaboradores são fundamentais para o sucesso dos negócios, a 

Onix realiza anualmente a pesquisa de clima organizacional, a metodologia aplicada deve ser a escolha 

da empresa no ano corrente. 

 O resultado da pesquisa deve ser divulgado para toda a equipe, conforme segue abaixo, e planos 

de ação devem ser criados para as tratativas dos resultados. 

 

Resultado 2020: 
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O intuito dessa pesquisa é identificar o ambiente interno e apurar como os colaboradores estão 

se sentindo em relação à empresa. Com ela, é possível avaliar o desempenho, o engajamento e a 

produtividade dos funcionários, além da aderência dos colaboradores à cultura e aos propósitos da 

organização. 

Outra ação realizada pela Onix com o intuito de aproximar seus colaboradores é a criação da 

“Caixa de Sugestões”, instalada pelo setor de Recursos Humanos no refeitório da empresa. 

Mensalmente o setor de Recursos Humanos abre a caixa de sugestões para que possa ser feita 

a apuração e dada as devidas tratativas do que foi solicitado. As sugestões ou reclamações devem ser 

registradas no formulário de controle da caixinha de sugestões e quando aplicável ser feito algum 

planejamento de ações. 

 

7.1.1 Recrutamento e Seleção 

 O processo de recrutamento e seleção da empresa Onix utilizará os princípios da Gestão 

por Competência e fornecerá subsídios para uma melhor relação com as áreas, permitindo avaliar o 

conhecimento do candidato, suas habilidades, experiências e personalidade, de acordo com vaga em 

questão.  

Entende-se por competência a entrega esperada pelo profissional, por meio da mobilização do 

seu repertório individual de conhecimentos, habilidades, atitudes e experiências em um determinado 

contexto, que inclui os valores e estratégia da empresa. Desse modo, podemos associar as entregas:  

· Trabalho em Equipe; 

· Articulação de Relacionamento;  

· Foco no Cliente; 

· Aprimoramento Contínuo de Processos. 

Além das competências acima descritas, serão avaliadas competências técnicas, específicas para 

cada eixo de carreira, ou ainda, as definidas pelo gestor durante o processo.  

Para candidatos em nível de gestão, além das competências acima, serão buscadas também:  

· Gestão de Pessoas, Recursos e Custos; 

· Gestão da Mudança. 

Dependendo das necessidades da vaga, poderão ser definidas em conjunto com a Diretoria, novas 

competências comportamentais ou técnicas.  
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 É importante ressaltar que quando existir a necessidade de nova contratação, o setor requisitante 

deve verificar na Descrição de Cargo a possibilidade da utilização de recurso interno (mudança de função). 

Caso exista a necessidade de recursos externos, o responsável solicita a abertura do processo seletivo 

para o RH com os dados da vaga e as condições de infraestrutura necessárias para a realização das 

atividades. 

A integração com os novos funcionários da empresa tem como objetivo informar ao colaborador 

sobre seus direitos e deveres, métodos de trabalho, sistema da qualidade, requisitos do serviço e valores 

da empresa. Esta integração é realizada pelo RH e/ou superior imediato e é registrada Checklist 

admissional. 

  

7.1.2 Do Programa de Jovem Aprendiz 

 O Programa de Jovem Aprendiz da Onix tem por objetivo promover a inclusão social por meio de 

qualificação profissional. O Programa tem duração de 18 (Dezoito) meses e será realizado em parceria 

com o CIEE (Centro de Integração Escola e Empresa). O acompanhamento profissional dos aprendizes será 

realizado pela área de Recursos Humanos em conjunto com o gestor/tutor do aprendiz. A solicitação de 

contratação de jovem aprendiz deverá ser direcionada à área de Recursos Humanos, que seguirá as 

diretrizes institucionais, legais e normas contratuais com o CIEE para a busca de jovens que possam 

concorrer à vaga. 

 

7.1.3 Avaliação de Performance e Desenvolvimento 

 A gestão de pessoas é pautada de forma que reforce o nível de compromisso da liderança com o 

desenvolvimento contínuo dos colaboradores. Nesse sentido a Onix realiza anualmente, ou após 06 meses 

da contratação, a avaliação de performance dos funcionários com base em suas competências e nas 

atividades desempenhadas.  

A avaliação de performance deve ser realizada com base nos critérios abaixo: 

Níveis de 

Desempenho: 

D1 1 – 2 – 3  FRACO (frequentemente abaixo esperado) 

D2 4 – 5 – 6   REGULAR (atinge parcialmente o esperado) 

D3 7 – 8  EFICIENTE (atinge o esperado) 

D4 9 – 10 EFICAZ (acima do esperado) 
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As competências avaliadas devem ser coletadas os resultados na planilha de avaliação de 

desempenho desenvolvimento do respectivo ano, esta mesma planilha faz a apuração das notas, sendo 

que, colaboradores com pontuação de desenvolvimento acima de 20 pontos devem ter o PDI (plano de 

desenvolvimento individual). 

 O desenvolvimento de carreira na Onix é baseado na meritocracia, com foco em resultado, atitude, 

habilidade e conhecimento. A abordagem das ações de treinamento, desenvolvimento e educação 

corporativa é definida a partir de insumos oriundos tanto da visão macro como da individual. Uma das 

fontes é o Programa de Desenvolvimento Individual (PDI), construído com o apoio dos gestores em 

conjunto com o setor de Recursos Humanos e definido a partir da avaliação de performance de cada 

colaborador. 

 O Plano de desenvolvimento individual oferece diversas estratégias para a capacitação do 

funcionário, que podem ser: 

- Treinamentos Internos 

- Treinamentos Externos 

- Leitura de Livros 

- Entre outros identificados pelo gestor. 

 Quando houver a necessidade de treinamento externo, o gestor da área verifica a possibilidade 

do treinamento dentro do período necessário e realiza o agendamento. Os treinamentos ou outras ações 

necessárias para o desenvolvimento do funcionário são registrados no Plano de desenvolvimento 

individual. É responsabilidade do RH o gerenciamento desse plano após definição pelo responsável. 

 

7.1.4 Endomarketing 

 O endomarketing como o próprio nome diz, é o marketing voltado para dentro. O conceito de 

endomarketing envolve ações de engajamento, motivação, reconhecimento, incentivo à formação 

profissional, entre outras. O objetivo central do endomarketing é focar nas pessoas para gerar resultados. 

São ações com a finalidade de promover a interação do funcionário juntamente com a empresa, criando 

métodos motivacionais, eventos, treinamentos, valorizações e atividades do gênero. 

 A Onix atua fortemente nessas ações com o objetivo de: 

• Aumento da motivação e do engajamento dos colaboradores; 

• Melhoria do clima interno, propiciando maior interação entre os colaboradores; 
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• Sensação de pertencimento dos colaboradores; 

• Eliminação de ruídos na comunicação interna. 

 

 

 

7.1.5 Plano de Cargos e Salários 

 A Onix possui seu plano de cargos e salários.  Esta política estabelece parâmetros para a 

administração de cargos e salários, fixando diretrizes e procedimentos, regidos pela CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalho) e Legislação Complementar, a serem seguidos em toda a estrutura organizacional 

da empresa. 

Os objetivos da administração de cargos e salários são: 

• Atrair, reter e motivar os colaboradores; 

• Promover a comunicação entre Líder e Liderados; 

• Normatizar os procedimentos de remuneração dos colaboradores; 

• Manter o equilíbrio interno dos salários praticados pela empresa; 

• Manter o equilíbrio externo dos salários praticados pela empresa; 

• Fundamentar os processos de admissões, promoções, transferências internas. 

O processo de administração de cargos e salários é composto pelos seguintes elementos: 

• Descrição dos cargos; 

• Avaliação dos cargos; 
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• Tabela de classificação dos cargos; 

• Pesquisa salarial de mercado; 

• Tabela salarial; 

• Enquadramentos funcionais e salariais; 

• Política Salarial. 

 

7.2 Fornecedores e Parceiros 

Para manter um sistema de Gestão da Qualidade consistente, eficaz e em conformidade com a norma 

ISO 9001:2015, a ONIX tem como um dos seus requisitos a homologação e qualificação dos seus 

fornecedores. Este processo visa solidificar nossa parceria na busca da satisfação cada vez maior de 

nossos clientes finais. 

Desta maneira, encaminhamos o “Questionário de Qualificação de Fornecedores” para o qual 

solicitamos o preenchimento e devolução no prazo máximo de 07 dias a partir da data de recebimento.  

A ficha de autoavaliação do fornecedor é enviada através de formulário online, qual é tabulado um 

resultado total, sendo possível também avaliar individualmente cada fornecedor. Quando o fornecedor 

não atende grande parte dos requisitos deste questionário, ele fica com uma média abaixo do esperado, 

sendo passível de ficar fora das próximas cotações e compras. 

Para a boa gestão orienta-se que seja solicitado documentos que indiquem que o fornecedor cumpre 

as leis relacionadas ao serviço referido. 

Outro procedimento realizado é a avaliação dos fornecedores. Essa é uma fase posterior a 

homologação, porque é caracterizada pela avaliação do fornecedor pelo almoxarife em cada pedido 

realizado. A finalidade é verificar se o contrato está sendo seguido conforme o planejado. O formulário 

de inspeção de recebimento deve ser preenchido pelo almoxarifado, observando alguns critérios. 

Todo mês será gerado a classificação do fornecedor através da planilha de inspeção do fornecedor, onde 

deve ser tomado as seguintes ações: 

Aprovado Média superior a 80% Manutenção do fornecedor 

Adequado Média entre 60 a 80% 
Manutenção do fornecedor com 

definições de Ações Corretivas 

Reprovado Média igual ou inferior a 60% 
Avaliação da permanência do 

fornecedor 
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Em casos em que a classificação final do fornecedor for adequada ou a substituir, o almoxarifado 

deve solicitar ao setor de qualidade a abertura de uma RNC para devidas tratativas. Em casos de 

fornecedores reprovados é obrigatório ser feita uma ação corretiva e reunião com os envolvidos para 

avaliação da permanência do fornecedor, quando se julgar necessário deve ser feito o bloqueio no sistema 

ERP e a atualização do mesmo no formulário de aprovação de fornecedores.  

Os fornecedores aprovados passam por avaliações anuais pelo comprador de acordo com o 

critério de homologação, que pode ser: 

• Histórico de Fornecimento: A reavaliação acontece por meio dos resultados de inspeção de 

fornecimento. O fornecedor está aprovado quando não houver nenhuma NC relacionada ao produto ou 

serviço fornecido pendente. 

• Aprovação Técnica: A reavaliação acontece por meio dos resultados de inspeção de fornecimento. 

O fornecedor está aprovado quando não houver nenhuma NC relacionada ao produto ou serviço fornecido. 

• Auditoria de Fornecedores: Quando possível, é realizada auditoria no local, onde é verificado se 

a empresa tem condições de trabalho e fornecimento e se existe responsabilidade Socioambiental, tal 

qual, estabelecida no Formulário de auditoria de fornecedores. 

Caso esteja apta, a empresa continua o fornecimento automaticamente, caso contrário será 

identificada a reprovação da empresa no formulário Aprovação de Fornecedor e no campo Justificativa 

deve ser relatado o ocorrido com o visto do responsável pela reprovação. 

 

8. EFICIÊNCIA AMBIENTAL 

A responsabilidade ambiental é fator fundamental nas empresas. A Onix tem como compromisso 

atuar com responsabilidade perante o desenvolvimento da sociedade, por isso trabalhamos com ações 

que respeitam o meio ambiente e as políticas sustentáveis do país.  

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; 
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• 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. 

 As atividades socioambientais estão contempladas na metodologia da Onix como uma categoria 

que abrange os potenciais danos que uma atividade econômica pode causar, direta ou indiretamente, à 

sociedade e ao meio ambiente, capazes de refletir em perdas financeiras ou quebra da confiança. 

 Pensando em dividir com a equipe esses novos conceitos, em 2020 a Onix iniciou um projeto 

voltado especialmente para essas demandas, nomeado 

como “Produção mais Limpa”. Esse projeto tem o 

objetivo de gerar ideias de redução de desperdícios, 

reaproveitamento, trocas de matérias primas, dentre 

outras ações com o propósito de garantir maior 

sustentabilidade de toda nossa cadeia produtiva. 

 A empresa possui um Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos – PGRS, baseado na Legislação 

vigente, que estabelece os princípios básicos da 

minimização da geração de resíduos, identificando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo 

adequado, levando em consideração os aspectos referentes à todas as etapas, compreendidas pela 

geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte interno, armazenamento 

temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento externo 

e disposição final devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente. 

Outra iniciativa adota pela empresa em 2020 para redução de impressão de papéis é a adesão as 

assinaturas digitais, atualmente todos os contratos assinados pela empresa são feitos através de 
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assinatura digital, diante do volume de contratos, a Onix foi selecionada para utilização do Selo De 

Sustentabilidade Digital fornecido pela empresa contratada para tais demandas. 

Além de estabelecer as ações apresentada acima, a empresa possui processos periódicos com o 

intuito de estabelecer diretrizes para as questões ambientais, são eles: Análise de potabilidade de água, 

Manutenção e limpeza da Caixa D’água e Certidão Ambiental. 

Com esse modelo de gestão sustentável a Onix busca continuamente por INOVAÇÃO, o intuito é 

se tornar uma empresa economicamente sustentável e ao mesmo tempo competitiva, atrelando novas 

tecnologias a redução de custos com foco no equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas e 

a preservação dos recursos naturais. 
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