
Cidadania Global da HP
Liderança em termos de Responsabilidade 
Social e Ambiental

Prioridades da Cidadania Global da HP
Identificamos três áreas de foco para nossos esforços 
de cidadania global nos próximos anos.

Responsabilidade na cadeia de fornecimento 
Temos uma das maiores cadeias de fornecimento da  
indústria de TI, e nosso compromisso consiste em 
melhorar continuamente as práticas sociais e ambientais 
nessa rede global. Através de nosso código de conduta 
para fornecedores, de auditorias regulares e de visitas 
de fiscalização, garantimos o cumprimento de nossas 
normas para a indústria.

Clima e energia
Com o objetivo de atender ao crescente problema de 
mudança do clima no mundo, estamos reduzindo as 
emissões de CO2 causadas pela fabricação, transporte, 
uso e descarte de nossos produtos. Estamos reduzindo 
a quantidade de materiais  para desenvolver produtos 
recicláveis e mais eficazes no uso de energia de modo a 
ajudar os clientes a reduzirem suas emissões de carbono. 
Além disso, estamos implementando soluções que evitem 
a emissão de carbono em nossas próprias operações. 
Nossa meta consiste em reduzir, até 2010, o consumo 
combinado de energia em nossas operações e produtos 
em 25% (em comparação com os níveis de 2005). 
Por fim, defendemos uma agenda de política pública 
acelerada que orientará a mudança global na direção  
de uma economia de baixa emissão de carbono.

Reutilização e reciclagem de produtos
Em 2007, a HP atingiu sua meta de reciclar 1 bilhão 
de libras em equipamentos eletrônicos e de impressão. 
Agora, estamos acelerando nossos esforços para 
recuperar um total de 2 bilhões de libras até 2010. 
Para atingirmos nossas metas agressivas, tornaremos 
mais simples e eficiente a reciclagem de equipamentos 
e suprimentos de tecnologia.

Para saber mais sobre as atividades de 
Cidadania Global da HP, visite  
www.hp.com/go/globalcitizenship. 

Para ver o relatório de Cidadania Global  
da HP, acesse www.hp.com/go/report.
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Os fundadores da HP - Bill Hewlett e 
Dave Packard - acreditavam que, além 
de gerar lucro para seus investidores, 
uma empresa é responsável 
fundamentalmente por enriquecer 
a vida de seus clientes, parceiros, 
funcionários e acionistas. Há quase  
70 anos mantemos esse compromisso 
com a boa cidadania corporativa.



Alcance global, Responsabilidade global
À medida que a HP cresceu e se tornou uma das maiores 
empresas de TI do mundo, nossas responsabilidades 
tornaram-se igualmente globais. Esforçamo-nos para 
representar um bem econômico, intelectual e social nas 
comunidades em que trabalhamos e vivemos, enquanto 
conquistamos novas oportunidades de inovação e 
crescimento que beneficiem nossos acionistas ao redor do 
mundo. Este compromisso com a Cidadania Global é 
parte integral de nossa estratégia de negócios. 

Na HP, a Cidadania Global é baseada na transparência 
e governança corporativa, compromisso com a 
responsabilidade ambiental e investimentos ativos em 
comunidades locais. Atualmente, temos três prioridades: 
Responsabilidade na Cadeia de Fornecimento, Clima e 
Energia, Reutilização e Reciclagem de produtos.

Transparência e Governança Corporativa 

Manter a confiança e a lealdade daqueles a quem servimos 
depende de fazermos negócio com total honestidade e 
integridade. Nossas políticas e práticas comerciais são 
baseadas em sólidos valores e padrões de conduta de 
negócios, os quais orientam o comportamento dos 
funcionários e nossa abordagem com relação à conduta 
ética, proteção de dados pessoais e gerenciamento de  
uma cadeia de fornecimento responsável. 

Nossa meta consiste em definir um exemplo de liderança 
ética mundial. Compreendemos que, para atingir esta meta, 
todos os membros da HP devem assumir responsabilidades, 
em todas as instâncias da empresa. Nossos funcionários, 
parceiros e fornecedores são responsáveis por suas ações 
em todos os aspectos dos nossos negócios. 

A HP tem por compromisso proteger a privacidade  
de clientes, parceiros, funcionários e colaboradores.  
Para fazer isso, defendemos rigorosos padrões de 
privacidade, incluímos recursos de segurança em nossos 
produtos e serviços e integramos nossas políticas em 
todos os aspectos de nossas operações. 

A HP também está implementando padrões ambientais e 
de mão-de-obra entre nossos fornecedores, estabelecendo 
códigos de conduta, avaliando suas operações, 
ajudando-os a criar recursos de negócios sólidos do 
ponto de vista social e ambiental, e estimulando a 
diversidade.

Responsabilidade Ambiental

Líder ambiental na indústria de tecnologia há décadas,  
a HP tem se destacado por seu abrangente projeto de 
Sustentabilidade Ambiental, que aborda todos os aspectos  
de nossos negócios, tais como produtos e serviços, 
desenvolvimento e pesquisas científicas, logística e operações 
ao redor do mundo. Acreditamos que essa abordagem é boa 
para os clientes, para os negócios e para o planeta. 

A HP facilita e simplifica o processo de redução do impacto 
ambiental de seus clientes, ao elaborar produtos e serviços 
que conservam energia e ao oferecer serviços de reciclagem 
em mais de 50 países e territórios. Ao investir em Pesquisas 
e Desenvolvimento de produtos, e inovação de materiais, 
orientamos os avanços na conservação de recursos e 
aplicamos nossas próprias inovações na economia de 
energia e na redução de lixo em toda a empresa. Também 
trabalhamos junto com nossos parceiros e com os órgãos 
responsáveis pela criação de novas políticas no sentido de 
encontrar soluções para reduzir o impacto ambiental na 
indústria de TI.

Investimento e Engajamento da Comunidade

Nossos fundadores deram início à tradição de investirmos 
na comunidade em 1940, o primeiro ano em que a 
empresa teve lucro. Atualmente, a tradição está cada vez 
mais forte. A HP serve como exemplo ao contribuir com 
fundos, produtos, serviços e conhecimentos para ajudar a 
aumentar o acesso global à tecnologia da informação. 
Mais do que apenas fornecer acesso, os programas da 
HP orientam as pessoas a usar a tecnologia como um 
meio de estimulo a criatividade, busca de informações e 
ingresso nas comunidades globais da Web. Trabalhamos 
para melhorar e ampliar a Educação, estimular a 
capacidade de empreendedorismo e melhorar a 
qualidade de vida nas comunidades ao redor do mundo.

Além de melhorar a vida das pessoas nas comunidades 
locais, desempenhamos um papel ativo na comunidade 
global. Dialogamos com os governos em relação ao 
desenvolvimento de políticas públicas, e também com 
organizações não-governamentais e acionistas 
preocupados com problemas sociais e ambientais. 
Nossas metas consistem em encorajar a inovação e a 
competitividade na indústria de TI, abrir acesso a novos 
mercados, reduzir o impacto ambiental no mundo e 
estabelecer diálogos abertos com todos os nossos 
públicos de interesse.


