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Desde o início, a HP compreendeu que liderança é mais do que simplesmente fornecer a seus 
clientes tecnologias inovadoras ou melhor desempenho financeiro. Parte de nosso trabalho como 
empresa líder em tecnologia consiste em contribuir continuamente com a sociedade. Para nós, isso 
inclui um firme compromisso com o meio ambiente. 

A responsabilidade ambiental não é novidade na HP. Bill Hewlett e Dave Packard foram 
ambientalistas durante toda a vida, cresceram explorando grandes espaços abertos na Califórnia e 
no Colorado. Em 1957, eles instituíram o objetivo empresarial Boa Cidadania, incentivando práticas 
responsáveis nas comunidades em que a empresa atuava comercialmente. Nas décadas de 1960 e 
1970, as iniciativas dos funcionários de Grassroots conduziram à reciclagem de cartões perfurados 
e a cooperativas de veículos dirigidos por funcionários. A HP instituiu políticas mais formais nos anos 
1970 em resposta aos problemas crescentes, derivados do aumento do tráfego e da poluição do ar.  

Em 1981, a HP era uma das primeiras empresas de tecnologia a iniciar um programa para 
comercializar hardware usado e, seis anos depois, lançou um programa global de reciclagem de 
produtos. Formalizamos nossa estratégia Design for Environment (DfE) em 1992 para reduzir a 
quantidade de energia utilizada por nossos produtos, diminuindo o impacto dos materiais utilizados 
na fabricação e facilitando a reciclagem dos produtos.  

Hoje, continuamos os projetos levando em consideração o meio ambiente praticamente em 
todos os aspectos de nossos negócios. Estamos empenhados em aumentar o uso eficiente da energia 
em nossas próprias operações, melhorar padrões ambientais e sociais em nossa cadeia de 
suprimentos e fazer esforços importantes para influenciar a responsabilidade no setor de tecnologia. 

Com nossas estratégias, demonstramos que a responsabilidade ambiental e o êxito nos 
negócios estão associados — fazer o que é certo para o meio ambiente não é apenas o certo a 
fazer, mas também é uma prática comercial inteligente. Todos os dias, clientes nos dizem que 
desejam economizar com produtos que usam energia de maneira eficiente, encontrar formas mais 
fáceis de reciclar equipamentos e atingir suas próprias metas de gestão ambiental. Os clientes 
escolhem produtos e serviços da HP porque percebem que ela ajuda na redução do consumo de 
energia, na preservação de materiais e diminuição de custos operacionais. Nossa gestão ambiental 
ajuda a cumprir o compromisso de simplificar as experiências de tecnologia dos clientes. 
Percebemos que a HP possui recursos incomparáveis para oferecer soluções ambientais práticas 
para nossos clientes, incentivar inovações inteligentes e exercer uma gestão em toda a empresa e no 
setor que seja adequada para os clientes, a empresa e o planeta. 
 

 



Soluções práticas 
A HP ajuda seus clientes a se tornarem ecológicos com PCs, estações de trabalho, monitores, 
notebooks, servidores, impressoras, TVs e muitos outros produtos projetados para reduzir o impacto 
no meio ambiente. Mais de mil produtos com tecnologia HP satisfazem os padrões globais de rótulo 
ecológico, incluindo ENERGY STAR®, Green Mark em Taiwan e Blue Angel na Alemanha.  

A responsabilidade ambiental também tem sentido financeiro para nossos clientes. As 
soluções de TI da HP que economizam energia podem ajudar na redução de até 60% nos custos de 
energia e, ao mesmo tempo, propiciam melhor desempenho. Ganhos de uso eficiente de energia 
também ajudam na diminuição de custos nas instalações, contribuindo para estruturas de custos 
menores que tornam a empresa mais competitiva. E soluções de impressão eficientes reduzem o 
consumo de papel e tinta e aumentam a produtividade. Além disso, políticas ambientais adequadas 
podem ajudar as empresas a atrair clientes que precisam reduzir suas emissões de carbono ou 
apenas desejam apoiar empresas responsáveis. 

A HP oferece várias opções líderes do setor para reciclagem e reutilização de sistemas com 
segurança em mais de 50 países e territórios, tornando prática a reciclagem pelos clientes, desde 
cartuchos de tinta até sistemas de computação. Até hoje, a HP já reciclou mais de 450 mil toneladas 
de equipamentos eletrônicos em todo o mundo. Apenas em 2006, reciclamos produtos e 
componentes de tecnologia equivalentes ao peso de 600 aviões jumbo. E pretendemos acelerar 
esforços com a meta de dobrar nossa taxa de recuperação anual para chegar a 900 mil toneladas 
até o final de 2010.  
 

Inovação inteligente 
A HP acredita que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa na redução do impacto 
ambiental e no combate às mudanças climáticas globais. Ajudamos a favorecer avanços na 
preservação de recursos em todo o mundo, integrando recursos inteligentes para economia de 
energia em nossos produtos, desenvolvendo novas tecnologias e estratégias de TI para auxiliar em 
operações mais eficientes de empresas e explorar materiais inovadores que reduzem o desperdício 
durante o ciclo de vida do produto. 

Nossos esforços em pesquisa e desenvolvimento incluem a criação de sistemas que 
consomem menos energia quando desligados ou ociosos, inicialização mais rápida e otimização 
dos níveis de uso de energia. Desenvolvemos abordagens de refrigeração inteligente com uso 
eficiente da energia, desde o chip ao data center — com a meta de reduzir o consumo de energia 
dos datas centers em mais de 50%. E estamos desenvolvendo novas abordagens para práticas 
comuns de gerenciamento da tecnologia da informação e dos negócios, para ajudar as empresas a 
operarem com mais eficiência e reduzir custos, além de impactos ambientais. Por exemplo, nossos 
avançados Estúdios HP Halo auxiliam na diminuição de viagens de avião, diminuindo as emissões 
de CO2. Nossas soluções de virtualização e automação de servidores auxiliam as empresas a 
economizarem custos de material e energia, utilizando menos sistemas nos data centers.  

Projetamos produtos e soluções de embalagens com maior responsabilidade ambiental, 
graças à diminuição do uso de menos substâncias nocivas, explorando o uso de materiais reciclados 
e investigando o uso de novos tipos de materiais. Nos últimos 18 meses, economizamos metal 
suficiente para a construção de uma segunda Torre Eiffel com a substituição do material utilizado em 
nossos PCs. Também continuamos pensando em reciclagem em nossa mesa de projetos, com o uso 
de materiais recicláveis e projetando produtos com componentes de fácil desmontagem e 
reutilização. 

 

 



Influência no setor 
A HP trabalha em conjunto com parceiros do setor, membros da cadeia de suprimentos e decisores 
políticos em todo o mundo, buscando metas e padrões ambientais progressivos para o setor 
tecnológico. 

Sendo a maior cadeia de suprimentos do setor, nosso impacto vai muito além das nossas 
portas. A HP gasta aproximadamente US$ 50 bilhões anuais na aquisição de material, fabricação e 
distribuição de seu portfólio global de produtos e serviços. Cerca de 500 fornecedores mundiais 
contabilizam 99% das despesas da cadeia de suprimentos da HP. Quando consideramos que muitos 
desses fornecedores possuem vários locais e empregam centenas (senão milhares) de pessoas, fica 
clara a amplitude da cadeia de suprimentos da HP — e seu impacto subseqüente no meio ambiente 
e nas vidas das pessoas. 

É por esta razão que queremos elevar nossos padrões ambientais e de trabalho e fazer 
mudanças operacionais positivas na manufatura, remessa e reciclagem de nossos produtos e serviços 
— e no setor de tecnologia como um todo. Em 2004, a HP co-liderou o esforço para desenvolver o 
Electronics Industry Code of Conduct (EICC) com parceiros do setor, proporcionando aos 
fornecedores a primeira descrição clara de requisitos comuns do setor. Também promovemos 
programas inovadores com nossos fornecedores para realização de auditorias e oferta de 
treinamento em práticas social e ambientalmente responsáveis, proporcionando acompanhamento 
para medir a conformidade e facilitar o progresso.  

A HP acredita que empresas, governos e organizações do mundo inteiro devem trabalhar 
em conjunto para lidar com as mudanças climáticas. Em 2006, a HP e o World Wildlife Fund 
(WWF), lançaram uma iniciativa conjunta para avançar o estudo das mudanças climáticas, ampliar 
a consciência global e aumentar a adoção de práticas recomendadas para empresas e 
consumidores. Com esta parceria, a HP vem trabalhando para reduzir nossas próprias emissões de 
gases-estufa e expandir o uso eficiente da energia em nossos produtos. Também estamos 
contribuindo com mais de US$ 2 milhões em equipamentos e fundos para apoio aos esforços de 
preservação realizados pelo WWF em todo o mundo.  
 

Gestão da empresa 
Como uma grande empresa global, nossas ações podem ter efeitos de longo alcance. Por isso, 
trabalhamos continuamente para reduzir nosso próprio consumo e desperdício de energia e 
aumentamos a reciclagem em nossas instalações. Em 2006, o consumo de energia da HP em suas 
instalações foi 31% menor do que os níveis de 2005. 

 Nossa meta é, até 2010, reduzir o consumo total de energia de operações e produtos da 
empresa, ficando 20% abaixo dos níveis de 2005. Descobrimos que a redução do impacto 
ambiental de nossas operações também se justifica economicamente. Estamos em meio a uma 
transformação de TI que envolve consolidação de data centers — de 85 para apenas seis em todo o 
mundo até o final de 2008. Estimamos que este esforço, além de proporcionar importantes 
benefícios operacionais e comerciais, reduzirá em aproximadamente 60% o consumo de energia 
nos data centers. A aplicação do mais moderno projeto da próxima geração, incluindo tecnologias e 
serviços desenvolvidos no HP Labs, como Dynamic Smart Cooling e Thermal Zone Mapping, para 
uso mais eficiente da energia e refrigeração, levará a uma considerável eficiência energética nos 
novos data centers. 

Por fim, temos orgulho de criar um ambiente de trabalho em que os funcionários são 
estimulados a ajudar na redução do impacto ambiental. A HP possui programas abrangentes de 
treinamento de funcionários em questões ambientais e práticas recomendadas para casa e trabalho, 
incluindo calculadoras de carbono para ajudar a medir metas e esforços. No mundo inteiro, 
contamos com quase 13.000 funcionários que trabalham exclusivamente em escritórios domésticos. 
Estimamos que, em 2006, o programa Telework gerou uma economia de quase 2,5 apenas nos 
Estados Unidos e Canadá, evitando cerca de 105 milhões de quilômetros de viagens e reduzindo as 
emissões em cerca de 28.000 toneladas de CO2. Também apoiamos esforços da população e o 

 



envolvimento local, além de iniciativas que recebem e desenvolvem idéias inovadoras de 
funcionários de várias partes do planeta para melhorar as práticas ambientais da empresa. 
 

Saiba mais 
Esta é apenas uma breve descrição das ações da HP visando a redução de impactos ambientais 
causados pela tecnologia. Estamos concentrados na preservação de nosso negócio em todos os 
níveis e cada grupo de produtos ou serviços tem sua própria história para contar.  

Para obter mais informações sobre programas ambientais abrangentes da HP, acesse 
http://www.hp.com/go/environment. 
 
 

 

 

 

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas 
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para 
produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia 
expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser 
interpretado como constituindo garantia adicional. A HP não será responsável por 
omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento 
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