
Do design inovador à reciclagem fácil e gratuita, os suprimentos de impressão 
HP ajudam você a ser ambientalmente sustentável.
Quando se trata de suprimentos de impressão, a HP tem uma perspectiva mais ampla. Nossa abordagem como líder 
no mercado de TI , é pensar no meio ambiente desde as primeiras etapas do desenvolvimento de cartuchos até a 
produção, distribuição, uso pelo cliente, descarte do cartucho HP vazio e reinserção de sua matéria-prima reciclada 
na fabricação de novos cartuchos e impressoras HP. Ao disponibilizar uma forma gratuita e responsável de descartar 
cartuchos HP, através do Programa de Reciclagem HP Planet Partners, reforçamos nosso compromisso para a 
redução do impacto ambiental de nossos clientes.1

Promovendo uma mudança positiva

A liderança ambiental da HP tem início antes do primeiro cartucho sair da 
linha de produção. Através do programa Design for Environment –  
desenvolvemos cartuchos e toners HP com o intuito de utilizar menos  
materiais e recursos naturais e facilitar a reciclagem:

• Materiais – Desde 1992, a HP reduziu em 1/3, o número médio de peças 
utilizadas em toners monocromáticos da linha LaserJet e em mais da 
metade os tipos de plástico utilizados, tornando-os mais fáceis de reciclar.

• Conteúdo reciclado – Os suprimentos de impressão HP são fabricados com 
matéria-prima reciclada dos próprios cartuchos HP devolvidos pelos clientes e 
reciclados, atendendo os altos padrões de qualidade e confiabilidade.  
De acordo com um estudo de avaliação do ciclo total de vida dos produtos 
HP, realizado em 2010, os processos de produção, transporte e reciclagem 
do plástico dos cartuchos HP, consomem menos da metade dos combustíveis 
fósseis se comparados ao uso de plástico virgem.2

• Produção – Todos os cartuchos HP são produzidos em instalações  
credenciadas com a norma ISO 14001, um padrão para sistemas de  
gerenciamento ambiental reconhecido internacionalmente.

 
A qualidade é importante

A qualidade excepcional dos suprimentos de impressão HP pode ajudá-lo a 
conservar recursos naturais e diminuir a quantidade de resíduos. Durante os 
testes da QualityLogic, os toners HP garantiram uma confiabilidade  

consistente e uma qualidade de impressão impressionante em comparação 
aos toners recarregados. Na verdade, mais de 50% das páginas produzidas 
por toners recarregados foram de qualidade reduzida ou ruim.3  
 
Um estudo realizado pelo Buyers Laboratory Inc. em 2012 a pedido da 
HP, comparou os cartuchos de tinta HP4 com cartuchos recarregados por 
prestadores de serviço de reabastecimento e vendidos na América Latina. 
No estudo, foi comprovado que os cartuchos HP testados não apresentaram 
falhas, enquanto os cartuchos recarregados testados, apresentaram uma 
taxa de falha de 56%.5 
 
Resultados de baixa qualidade podem levar à necessidade de reimpressão 
e ao desperdício de papel Confie na qualidade garantida dos suprimentos 
de impressão HP, com desempenho superior consistente e comprovado em 
relação aos recarregados.

Programa de Reciclagem HP Planet Partners

O Programa de Reciclagem HP Planet Partners, líder do setor, permite você 
reciclar de forma fácil e gratuita seus cartuchos e toners HP. Todos os  
suprimentos de impressão HP devolvidos para o Programa de Reciclagem 
HP Planet Partners são submetidos a um processo de reciclagem de múltiplas  
fases. São reduzidos a matérias primas que são utilizadas em novos 
cartuchos e impressoras HP e outros produtos de diferentes segmentos 
industriais, garantindo que todo material remanescente é manejado ou 
descartado de maneira responsável.

Suprimentos de  
impressão que respeitam 
o meio ambiente



Reciclagem gratuita de cartuchos HP Reciclagem gratuita de toners HP

Brasil Descarte os cartuchos HP nos ecobins distribuidos 
nas HP Stores e em parceiros autorizados ou  
solicite a coleta de dez ou mais cartuchos pelo site: 
hp.com.br/reciclar ou  
email reciclagem@hp.com

Reciclagem gratuita de toners HP Solicite a coleta de cinco 
ou mais toners HP pelo site hp.com.br/reciclar  
ou email reciclagem@hp.com

México Devolva os cartuchos de tinta HP em unidades de 
reciclagem autorizadas ou solicite a coleta  
de cinco ou mais cartuchos pelo site  
hp.com.mx/reciclar ou ligue para  
5258-9922 ou 01-800-472-6684.

Devolva os toners HP em unidades de reciclagem  
autorizadas no varejo ou solicite a coleta de cinco ou mais 
cartuchos pelo site hp.com.mx/reciclar ou ligue para 
5258-9922 ou 01-800-472-6684.

Colômbia Atualmente indisponível. Solicite a coleta de cinco ou mais toners HP LaserJet pelo 
site hp.com/co/reciclar ou ligue para  
429-2970 ou 01-8000-114-775.

Peru Atualmente indisponível. Solicite a coleta de cinco ou mais toners HP LaserJet pelo 
site hp.com/latam/pe/reciclar ou ligue para  
484-5326 ou 0-800-100-93.

Chile Atualmente indisponível. Solicite a coleta de cinco ou mais toners HP LaserJet pelo site 
hp.com/cl/reciclar ou ligue para 02-245-7133.

Porto Rico Atualmente indisponível. Solicite a coleta de cinco ou mais toners HP LaserJet pelo site 
hp.com/recycle ou ligue para 1-800-340-2445.

Costa Rica Atualmente indisponível. Solicite a coleta de cinco ou mais toners HP LaserJet pelo site 
hp.com/latam/cr/reciclar ou ligue para 506-2209-6000.

Equador Atualmente indisponível. Solicite a coleta de cinco ou mais toners HP LaserJet pelo site
hp.com/ec/reciclar ou ligue para 1-800-477-526 a partir de 
Quito ou 1-700-477-526 a partir do resto do país.

Para mais informações, visite  
hp.com.br/reciclar

Você sabia?

Parcerias conscientes

No Brasil, a HP tem parceiros importantes que ajudam a promover o desenvolvimento sustentável. Conheça: Intituto 
Akatu: Uma organização não governamental cuja missão é a educação para o consumo consciente. Suas atividades 
principais abrangem o desenvolvimento de processos de educação comunitária, com a capacitação de líderes  
multiplicadores quanto aos conceitos e às práticas sustentáveis. A HP é parceira do Akatu desde a sua fundação e em 
2008, lançamos o programa “Educação para o Consumo Consciente e Sustentabilidade Ambiental”, ministrado em 
diversas escolas públicas do Brasil, capacitando mais de 300 professores e 3 mil alunos sobre o tema.

CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem: É uma associação não governamental, sem fins lucrativos,  
dedicada a promover a reciclagem e a capacitação de cooperativas de catadores e mantida por empresas privadas de 
diversos setores. Como entidade reconhecida como de interesse público, ela trabalha para conscientizar a sociedade da 
importância da redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos através de publicações, pesquisas técnicas,  
seminários, capacitação e inclusão social. Mais informações: cempre.org.br

Recicle seus suprimentos de impressão HP de maneira ambientalmente sustentável através do Programa de Reciclagem  
HP Planet Partners. A HP também oferece Programas de Reciclagem para todo seu portfólio de produtos. Para mais  
informações sobre disponibilidade e como descartar seu produto, acesse: hp.com.br/reciclar

HP EcoHighlights

Os produtos HP possuem impresso 
em suas embalagens informativos 
com descrições detalhada de todos 
os atributos ambientais contidos 
nos produtos. Denominadas  
HP EcoHighlights, facilitam a  
identificação dos benefícios  
sustentáveis do produto ao cliente 
e informam seus benefícios  
sustentáveis.

1 O Programa de Reciclagem HP Planet Partners atualmente disponibiliza a devolução e reciclagem de cartuchos originais HP em mais de 50 países, territórios e   
 regiões da Ásia, Europa e Américas através do programa. Para mais informações, visite: hp.com/recycle 
2 Aplicável a cartuchos HP produzidos a partir de 2010. Com base numa avaliação de ciclo de vida (LCA) realizada pela Four Elements Consulting e encomendada   
 pela HP, o estudo comparou o impacto ambiental do uso de PET (plástico tereftalato de polietileno) com o impacto ambiental do PET reciclado na produção de   
 novos cartuchos originais HP. Para mais detalhes, visite hp.com/go/RecycledPlasticsLCA 
3  Um estudo da QualityLogic de 2010 comparou toners originais LaserJet HP com toners recarregados vendidos em Buenos Aires, na Argentina e em São Paulo, no   
 Brasil, em impressoras HP LaserJet M1319f e P1005/P1006, HP12A e 35A. Para mais detalhes, ver qualitylogic.com/refilltestLA.pdf  
4  (21, 22, 60, 96, 97, 56 e 57) 
5   Veja a pesquisa completa em: buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-Latin-America-Refilled-Cartridges.pdf

• Desde que o Programa de 
Reciclagem HP Planet Partners 
foi lançado em 1991, os clientes 
devolveram para reciclagem 
500 milhões de cartuchos de 
tinta e toners HP em todo o 
mundo, que correspondem a 
quase 238 milhões de quilos.

• Se todos os cartuchos de tinta 
e toners HP que os clientes 
devolveram para reciclagem 
através do Programa de 
Reciclagem HP Planet Partners 
fossem colocados um ao lado 
do outro ao longo da linha do 
Equador, eles dariam a volta na 
Terra mais de uma vez e meia.

• Em 2012, a HP usou 8.5 milhões 
de quilos de plástico reciclado 
para produzir novos cartuchos 
originais HP, evitando que o 
equivalente a 470 caçambas 
cheias de plástico fossem 
despejadas em aterros  
sanitários.5

• A HP produziu quase 1.5 bilhões 
de cartuchos e toners HP com 
material proveniente do nosso 
processo de reciclagem na 
gestão total do ciclo de vida.
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