Atendendo ao alerta de mudança
climática
A HP acredita que empresas, governos, organizações e
indivíduos devem se juntar para tratar do crescente
desafio da mudança climática. Estamos respondendo
com uma estratégia que inclui ajudar os clientes a reduzir
seu consumo e emissão de gás do efeito estufa. Nossa
abordagem de quatro pontos inclui:

HP Eco Solutions
Program

• Redução de uso de carbono de operações da HP por
meio da consolidação de instalações, com tecnologia
mais eficiente e aumento do uso de energia reutilizável.
Até 2010, reduziremos o consumo absoluto de
energia nas instalações da HP em 16% abaixo dos
níveis 2005.
• Diminuição do impacto de produtos por meio do
desenho inovador que aumenta a eficiência de energia,
usando menos materiais e reduzindo o desperdício.
Por exemplo, estamos comprometidos em reduzir o
uso de energia de PCs e notebooks em 25% dos níveis
de 2005 até 2010.
• Redução do uso de carbono na economia global com
tecnologias que transforma a maneira que as
pessoas comunicam e conduzem negócios. Por
exemplo, estimamos que nosso sistema de telepresença
HP Halo elimina pelo menos uma viagem na HP, a cada
dia útil— economizando o equivalente anual a mais de
237 toneladas de emissão de gás do efeito estufa por
estúdio Halo.
• Estímulo a uma economia de baixo carbono apoiando
esforços para mitigar a mudança climática, participando
de iniciativas e parcerias, e substituindo processos
convencionais por digitais para reduzir lixo, custos e
impacto ambiental.

“A responsabilidade ambiental é um bom
negócio. Alcançamos o ponto onde o
preço e o desempenho de TI não são
mais comprometidos por serem “verdes”,
mas são, sim, aperfeiçoados por isso.”
Mark Hurd, Diretor, CEO e
Presidente da HP

Saiba mais sobre os
esforços ambientais da HP:
www. hp.com/go/environment
HP Eco Solutions Program
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Melhor para
o negócio,
melhor para o
ambiente

Aumente seu negócio e diminua seu
impacto ambiental com a HP
A HP facilita o crescimento de sua lucratividade
enquanto limita o impacto ambiental de seu negócio. As
soluções HP ajudam a reduzir custos, economizar
energia, conservar recursos e ganhar eficiência. Com a
HP, não há troca entre obter desempenho do negócio
e atingir metas ambientais.

Reduzir custos econonomizando
energia e recursos
As inovações da HP permite cortar cursos otimizando sua
infra-estrutura para usar menos energia e produzir
menos lixo. Por exemplo, o mapeamento HP Dynamic
Smart Cooling and Thermal Zone pode reduzir os custos
de resfriamento do datacenter em até 45%.
As soluções HP também ajudam você a obter mais
desempenho para cada watt de energia,
consolidando servidores por meio da virtualização e
tornando sua frota de impressão mais eficiente. A
tecnologia Instant-on nos dispositivos HP LaserJet fornece até
50 por cento de economia de energia sobre a
tecnologia de fusor tradicional ao mesmo tempo em que
entrega a primeira página pronta em segundos, quase
duas vezes mais rápida que os produtos concorrentes sem
essa tecnologia.
Conforme o preço da energia sobe, reduzir o consumo
é bom para os resultados e para o ambiente. Usar
menos energia significa liberar menos gases
associados ao efeito estufa que contribuem para a
mudança climática. Você pode escolher entre mais de
mil PCs HP, notebooks, monitores, servidores e soluções
de imagem e impressão que atendem ou excedem
padrões ecológicos globais, incluindo ENERGY STAR®,
Green Mark de Taiwan e Blue Angel da Alemanha. O
inovador HP rp5700 Business Desktop PC, quando em
conjunto com o monitor de tela plana HP, pode
economizar até 80% de custos de energia
comparados com sistemas anteriores que usavam tubos
de raios catódicos.

Eficiência com soluções digitais

Soluções para fim de uso de TI

A HP pode ajudá-lo a automatizar processos e aumentar a
produtividade enquanto atende as metas ambientais de
seu negócio. Substituindo processos convencionais por
fluxos de trabalho digitais, as soluções empresariais da
HP agilizam negócios e reduzem impactos ambientais.
Por exemplo, o HP Output Server pode acelerar
fluxos baseados em documentos, reduzindo a
necessidade de páginas impressas em até 70% —
economizando papel e energia — enquanto garante a
entrega de documentos críticos. Da mesma forma, HP
Retail Marketing Automation pode cortar o lixo em até
90% imprimindo cartazes e outros materiais de
marketing com precisão quando e onde forem
necessários.

A HP facilita o retorno de produtos de TI antigos para
reutilização reciclagem. Os serviços de recuperação de
ativos da HP oferecem uma variedade de maneiras
ambientalmente responsável de retirar tecnologia de
uso, enquanto ajudam a proteger os dados e retiram
tecnologia antida de aterros sanitários.2

E soluções únicas, como o software HP Remote
Graphics e sistema de telepresença HP Halo, permitem
que as equipes conectem-se e colaborem em locais
distantes, economizando tempo e dinheiro, enquanto
evita o consumo de energia relacionado a viagens que
emite gases do efeito estufa na atmosfera.

Alcançar metas verdes de negócio
As soluções HP podem ajudar seu negócio a vencer na
economia emergente de baixo carbono com produtos e
serviços que diminuem seu impacto ambiental.
Uma maneira de projetar com o ambiente em mente é
fabricar nossos produtos de materiais facilmente
recicláveis. Em média, os notebooks HP são até 90%
recicláveis ou recuperáveis em peso,1 e 70 a 85% dos
produtos de impressão e imagem são, normalmente,
recicláveis ou recuperáveis. Isso significa que é mais
fácil descartá-los de maneira responsável. E a HP oferece
uma ampla variedade de opções de fim de uso para
equipamento de TI, incluido troca, recompra e reciclagem.
Uma outra maneira de a HP reduzir o lixo é usando menos
materiais e materiais mais inovadores em produtos e
embalagens. Por exemplo, ao reprojetar PCs, a HP
economizou, em 18 meses, metal suficiente para construir
outra Torre Eiffel. Produtos mais leves, por sua vez, reduzem
o consumo de energia e a emissão de gases do efeito
estufa relacionados ao envio.
Também estamos avançando no uso de materiais reciclados
nos produtos HP. Em 2007, a HP usou mais de 2,5 milhões
de quilos de plástico reciclado de cartuchos HP antigos e
garrafas plásticas descartadas em novos cartuchos HP, e
estamos comprometidos a usar duas vezes mais em 2008.
Além de incorporar eficiência e reciclabilidade nos produtos,
estamos ajudando nossos fornecedores em todo o mundo
a atender normas rígidas ambientais e sociais às quais
também nos submetemos. Isso significa que quando você
escolhe produtos HP, pode ter certeza de que está
escolhendo uma cadeia global de suprimentos para
manter suas responsabilidades ambientais e sociais.

O gerenciamento de ciclo de vida total da HP inclui
retirada, logística, recomercialização e reciclagem de seu
equipamento antigo de TI. Os serviços a seguir também
estão disponíveis individualmente:
• Reciclagem HP permite descartar de maneira
responsável equipamento de computação e impressão
HP e não-HP, além de suprimentos de impressão.
• Trade-in HP oferece descontos atraentes para seu
equipamento antigo quando comprar tecnologia HP.3
O serviço de trade-in inclui descarte ambientalmente
responsável e destruição de dados.
• Buy-back HP pode ser oferecido onde o trade-in não
estiver disponível. Depois de oferecer cotação do
desconto, a HP coletará o equipamento antigo e
descartá-lo de maneira responsável por meio de seu
recondicionamento e revenda.
• Pack and Ship HP é um conjunto completo de serviços
de embalagem e envio de equipamento que ajudam
você a retirar equipamento antigo de uso, devolver
ativos alugados e mudar para outro local.
Um líder em reciclagem de TI
A HP é pioneira em serviços de reciclagem para
eletrônicos e suprimentos, e agora oferece serviços de
reciclagem em 52 países ou territórios em todo o
mundo. Somente no ano fiscal de 2007, a HP reciclou
125 milhões de quilos de hardware e cartuchos em
todo o mundo — um aumento de 50% em relação ao
ano anterior. Atingimos nossa meta de reciclar meio bilhão
de quilos de eletrônicos e cartuchos até o final de
2007, e agora estabelecemos uma nova meta
agressiva: recuperar mais meio bilhão de quilos de
reutilizáveis e reciclagem até 2010.
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De acordo com a definição usada nos regulamentos WEEE da União Européia.
A disponibilidade do programa de recuperação de ativos varia de acordo com o país.
Termos e condições aplicam-se.

