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Política de meio ambiente, saúde e segurança
Padrões para o ambiente de trabalho e de negócios HP
A Hewlett-Packard tem o compromisso de conduzir os negócios de forma a desempenhar papel de
liderança em Meio Ambiente, Saúde e Segurança, sendo coerente com nosso compromisso com a
sustentabilidade, responsabilidade e balanço social da empresa.
Nosso objetivo é oferecer produtos e serviços que sejam seguros e respeitem o meio ambiente por todo
seu ciclo de vida, conduzir nossas operações de maneira ambientalmente responsável e criar práticas de
segurança, saúde e ambientes de trabalho que permitam aos funcionários da HP trabalharem sem
acidentes de trabalho.
Para atingir esses objetivos, iremos:

•

atender ou exceder todos os requisitos legais aplicáveis;

•

atuar de forma proativa para reduzir as doenças ocupacionais e os riscos de acidentes, e
promover a saúde e o bem-estar dos funcionários;

•

perseguir ativamente a prevenção da poluição, economia de energia e a redução de resíduos em
nossas operações;

•

projetar e fabricar nossos produtos para que sejam seguros no manuseio e minimizem os impactos
ambientais;

•

oferecer aos nossos clientes, serviços que sejam ambientalmente responsáveis para o
gerenciamento do fim de vida útil dos produtos HP ; e

•

requerer dos nossos fornecedores a condução de suas operações de maneira responsável, tanto
do ponto de vista social quanto ambiental.

Nós atingiremos esse alto nível de desempenho integrando nossos objetivos ao planejamento dos negócios,
tomada de decisões, acompanhamento de desempenho e revisões de processos buscando sempre por
melhoria contínua.
Cada funcionário é responsável pela compreensão e apoio às nossas Políticas de Meio Ambiente, Saúde e
Segurança e na participação ativa em programas que assegurem que nossos objetivos sejam alcançados.
Acreditamos que nossa empresa deva trabalhar com os funcionários, fornecedores, parceiros, clientes,
organizações governamentais, não-governamentais e a comunidade para proteger e melhorar a Saúde, a
Segurança e o Meio Ambiente. Nós fomentamos o diálogo aberto com nossos acionistas para
compartilhar informações relevantes e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas e iniciativas
de negócios saudáveis.
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