
Cidadania Global de HP 
 
Poucas empresas podem ser comparadas ao legado da HP em termos de cidadania empresarial. 
Nossos fundadores, Bill Hewlett e Dave Packard, foram pioneiros em reconhecer que, além de gerar 
lucros para os investidores, a empresa possui a responsabilidade fundamental de enriquecer as 
vidas de seus clientes, parceiros, funcionários e acionistas. Há quase 70 anos, honramos esta 
responsabilidade, com o empenho de sermos um ativo econômico, intelectual e social para cada 
Comunidade onde trabalhamos e vivemos. À medida que a HP foi crescendo e passou a ser a maior 
empresa de TI do mundo, o compromisso com a Cidadania Global permaneceu no centro de nossa 
estratégia de negócios.  
 
Na HP, a Cidadania Global tem como base responsabilidade e governança empresarial fortes, 
compromisso com o Meio Ambiente e investimento ativo em Comunidades locais.   
 
Manter a confiança e a fidelidade de nossos clientes depende da realização de negócios com 
honestidade e integridade. Estes valores orientam nossas práticas empresariais e determinam nossas 
políticas e ações nas áreas de conduta ética, proteção de dados pessoais e gerenciamento 
responsável da cadeia de suprimentos. Funcionários, parceiros e fornecedores são responsáveis por 
suas ações em todos os aspectos de nossos negócios. A HP baseia-se na idéia de que a integridade 
é realmente importante e nos empenhamos em refletir isso a cada dia. 
 
Na HP, estamos comprometidos com a redução do impacto ambiental de nossas operações, 
produtos e serviços. Projetamos nossos produtos para serem sustentáveis em todo seu ciclo de vida, 
oferecemos soluções para reutilização e reciclagem de produtos e definimos altos padrões 
ambientais em nossas operações e cadeia de suprimentos.  
 
Investimos em Comunidades de todo o mundo para ajudar no aprendizado e trabalho das pessoas. 
Nosso objetivo é ajudar as pessoas a utilizarem a tecnologia para inspirar a criatividade e abrir 
portas para informações valiosas de Comunidades globais na web. Nossos programas se 
concentram em três áreas principais: Empreendedorismo, Educação e Meio Ambiente. Por meio de 
subsídios em dinheiro e equipamentos, ajudamos Instituições sem fins lucrativos que apóiam 
microempresas em comunidades carentes e fornecemos suporte à tecnologia e a professores em 
Escolas, Faculdades e Universidades. Também oferecemos suporte à pesquisa e a inovações para 
gerar avanços nas Ciências de mudanças climáticas e reduzir o impacto da tecnologia da 
informação no Meio Ambiente.  
 
A HP também acredita que Empresas, Governo Comunidades precisam trabalhar em conjunto para 
atender aos mútuos desafios sociais e ambientais. Trabalhamos com Governos para desenvolver 
políticas públicas e colaboramos com Organizações não-governamentais e outros interessados para 
lidar com preocupações sociais e ambientais.  
 
Definimos três prioridades de Cidadania Global para complementar nossos programas básicos e 
refletir questões atuais especialmente importantes para clientes, acionistas e para o sucesso da 
empresa.  
 
Primeiro, asseguramos que nossos fornecedores sigam altos padrões de Responsabilidade Social e 
Ambiental da HP. A HP foi a primeira empresa de TI a lançar formalmente um Código de Conduta 
de Fornecedores, onde trabalhamos continuamente para ajudá-los a desenvolver capacidades, 
elevar as políticas de Direitos Humanos, de trabalho, saúde, segurança, Responsabilidade Ambiental 
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e padrões éticos. Nossos fornecedores representam cerca de 98% das despesas da nossa cadeia de 
suprimentos, por isso foram realizadas auto-avaliações para determinar os riscos associados às suas 
operações. Realizamos 100 auditorias de fornecedores em risco em 2007 e formaremos parcerias 
com outras organizações do setor para agilizar a implementação do Programa. Com essa liderança 
pró-ativa, promovemos padrões ambientais e de trabalho superiores em toda a nossa cadeia global 
de suprimentos, influenciando o modo como os produtos do nosso setor são projetados, 
manufaturados, embalados e distribuídos. 
 
Segundo, reduzimos o consumo de energia. Desenvolvemos produtos e melhoramos continuamente 
nossas operações para aumentar o uso eficiente da energia e reduzir as emissões que contribuem 
para as mudanças climáticas. Nossa meta é, até 2010, reduzir o consumo total de energia de 
operações e produtos da empresa, ficando 20% abaixo dos níveis de 2005. Também estamos 
melhorando a eficiência de nossos produtos; cerca de mil produtos HP vendidos em todo o mundo 
possuem rótulos ecológicos, atendendo a requisitos rigorosos de uso eficiente de energia. Para 
ajudar os clientes a diminuir o custo de propriedade e seu impacto no Meio Ambiente, a HP lançou 
novas tecnologias para refrigerar seus Data Centers, que consomem muita energia (redução dos 
custos associados de energia das empresas em 25 a 45 por cento). Nosso inovador Halo Estúdio 
está revolucionando reuniões à longa distância, eliminando viagens de negócios e diminuindo as 
emissões de CO2.  
 
Em novembro de 2006, a HP lançou uma iniciativa internacional relativa às mudanças climáticas 
com a organização World Wildlife Fund (WWF), para obter avanços nas Ciências das mudanças 
climáticas e ajudar na divulgação da consciência global com educação. Apenas em 2007, a HP 
investiu mais de US$ 2 milhões em equipamentos e fundos para pesquisa, coleta de informações e 
colaboração entre cientistas que estudam a preservação em todo mundo. 
 
Terceiro, Reciclagem e Reutilização de produtos. Projetamos nossos produtos de maneira a utilizar 
menos materiais e aproveitar ao máximo sua capacidade de reciclagem e reutilização. Por exemplo, 
até 40% do vidro dos novos monitores CRT da HP são reciclados de monitores descartados. O 
escopo e o rigor de nossos serviços de reciclagem e reutilização estabeleceram um padrão para 
todo o setor de TI. Presentes em mais de 40 países, regiões e territórios no mundo inteiro, os serviços 
de Reciclagem e Reutilização da HP estão no caminho certo para cumprir nossa meta ambiciosa de 
reciclar 450 mil toneladas de equipamentos e cartuchos de tinta HP até 2007.   
 
Acreditamos que nosso trabalho e influência nessas três áreas possam gerar forte impacto na 
proteção e preservação do meio ambiente, melhorando a vida das pessoas e contribuindo para a 
prosperidade da HP. Reavaliamos essas prioridades regularmente para verificar o andamento e, à 
medida que surgirem novas questões, responderemos de maneira adequada. 
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