
HP é eleita a melhor empresa na área de Responsabilidade Social 

Revista americana Corporate Responsibility coloca a empresa em 1º lugar em 
Responsabilidade Social. Em 2009, a publicação listou a empresa em 5º lugar da habitual lista 
anual das 100 empresas pesquisadas 

 Como resultado de sua pontuação em sete categorias – meio ambiente, mudanças climáticas, 
direitos humanos, filantropia, relações trabalhistas, financeiras e de governança corporativa – 
a HP, parceira pioneira do Instituto Akatu, foi classificada pela revista americana Corporate 
Responsibility Magazine como a número 1 em Responsabilidade Social em 2010. No ano 
passado, a HP ocupava o 5º lugar entre as 100 empresas pesquisadas pela publicação. 

“A HP incorpora práticas de cidadania global em seus negócios e tem especial compromisso 
com todos os critérios avaliados, além de ter uma relação cada vez mais eficaz com seus 
stakeholders, com destaque para seus funcionários e consumidores, mantendo uma política de 
transparência e diálogo com esses públicos, através de canais de comunicação, reportes 
públicos e boa performance”, justifica Kami Saidi, diretor de operações para Mercosul & 
Sustentabilidade Ambiental da HP. 

Entre as ações desenvolvidas no Brasil, a HP, por meio da campanha Escolha Consciente, 
financia o Programa de Educação para o Consumo Consciente e Sustentabilidade Ambiental 
realizado pelo Akatu. Faz parte do Programa o projeto piloto de formação de professores da 
rede pública de ensino, realizado em parceria com Secretarias Estaduais de Educação. Clique 
aqui para saber mais sobre o projeto. 

Em 2009, a campanha Escolha Consciente HP possibilitou a continuidade do Projeto com as 
escolas. Desta vez, o Akatu firmou parceria com a Fundação Roberto Marinho, através do 
Canal Futura, para a produção de uma série de programas sobre consumo consciente e 
sustentabilidade, cujo público-alvo são os jovens. Os programas serão veiculados no Canal 
Futura, serão distribuídos para as escolas participantes do Programa e para instituições 
parceiras do Futura. 

“A parceria da HP Brasil com o Instituto Akatu já é de longa data e diversos projetos já foram 
desenvolvidos no sentido de aprimorar as iniciativas da HP em diferentes aspectos da 
Sustentabilidade”, explica Saidi. Para Helio Mattar, diretor-presidente do Akatu “este prêmio 
vem coroar uma caminhada que a HP vem fazendo rumo a uma economia mais sustentável e o 
Akatu se orgulha de trilhar junto com a HP essa caminhada”. 
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