
Engana-se quem pensa que a HP fabrica ape-
nas impressoras de diversos tipos, tamanhos 
e aplicações. Englobam o portfolio de pro-

dutos de uma das maiores empresas de tecnologia 
do mundo computadores, notebooks, servidores, 
scanners e monitores, entre outros. Mesmo assim, 
a empresa não deixa de lado a questão ambiental. 
"De uma forma geral, a HP tem um tripé de atua-
ção para a diminuição de impactos ambientais. O 
primeiro foco seria de operações internas. A HP é 
uma empresa com mais de 300 mil funcionários, 
com escritórios em diversos países. A nossa opera-
ção tem um foco, e esse foco seria voltado a todo 
o pessoal de meio ambiente, segurança e saúde, 
voltado ao consumo de energia, tratamento de re-
síduos, uso de papel e água dentro das nossas insta-
lações. Outro foco é voltado às nossas operações. 
A HP é uma empresa fabricante de grande gama 
de produtos e trabalha para garantir que os produ-
tos que produz tenham aderência a princípios de 
ecodesign e processos produtivos isentos de me-
tais pesados. Também tem o processo de logística 
reversa, onde conseguimos administrar de forma 
responsável a destinação de produtos até com a 
reinserção de matéria-prima reciclada de volta ao 
ciclo produtivo. O terceiro escopo é voltado para 

os clientes. Da mesma forma que trabalhamos 
nessa cadeia produtiva, nós também somos for-
necedores. Neste aspecto, a HP trabalha através do 
desenvolvimento de produtos, soluções e serviços 
diminuindo também o impacto ambiental de nos-
sos clientes', explica o diretor de operações e susten-
tabilidade ambiental da HP, Kami Saidi. 

Conheça algumas das ações desenvol-
vidas pela empresa para preservar o meio 
ambiente que vão desde campanhas de reco-
lhimento de cartuchos para reciclagem até o 
desenvolvimento de produtos e tecnologias. 

Ações de reciclagem 
Planet Partners - Programa global para 

a devolução e a reciclagem de cartuchos de 
impressão da fabricante. Segundo a empresa, 
o programa é parte integral da administração 
ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do 
produto. O acionamento para recolhimento 
pode ser feito on-line (www.hp.com/latam/ 
br/reciclar/form.html) ou por telefone, através 
do número (11) 4004-7751 para a Grande São 
Paulo, ou 0800-709-7751 (demais localidades). 
O recolhimento não tem custo e a quantidade 
mínima é de cinco cartuchos de toner. Uma 

vez recolhidos, os cartuchos são destinados à 
reciclagem para reutilização dos componentes. 

Trade In - Programa desenvolvido pela 
empresa para reciclagem de hardware. A 
empresa promove aos consumidores a opor-
tunidade de aquisição de um produto HP 
com desconto em troca de equipamentos 
antigos e obsoletos, mesmo sendo de outras 
marcas, que são destinados à reciclagem. 

A empresa informou ainda que em seus 
programas de coleta, até a etapa de reciclagem, 

http://www.hp.com/latam/


os equipamentos recolhidos passam por um 
processo rígido de desmontagem, separação 
de suas partes (plástico, metal, borracha) e tri-
turação. Depois de triturados, os resíduos são 
transformados em matéria-prima e reinseridos 
na cadeia produtiva de outros novos produtos. 

Produtos e tecnologias 
A empresa desenvolveu produtos e tecnolo-
gias como dispositivos que reduzem o con-
sumo de energia elétrica. Além disso, utiliza 
materiais reciclados para produzir outros 
equipamentos, como impressoras e cartuchos, 
sem contar outros que não utilizam produtos 
químicos em sua composição, como as tintas 
da linha Látex. "Temos bastante foco também 
no aspecto de consumo de energia elétrica. Os 
PCs e notebooks HP possuem como ecode-
sign a redução do consumo de energia elétri-
ca constantemente, o que os diferenciam dos 
produtos dos demais fabricantes. Esse foco em 
redução do consumo de energia acaba impac-
tando positivamente na emissão de gases de 
efeito estufa" explica Saidi. 

Halo - Soluções de telepresença e vídeo 
conferência para empresas permitindo que 
as equipes de trabalho mantenham contato 
de localidades distantes, evitando o con-
sumo de energia relacionado a viagens e 
deslocamentos que emitem gases de efeito 
estufa na atmosfera. 

Design for Environment - Tecnologia 
que consiste no desenvolvimento de produ-
tos que causam menor impacto ambiental em 
todo seu ciclo de vida, envolvendo desde a fase 
de concepção do produto, a seleção de mate-
riais, a redução do uso de energia e água ne-
cessárias para sua produção, logística sustentá-
vel, embalagens econômicas, além de coleta e 
destinação adequadas, tanto para os resíduos 
oriundos da produção quanto para os equipa-
mentos descartados pelos consumidores. 

Deskjet D1660 - Impressora para trabalhos 
de rotina e para impressões com qualidade laser. O 
modelo é produzido com 25% de plástico reciclado 
e o corpo do cartucho original que ela utiliza, o HP 
60, contém pelo menos 50% de plástico reciclado. 

Deskjet F4480 - Multifuncional produ-
zida com 50% de plástico reciclado, além de 
também utilizar cartuchos HP 60, compos-
tos de 50% de material reciclado. 

Tintas Látex - Apresentada ao mundo pela 
primeira vez na Drupa de 2008, as tintas HP Látex 
empregam o látex como seu principal ingrediente. 
A substancia atua como condutor, pois carrega os 
pigmentos de cor até o substrato de impressão. 
Após a secagem, o látex forma uma película pro-
tetora que garante maior durabilidade à mídia. Se-
gundo a HP, a impressão pode durar até três anos 
em uso externo sem laminação. Outro importan-
te componente da tinta é a água, cerca de 70%, o 
que faz com que ela seja inodora e emita baixos 
níveis de compostos orgânicos voláteis (VOC). 
Ainda segundo informações da HP, as tintas da 
linha não contêm resíduos prejudiciais à natureza, 
não emitem ozônio, ou nenhum outro poluente 
durante o processo de impressão, e são compatí-
veis com a maioria das mídias de solvente. 

Designjet L65500 - Impressora de grande 
formato lançada na Drupa de 2008. Primeiro equi-
pamento para sinalização projetado para utilizar as 
tintas HP Látex. O modelo, de acordo com a fabri-
cante, permite aplicações duráveis indoor e outdoor 
e não requer mídias com tratamento. A Designjet 
L65500 possui 2,64 metros de largura de impressão. 

Designjet L25500 - Lançado em 2009, este é 
o segundo modelo da fabricante que utiliza a tec-
nologia de impressão HP Látex, sendo desenvol-
vido para o mercado de pequeno e médio porte. 
O modelo está disponível com 42 e 60 polegadas. 

Dynamic Smart Cooling - Tecnologia 
utilizada em Data Centers para diminuir o 
consumo de energia. De acordo com o Kami 
Saidi, a redução pode chegar a 40%. 

Instant On Technology - Dispositivo que 
equipa algumas impressoras e multifuncionais 
indicados para pequenos e médios negócios 

que faz com que elas consumam energia ape-
nas quando entram em funcionamento. 

Projetos futuros 
O executivo informou ainda que a HP está tes-
tando o uso de energia solar em projetos pio-
neiros como forma de energia alternativa para 
seus escritórios. Um dos pilotos foi o escritório 
em San Diego, na Califórnia (EUA). 
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