
Feche o ciclo com a HP:
escolha materiais reciclados

Sinta o orgulho em fazer a escolha certa
É fácil e gratuito reciclar seus cartuchos originais HP ou Samsung por meio do programa de reciclagem HP Planet 
Partners.1 Com sua ajuda, estamos evitando que milhares de toneladas de material sejam enviados para aterros 
sanitários. Ao mesmo tempo, quase 87% dos cartuchos de tinta e toner vendidos por empresas de remanufatura acabam 
sendo jogados fora porque a maioria dessas empresas não coleta seus próprios produtos.2

Processo de 
reciclagem de 
ciclo fechado  

da HP

Para obter uma lista completa de cartuchos de tinta ou de toner originais HP feitos com  
plástico reciclado, acesse hp.com/go/RecycledContent.

A HP separa e 
fragmenta ou 
desmonta os 
cartuchos 

Clientes reciclam 
usando o HP Planet 
Partners

Clientes compram cartuchos 
originais HP

A HP fabrica cartuchos 
originais HP usando 
plásticos novos e 
reciclados

A HP usa plásticos 
reciclados de cartuchos, 
garrafas etc.
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1 A disponibilidade do programa pode variar. Para obter mais informações, acesse hp.com/recycle.
2 Estudo sobre reciclagem de suprimentos na América Latina realizado pela InfoTrends em 2018 a pedido da HP. As descobertas são baseadas em resultados médios de entrevistas com 12 
empresas de remanufatura, 15 distribuidores, 1 fabricante de componentes e 1 distribuidor de componentes. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/LA-2018InfoTrends.
3 80% dos cartuchos de tinta originais HP contêm entre 45% e 70% de material reciclado. 100% dos cartuchos de toner originais HP contêm entre 5% e 38% de material reciclado pós-industrial 
ou pós-consumo. Não inclui frascos de toner. Acesse hp.com/go/recycledcontent para obter a lista. Para ver o relatório de Sustentabilidade HP 2016,  
consulte a página 46 de: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05507473.pdf.

Com sua ajuda, damos nova vida aos produtos usados
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Veja por onde começar em 
hp.com.br/reciclar

Milhões de clientes da HP no mundo todo participam desse processo — e você também 
pode participar. Quando você recicla seus cartuchos originais HP e Samsung usados por 
meio do programa HP Planet Partners, ajuda a fazer a diferença. Em 2016, a reciclagem 
de ciclo fechado e o HP Planet Partners nos ajudaram a alcançar as seguintes metas...

80% 
dos cartuchos de tinta  

originais HP contêm plástico 
reciclado por meio de um  

processo de ciclo fechado3

100% 
dos cartuchos de toner 

originais HP contêm  
material reciclado3

735 
milhões de cartuchos de 
tinta e toner reciclados por 
nossos clientes por meio 
do programa HP Planet 
Partners3

3,7 
bilhões de garrafas 
plásticas recicladas — o 
suficiente para chegar até 
a lua e voltar3

70 
milhões de cabides de 
plástico reciclados3

A HP evita que 1 milhão de garrafas 
plásticas sejam enviadas a aterros 
sanitários todos os dias, usando-as 
em novos cartuchos de tinta3
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