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Na HP, estamos em uma jornada para 
continuar reinventando tudo o que fazemos. 
Nossa meta é tornar a vida melhor para 
todos, em todos os lugares. No coração de 
nossa reinvenção está a necessidade de criar 
uma empresa que possa ter um impacto 
sustentável duradouro no mundo. E isso não é 
apenas a coisa certa a se fazer; isso alimenta 
nossa inovação, nosso crescimento, e cria 
uma empresa mais forte e saudável no longo 
prazo. 

Atualmente, espera-se que as corporações 
façam mais do que apenas gerar lucro; 
espera-se que usem seus recursos para 
avançar em importantes causas sociais, 
promover valores e ser um sinal de confiança 
para indústrias, governos e comunidades 
em todo o mundo. Para muitas empresas de 
tecnologia, esse é um novo conceito; para 
a HP, esses valores estão profundamente 
enraizados em nossas tradições e integrados 
a nosso modelo operacional. Dave Packard, 
um de nossos fundadores, quase foi motivo 
de piada em uma conferência em Stanford em 
1942 por argumentar que o gerenciamento 

era responsável não apenas pelas partes 
interessadas, mas também por funcionários, 
clientes e pela comunidade em geral. 

Nosso mundo está enfrentando desafios 
cada vez mais difíceis, incluindo desigualdade, 
mudanças climáticas, acesso restrito à 
educação e à saúde de qualidade, entre 
outros. Para superar esses desafios, devemos 
elevar o nível, desafiar a nós mesmos e 
reinventar os padrões da indústria para o 
impacto sustentável, incluindo promover 

melhorias duradouras para o planeta, para as 
pessoas e as comunidades em que vivemos, 
trabalhamos e fazemos negócios. 

Temos o compromisso de desenvolver 
e fornecer um portfólio de produtos 
ambientalmente sustentáveis, melhorando 
a sustentabilidade de nossas próprias 
operações globais e fazendo parcerias 
com nossos fornecedores para reduzir seu 
impacto ambiental. Em 2017, apresentamos 
a primeira impressora fotográfica da HP 
feita de plástico reciclado de impressoras e 
outros eletrônicos, aceleramos a mudança 

das vendas de produtos transacionais 
para modelos de serviços e investimos 
na impressão 3D industrial, que está 
reinventando a forma como o mundo projeta 
e fabrica para ajudar a promover uma Quarta 
Revolução Industrial mais sustentável.

Estamos reinventando o padrão para 
diversidade e inclusão. Temos orgulho de 
ter criado um dos conselhos administrativos 
e equipes de liderança executiva mais 
diversificados em tecnologia, e essa 
abordagem flui por toda a nossa organização 
de mais de 55.000 funcionários em todo o 
mundo. Todos devem desempenhar um papel 
na construção de uma cultura inclusiva e 
diversificada. Quer seja treinando nossa força 
de trabalho sobre a tendência inconsciente 
nas contratações ou fazendo parceria com 
organizações como Historically Black Colleges 
and Universities (HBCU), Hispanicize e The 
Female Quotient, temos o compromisso de 
garantir que nossa base de funcionários reflita 
os mercados que atendemos.

Em um mundo cada vez mais digitalizado, 
o aprendizado inclusivo possibilitado por 
tecnologia é essencial. Nossos produtos 
e soluções, combinados com programas 
de impacto social e parcerias, fornecem 
aprendizado inclusivo por meio da tecnologia 
para envolver estudantes, capacitar  

 

educadores e revelar oportunidades. Como  
um exemplo, a HP fez parceria com a Clooney 
Foundation for Justice, trabalhando para 
apoiar a educação de refugiados. Temos o 
compromisso de criar comunidades vibrantes 
e saudáveis.

Temos orgulho do progresso que fizemos 
em nossos compromissos de Impacto 
Sustentável, mas sabemos que ainda há mais 
trabalho a se fazer. Eu me comprometo a 
utilizar nossa larga escala e o poder da HP 
para criar um impacto sustentável em nosso 
planeta, nas pessoas e nas comunidades.

Afinal, o que conta nem sempre é o que você 
faz, mas como você faz. 

Dion Weisler 
Presidente e CEO da HP Inc.

Carta do presidente e CEO Dion Weisler

Impacto Sustentável estimula nossa inovação, nosso 
crescimento e cria uma empresa mais forte e saudável  
a longo prazo.
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38%
de aumento nas propostas 
de vendas com requisitos de 
sustentabilidade em relação 
ao ano anterior2

87%
dos funcionários 
concordam que a 
HP é socialmente 
e ambientalmente 
responsável3

O Impacto Sustentável foi um 
importante diferencial para 

+ de  
US$ 700 
milhões 
em novos negócios1

73%
dos funcionários veêm 
os valores da HP sendo 
demonstrados em suas 
vidas cotidianas4

Impacto Sustentável

Valor para o negócio Envolvimento dos funcionários Reconhecimentos

Nosso compromisso com a integridade possibilita nossa jornada para o Impacto Sustentável

O Impacto Sustentável oferece:

Causar Impacto Sustentável está no coração da nossa jornada de reinvenção – e impulsiona nossos 
esforços em inovação e crescimento, fortalecendo ainda mais nosso negócio para o longo prazo.

Planeta Pessoas Comunidade
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Planeta

Estamos contribuindo para uma economia mais eficiente, circular e de baixa emissão de carbono

Pegada  
de carbono, 

2017
37.130.100  

toneladas de CO2e

Pegada  
hídrica,  
2017

204.916.000 
metros cúbicos

A HP fornece programas de devolução em 
74 países e territórios em todo o mundo

Cadeia de suprimentos 

Fornecedores evitaram

1,05 milhão  
de toneladas 
em emissões de CO2e desde 20105

Desmatamento
zero 
associado a papéis da marca HP e 
desenvolvimento de um plano de 
desempenho de fornecedores de 
embalagens para gerar progresso 
nessa área6

Operações 

35% 
de redução nas emissões de GEE de 
Escopo 1 e 2 em relação a 2015 

50%
de uso de eletricidade renovável em 
nossas operações globais7

90,9% 
de taxa de não envio a aterros 
sanitários, globalmente

2% 
A pegada de carbono da HP em 
2017 aumentou 2% em relação a 
2016

1%
A pegada hídrica da HP em 2017 
diminuiu 1% em relação a 2016

Produtos e soluções

33% 
de redução nas emissões de 
GEE do portfólio de produtos  
em relação a 2010

8% 
de redução na intensidade de 
uso dos materiais para produtos 
de sistemas pessoais e

6% 
de redução na intensidade 
de uso dos materiais para 
impressoras em relação a 2016

+18.000 
toneladas 
de plástico reciclado usadas em 
produtos da HP em 2017

99.000 
toneladas 
de plástico reciclado usados em 
mais de 3,8 bilhões de cartuchos 
de tinta e de toner originais HP 
em 2017

271.400 
toneladas 
de hardware e suprimentos reciclados 
desde o começo de 2016

Garantindo que os materiais sejam adequadamente reaproveitados ao final da vida útil

 Cadeia de suprimentos  
 Operações  
 Produtos e soluções 
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Criando uma economia circular mais forte
Parcerias ajudam a fechar o ciclo e geram oportunidades econômicas

Planeta

Criando uma cadeia de 
suprimentos para plástico 
reciclado
No ano passado, a HP apresentou os 
primeiros cartuchos de tinta originais HP 
com garrafas plásticas recicladas no Haiti. 
Até março de 2018, fornecemos mais de 170 
toneladas de plástico (mais de 8,3 milhões 
de garrafas plásticas) do Haiti — plástico que 
poderia parar em rios e oceanos.

Junto com nossos parceiros da First 
Mile Coalition, também oferecemos 
oportunidades de educação a 50 crianças, 
além de alimentação e assistência médica, 
ao mesmo tempo que habilitamos 
oportunidades econômicas locais. 

Assista ao nosso vídeo.

Reciclagem de eletrônicos com missão 
social 
Como parte de nosso compromisso para construir 
uma economia circular forte, a HP é parceira da 
Homeboy Electronics Recycling, com sede em Los 
Angeles, para recuperar material de dispositivos em 
fim de vida útil para reintroduzí-los em nossa cadeia 
de ciclo fechado. Ao empregar homens e mulheres 
que já estiveram presos e enfrentavam dificuldades 
para encontrar emprego e treiná-los para consertar 
e reciclar equipamentos eletrônicos, a Homeboy está 
construindo um mundo no qual os recursos naturais 
e humanos são valorizados.

Assista ao nosso vídeo.

Expandindo a reciclagem de ciclo 
fechado para hardware
Em 2016, lançamos a reciclagem de ciclo fechado 
para hardware em parceria com cerca de 1.500 lojas 
Best Buy. Em 2017, o programa recuperou 3.200 
toneladas de resina plástica reciclada de eletrônicos 
reciclados para uso em novas impressoras HP ENVY 
Photo 6200, 7100 e 7800. Em 2018, aumentamos a 
quantidade de plástico reciclado para mais de 20% 
por peso.

+99.000 
toneladas 
de plástico reciclado usadas em 
cartuchos de tinta e toner HP em 
2017

271.400 
toneladas 
de hardware e suprimentos reciclados desde o 
começo de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=ibSkbHetqvY
https://youtu.be/k3o80_Tglfw
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Projetando e oferecendo nosso portfólio 
mais ambientalmente sustentável

HP EliteOne 
Nosso notebook  
all-in-one mais útil

Monitores  
HP Elite
Aumentando o uso de 
plástico reciclado pós-
consumo

Impressoras fotográficas 
HP ENVY
A primeira impressora da HP feita 
de impressoras e outros eletrônicos 
reciclados — mais de 10% por peso 
de plástico

HP Indigo 
Possibilitando uma 
impressão eficiente 
sob demanda8

Tecnologia de 
impressão HP Multi Jet 
Fusion 3D
Promovendo uma Quarta 
Revolução Industrial 
sustentável

Sistemas pessoais Impressão 3DImpressão

Tintas HP 
PageWide à base 
de água
Embalagem impressa 
digitalmente para 
segurança dos alimentos

Planeta
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Planeta

Programas de devolução para clientes
A HP oferece programas de devolução em 74 países e territórios no mundo todo por meio de uma rede global de fornecedores de reutilização e reciclagem. Essas ofertas variam de acordo com o local. 
Para obter uma lista completa, acesse hp.com/recycle.

Programas globais de devolução da HP para clientes*

Programa Descrição Progresso em 2017

Hardware

Reparo, 
recomercia- 
lização e 
reutilização

Nossos programas de remanufatura ajudam a ampliar a vida útil do hardware, 
reduzindo os impactos ambientais do descarte.

Também oferecemos orientação para os clientes sobre como reparar seus próprios 
produtos HP.

Nosso padrão de reutilização de hardware HP 
descreve nossos requisitos para fornecedores 
e subfornecedores que oferecem serviços de 
reutilização, restauração ou recomercialização em 
nome da HP. 

4,6 milhões
de unidades de 
hardware reparadas

1,27 milhão 
de unidades de hardware 
recomercializadas/
reutilizadas

Reciclagem
Disponível em 
64 países e 
territórios

A HP recicla o hardware quando não é economicamente viável ser reparado ou 
reutilizado. 

Os usuários domésticos e clientes comerciais possuem várias opções de reciclagem 
para seus equipamentos usados, incluindo entrega gratuita em muitos países. 
• Europa: Fornecedores de reciclagem da HP oferecem serviços de devolução e 

reciclagem para nossos produtos. 

• Estados Unidos: Os clientes podem entregar o hardware nas lojas Best Buy 
por meio de nosso programa de reciclagem de ciclo fechado, além de locais da 
Staples. Os clientes dos EUA também podem usar o programa HP Consumer 
Buyback para trocar equipamentos usados por dinheiro ou créditos de compra. 

• Ásia-Pacífico: A HP participa de várias organizações que promovem a 
responsabilidade de produtores em toda a região. 

Os serviços de reciclagem da HP oferecem 
programas de reciclagem personalizados para 
clientes empresariais e comerciais.

Assista ao nosso vídeo mostrando o processo de 
reciclagem.

Os fornecedores de reciclagem devem estar em 
conformidade com o padrão HP para reciclagem 
de hardware. 

135.200 
toneladas 
de hardware reciclado

17% 
de taxa de reciclagem geral 
da venda de hardware HP 
relevante globalmente**

3.200 
toneladas 
de plástico recuperado 
para uso em outros 
produtos da HP

Suprimentos, baterias e embalagens

Reciclagem  de 
cartuchos de 
tinta e toner
Disponível em 
63 países e 
territórios

A HP oferece de forma fácil e gratuita meios de reciclagem de cartuchos de tinta e 
toner da HP e Samsung***.

Clientes comerciais e domésticos podem devolver cartuchos de tinta e toner HP 
gratuitamente para mais de 16.500 locais autorizados em todo o mundo. Opções de 
coleta e devolução gratuitas estão disponíveis na maioria dos países. 

O inovador programa de reciclagem de ciclo 
fechado da HP usa plástico de cartuchos originais 
HP reciclados mais garrafas e cabides reciclados 
para criar novos cartuchos originais HP.

Veja como reciclamos cartuchos de tinta e de 
toner.

Os fornecedores de reciclagem devem estar em 
conformidade com a política de reciclagem de 
suprimentos de impressão da HP.

Cartuchos de toner HP LaserJet

14.800 
toneladas 
recicladas

84%
de materiais recuperados 
usados em outros 
produtos e 0% enviado 
a aterros sanitários

Cartuchos de tinta HP

1.500 
toneladas 
recicladas

74% 
de materiais recuperados 
usados em outros 
produtos e 0% enviado 
a aterros sanitários

Também oferecemos processamento responsável para baterias e reciclagem para  mídia/suprimentos de grandes formatos, suprimentos de impressão 3D e embalagens. 

 * As descrições das ofertas dessa tabela estão de acordo com a publicação de relatórios. Os dados de desempenho são de 31 de outubro de 2017. A disponibilidade das ofertas varia de acordo com o local. Veja a lista completa de programas de reutilização e 
reciclagem por país.

 ** A taxa de reciclagem é baseada no peso dos produtos de hardware devolvidos para reciclagem em comparação com o peso das vendas de nossos produtos de sete anos atrás (a vida útil média estimada de nossos produtos). É impraticável para a HP informar a 
taxa de reciclagem por categoria de produto, já que normalmente os materiais não são classificados nos pontos de coleta.

 *** Em 1º de novembro de 2017, a HP Inc. anunciou a conclusão de sua aquisição da unidade de impressoras da Samsung Electronics Co., Ltd.

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html?jumpid=re_r138_eco_product-recycling
http://hp.com/recycle
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/cbb.html
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/cbb.html
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/4571017621001/get-a-behind-the-scenes-look-at-hp-hardware-recycling?autoStart=true&page=1
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
https://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/index-hpe.asp?__cc=us&__la=en
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/5192503022001/hp-ink-cartridge-recycling?autoStart=true&page=0
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/5192503023001/hp-laserjet-toner-cartridge-recycling?autoStart=true&page=0
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/5192503023001/hp-laserjet-toner-cartridge-recycling?autoStart=true&page=0
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/suprecpolicy.pdf
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/suprecpolicy.pdf
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html
http://h30248.www3.hp.com/recycle/lfbanners/index.asp?__cc=us&__la=en
https://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/pdf/powder_container_recycling_instructions.pdf
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/pack.asp
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html
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8% 
de aumento no desempenho médio 
dos fornecedores na pontuação de 
sustentabilidade em relação a 2016

Expandindo a transparência da cadeia de 
suprimentos, fomos a  

PRIMEIRA 
INDÚSTRIA  
a publicar uma lista detalhada dos locais  
de nossos fornecedores de reciclagem  
globais em 2017119.900 

trabalhadores de fábricas de 
fornecedores 
participaram de 15 programas em 124 fábricas em três países em 2017

Pessoas

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

40% 
de mulheres

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

50% 
de minorias

Funções técnicas10

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

21% 
de mulheres em TI e 

engenharia

Funções globais11

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

55%
de mulheres nos 

departamentos jurídico, 
de finanças, RH e 

marketing

Conselho administrativo9

85% 
dos funcionários sentem 
que a HP valoriza a 
diversidade12

US$ 647 
milhões 
gastos com pequenas empresas 
em 2017

Estamos reinventando o padrão para diversidade e inclusão 
em nosso setor

Trabalhamos com nossos fornecedores para proteger 
e capacitar todos os trabalhadores de nossa cadeia de 
suprimentos

US$ 230 
milhões
gastos com empresas comandadas por 
minorias e mulheres em 201713
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Cadeias de suprimentos éticas, 
sustentáveis e resilientes
Inovando para sustentabilidade, protegendo e capacitando todos 
os trabalhadores e elevando melhores práticas na cadeia de 
suprimentos

Acreditamos 
que cada pessoa 
merece ser tratada 
com dignidade e 
respeito.

Insistimos para que os 
trabalhadores em nossa cadeia de 
suprimentos tenham tratamento 
justo, condições de trabalho 
seguras e empregos de sua livre 
escolha.

Nosso 
compromisso vai 
além do chão de 
fábrica. 

Nós nos envolvemos de forma 
intensa com os trabalhadores para 
promover o bem-estar e aprimorar 
suas habilidades, capacitando-os 
para se tornarem líderes em 
suas comunidades.

Usamos nosso 
alcance global 
para promover 
melhorias 
duradouras.

Somos transparentes com relação 
aos desafios da nossa cadeia 
de suprimentos e convocamos 
empresas e governos a criarem 
resiliência e respeito pelos direitos 
humanos e o meio ambiente.

Fornecedores evitaram

1,05 
milhão de toneladas 
de emissões de CO2e 
em 201714

243.600 
trabalhadores de fábricas 
de fornecedores 
participaram de programas de bem-estar e desenvolvimento 
de habilidades desde o início de 2015

Nossos princípios

Pessoas
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Pessoas

Mecanismos para 
perceber e lidar com 
riscos
Monitoramos os riscos das cadeias de 
suprimentos por meio de mecanismos como 
auditorias que verificam a conformidade dos 
fornecedores com nossas expectativas em 
relação à mão de obra, saúde e segurança, 
meio ambiente e ética. Em 2017, conduzimos 
150 auditorias e avaliações de montagem 
final, commodity e fornecedores de 
subcamada. Esperamos que os fornecedores 
ajam como cidadãos corporativos 
responsáveis e adotem uma abordagem 
proativa para promover práticas empresariais 
sustentáveis e a comunicação aberta para 
que possamos lidar com os problemas 
juntos. Além das auditorias, usamos uma 
variedade de ferramentas para promover 
o desempenho ambiental e social com os 
principais fornecedores, criando um impacto 
dentro e fora da fábrica. 

Desenvolvimento de 
capacidades
Colocar os trabalhadores no centro de 
tudo o que fazemos é fundamental para o 
envolvimento de nossos fornecedores. Nossas 
políticas cobrem todos os trabalhadores, 
quer o trabalho seja temporário, em período 
integral, de migrantes, estudantes ou por 
contrato. Fornecemos uma ampla variedade 
de programas de desenvolvimento de 
capacidades para aumentar as habilidades 
dos trabalhadores, enquanto promovemos 
um local de trabalho seguro e estilos de vida 
saudáveis.

Transparência
Apoiamos o progresso de nossos clientes em 
relação a suas próprias metas de impacto 
sustentável ao fornecermos informações 
sob medida relacionadas ao desempenho 
dos fornecedores que criam seus produtos 
e trabalhamos coletivamente para atender à 
crescente demanda para transparência dos 
consumidores.

Em 2017, nosso programa de 
responsabilidade da cadeia de 
suprimentos influenciou diretamente 
US$ 2,5 bilhões em negócios 
novos e existentes.

Desafios de 100 dias para 
aumentar a segurança com 

o TenSquared: China
Aprimorar a segurança e a saúde ocupacional 
em nossa cadeia de suprimentos requer 
vigilância e, às vezes, lidar com problemas de 
maneiras inovadoras. Por meio do programa 
TenSquared, gerentes e trabalhadores 
colaboram em desafios de 100 dias para 
lidar com problemas compartilhados. Essa 
abordagem pode aprimorar a comunicação e 
produzir fortes resultados.

Trabalhando juntos com a Social 
Accountability International, lançamos o 
TenSquared na China em 2015, tendo como 
base o sucesso do programa no Brasil. O 
segundo desafio de 100 dias, que aconteceu 
entre março e julho de 2017 em duas 
instalações na China, focou na segurança 
química e na preparação para emergências. 
Ele incluiu suporte para gerentes na 
colaboração efetiva com trabalhadores, 
identificação de riscos e estabelecimento de 
metas. As equipes também foram capacitadas 
para conduzir uma análise de custo/benefício 
para quantificar os benefícios financeiros 
do programa, além dos principais objetivos 
ergonômicos e de segurança. Uma equipe 
estimou que, ao melhorar o desempenho 
em duas simulações de evacuação de nove 
minutos por ano, a empresa economizaria 
US$ 1.800 anualmente. 

Colaborando para 
avançar nos direitos 
humanos
Nosso alcance global fornece a oportunidade 
de promover o progresso dos direitos 
humanos em todo o mundo. Promovemos os 
direitos humanos por meio do envolvimento 
em fóruns públicos e parcerias com várias 
partes interessadas, como:

• Presidir o comitê diretor da Responsible 
Labor Initiative, uma colaboração entre 
setores da Responsible Business Alliance, 
focada em trabalhadores vulneráveis a 
trabalhos forçados

• Participar do comitê diretor do Leadership 
Group for Responsible Recruitment, 
um grupo que promove a contratação 
sustentável por meio do treinamento e 
certificação de agentes de mão de obra 

• Participar do Advisory Board of Social 
Accountability International, criador do 
programa TenSquared, que melhora a 
saúde e a segurança dos trabalhadores

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/capabilitybuilding.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/capabilitybuilding.html
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1798
http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli/
http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli/
http://www.responsiblebusiness.org/
https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment
https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment
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Promovendo o progresso a partir do topo
Nosso Conselho é um dos mais diversificados do que qualquer 
empresa de tecnologia dos Estados Unidos. Aumentamos o 
número de mulheres em nossos níveis executivos em 6,5% 
desde 2015. Atualmente, as mulheres representam 27,9% dos 
vice-presidentes e 28,3% dos diretores de nossa empresa.15 

Integrando a diversidade e a inclusão em toda 
a HP 
Temos Business Impact Networks (BINs) em todas as regiões 
globalmente, representando nove públicos: negro/
afrodescendentes, portadores de necessidades especiais, 
gerações, hispânico/latino, LGBTQ+, multicultural, pan-asiático, 
veteranos e mulheres. Nossas divisões ativas dobraram em 
dois anos, totalizando 84 em 19 países no final de 2017. 

Investindo no talento futuro
A HP lançou o HBCU (Historically Black Colleges and 
Universities) Business Challenge (Desafio de negócios das 
Faculdades e Universidades Historicamente Destinadas a 
Negros) em 2017 para atrair estudantes mais diversificados 
para uma carreira em tecnologia. Mais de 70 estudantes de 17 
escolas da HBCU trabalharam em equipes para desenvolver 
planos de negócios, lidando com desafios reais que são 
essenciais para os negócios da HP.

Reinventando o padrão para diversidade e inclusão
A HP está contratando, e o talento é nosso único critério

85% 
dos funcionários sentem que a HP valoriza a diversidade17

6,5% 
de aumento no número de mulheres em liderança, de 
21,7% em 2015 para 28,2% em 201716

7,7% 
de aumento na contratação de minorias nos Estados 
Unidos no ano passado, de 26,8% em 2016 para 
34,5% em 2017

Pessoas

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/diversity/hbcuchallenge.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/diversity/hbcuchallenge.html
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Viabilizar resultados de aprendizagem melhores para

100 milhões de pessoas 
até 2025, desde o início de 2015

HP doando:

US$ 4,19 
milhões 
em dinheiro e doações de produtos em 201719

US$ 755.000 
oferecidos pela HP Foundation para auxiliar na prevenção de 
catástrofes, assistência e esforços para recuperação em 2017 

Envolvimento dos funcionários:

US$ 1,7 milhão 
em dinheiro doado por funcionários por meio do nosso 
programa HP Inspires Giving, 97,6% foram concedidos pela  
HP Foundation

+5.600 funcionários 
contribuíram

+89.000 horas de dedicação de 
voluntários locais em 2017, no valor de US$ 3,5 milhões20 

Para nos ajudar a alcançar nossa meta para 2025:

+80 escolas 
receberam HP Learning Studios,  
impactando 4.000 estudantes em 2017

 

+15 milhões de 
pessoas
se beneficiarão com o programa World on Wheels 
da HP até 2022

Progresso 

14,5 milhões de pessoas
se beneficiaram com programas de educação da HP  
em 2017

~4.000 
estudantes refugiados 
da Síria 
devem ser beneficiados no primeiro ano da parceria da 
HP com a Clooney Foundation 
for Justice e a UNICEF 

1 milhão de usuários 
é a meta de inscrição para a HP LIFE, entre 
2016 e 202518

Nossa meta

Comunidade

Fazemos parceria para oferecer aprendizado de qualidade possibilitado 
por tecnologia para milhões

Investimos na ajuda para construir 
comunidades vibrantes e resilientes

Crédito da foto: ©InZone/Georg Schaumberger
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Viabilizando melhores resultados de aprendizagem para 
100 milhões de pessoas
Fazendo parceria para oferecer educação inclusiva e possibilitada por tecnologia
Reinvent the Classroom: Mais de 80 escolas 
na América do Norte, Europa, Oriente Médio, 
Austrália e Nova Zelândia receberam a HP 
Learning Studios para apoiar uma aprendizagem 
avançada combinada à educação e tecnologia. 

HP LIFE: Inscrevemos 687.000 novos usuários 
em cursos on-line gratuitos de TI e negócios de 
2012 a 2017. Juntamente com nossos parceiros, 
trazemos a HP LIFE a comunidades carentes, 
ajudando aspirantes a empreendedores a 
descobrirem seus potenciais.

HP World on Wheels: Na Índia, a HP está 
trazendo laboratórios de aprendizado móveis 
independentes, conectados à Internet e 
alimentados por energia solar para as áreas 
rurais do país. 

14,5 
milhões de estudantes, 
incluindo adultos 
se beneficiaram com programas de educação da HP 
desde o início de 2015

Aprendizado possibilitado 
por tecnologia para 
refugiados e desabrigados
Em colaboração com a Clooney 
Foundation for Justice e a 
UNICEF, oferecemos tecnologia 
e treinamento a refugiados 
sírios e estudantes libaneses e a 
professores de nove escolas do 
Líbano. 

Em 2017, colaboramos com a 
Agência das Nações Unidas para 
Refugiados e outros parceiros para 
lançar os dois primeiros de seis HP 
Learning Studios no Oriente Médio.

Comunidade

Foco na comunidade

© UNICEFUSA/1W0A1204/Berger
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Criando impacto local positivo
Investimos nosso tempo, habilidades e recursos para ajudar a construir comunidades saudáveis e vibrantes

Contribuindo para as 
comunidades onde vivemos, 
trabalhamos e fazemos negócios
Mais de 5.600 funcionários contribuíram 
com mais de 89.000 horas de dedicação 
de voluntários locais em 2017, no valor 
de US$ 3,5 milhões.21 Além de seu tempo, 
os funcionários também doaram US$ 1,7 
milhão em dinheiro para as organizações 
qualificadas em 2017 por meio de nosso 
programa HP Inspires Giving. A HP Foundation 
contribuiu com US$ 1,66 milhão em fundos 
correspondentes.

US$ 7,69 
milhões 
em investimentos sociais 
contribuíram com nossas 
comunidades locais em 201722

Quando os desastres ocorrem, estamos lá para ajudar
Em 2017, a HP Foundation forneceu US$ 505.000 para auxiliar nos esforços de assistência e 
recuperação de desastres no México, Peru, Sul da Ásia e Estados Unidos e financiou US$ 250.000 
em iniciativas de prevenção de catástrofes.

Nos Estados Unidos, a HP Connection Spot oferece conectividade de emergência para pessoas 
que não conseguem se comunicar devido a desastres naturais. Funcionários voluntários são 
essenciais para o sucesso do programa — 80 voluntários da HP fizeram parte da equipe da 
Connection Spot quando foi implantada em setembro de 2017 após as devastadoras inundações 
causadas pelo furacão Harvey.

Comunidade



Eleita pela 4ª vez uma das melhores empresas do setor 
de eletroeletrônicos pelo Guia Exame de Sustentabilidade 
e pelo 2º ano consecutivo a melhor empresa na categoria 
Gestão de Resíduos.

A HP é finalista do prêmio The Circulars, na categoria 
Circular Economy Tech Disruptor, que reconhece as 
empresas que usam a tecnologia para possibilitar a 
economia circular.

 
de produtos HP no final de vida útil 

foram coletadas e recicladas no Centro 
de Reciclagem e Inovação do  

Brasil em 2017.

+20 voluntários  
HP contribuíram com 

+430 horas  
para o projeto Falaê de desenvolvimento 
de um APP Comunicação Alternativa  
(CA) em parceria com a ONG Educandário 
- Centro de Reabilitação São João Batista 
em Porto Alegre/RS.

Avançando em direção a economia circular no Brasil 
 
A HP está presente no Brasil há mais de 50 anos e possui operações fabris 
substanciais. Por isso a necessidade de inovar em soluções para a reciclagem, 
conectando as iniciativas de sustentabilidade globais às operações de manufatura 
local, passou a ser fundamental para impulsionar nosso progresso em direção 
a economia circular. 
 
Unificar, em uma mesma planta, parte dos laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento, fabricação, centro de distribuição e reciclagem de nossos 
produtos está diretamente atrelado à estratégia de gestão de ponta a ponta 
das operações e ao desenvolvimento de um Ecossistema de Economia Circular 
único encontrado no país. 
 
Em reconhecimento a esses esforços, em 2017, fomos eleitos pelo Guia EXAME 
de Sustentabilidade, a melhor companhia em Gestão de Resíduos pelo segundo 
ano consecutivo, além de figurar pela quarta vez o ranking das cinco empresas 
mais sustentáveis do setor eletroeletrônico. Adicionalmente, fomos finalistas 
na categoria Tech Disruptive no prêmio “The Circulars”¹.

O programa de economia circular possui três pilares:

A HP lançou em março de 2017 a Deskjet GT 5822, o tanque de tinta HP, 
uma impressora que nasceu circular. Produzida localmente, contém plástico 
reciclado proveniente de produtos HP em fim de vida útil coletados por meio 
HP Planet Partners Brasil. Adicionalmente, a impressora gera menos resíduo 
ao longo de sua vida útil. Uma campanha de marketing foi especialmente 
desenvolvida com o objetivo de apresentar os princípios da Economia Circular 
aos consumidores.

+711 toneladas

1) HP Planet Partners – Programa de Logística Reversa e Reciclagem da HP: O 
programa HP Planet Parners no Brasil existe desde 2008, coletando de forma 
gratuita e conveniente em todo país equipamentos, suprimentos de impressão 
e acessórios HP em fim de vida útil, permitindo a reinserção de materiais reci-
clados em novos produtos HP. O programa conta com mais de 400 pontos de 
coleta em canais parceiros da HP, e este ano uniu-se a Green Eletron, uma inicia-
tiva de logística reversa coletiva voltada ao atendimento da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Recolhemos e reciclamos mais de 3,5 mil toneladas de  
produtos HP em final de vida útil nos últimos 5 anos e conseguimos reinserir 
matéria-prima reciclada em mais de 7,7 milhões de novos produtos HP  
manufaturados no país. 

2) Programa Zero Waste: criado em 2013, o programa desenvolve diversas 
iniciativas junto a mais de 20 parceiros com o objetivo de reutilizar, reciclar 
e transformar resíduos gerados no processo produtivo. Entre 2015 e 2017 
foram reutilizados mais de 113 mil pallets de madeira, ajudando a preservar 
cerca de 7,5 mil árvores. Além disso, no último ano a HP economizou mais 
de 680 mil caixas de papelão com a iniciativa Free Packaging, que otimiza o 
transporte de materiais na linha de produção.

3) SmartWaste rastreamento de retorno: O projeto Smartwaste proporciona 
soluções de reciclagem de forma mais rápida e eficaz. A tecnologia de identifi-
cação por radiofrequência (RFID) é utilizada em todos os produtos HP fabrica-
dos no Brasil. Isso permite coletar informações no final de vida útil, ajudando a 
determinar por quanto tempo os produtos foram usados e como os materiais 
retornados podem ser reutilizados e reciclados com maior eficiência.

 ¹ https://thecirculars.org/ 
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https://thecirculars.org/
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Pessoas ComunidadePlaneta

Metas do Impacto Sustentável HP
Incentivando o progresso em nossa cadeia de valor 
Estabelecer metas ousadas e de longo prazo para HP é estratégico para termos um melhor impacto. Medimos o sucesso pela forma como nossas ações e soluções 
ajudam a criar um futuro mais sustentável para nosso planeta, pessoas e comunidades em que vivemos, trabalhamos e fazemos negócios.

Recursos naturaisMudança climática

Reduzir as emissões de GEE 
do Escopo 1 e 2 em 25%  
até 2025

Progresso:
Alcançada

Usar 40% de eletricidade 
renovável em operações 
globais até 2020

Progresso:
Alcançada

Ajudar os fornecedores 
a cortar 2 milhões de 
toneladas de emissões de 
CO2 equivalente até 2025 

Progresso:
Alcançada em 53%

Reduzir a intensidade das 
emissões de GEE das cadeias 
de suprimentos em 10% até 
2025

Progresso:
Alcançada em 0% — a intensidade 
das emissões de GEE das cadeias de 
suprimentos aumentou 4% desde 2015

Desmatamento zero23 
até 2020

Progresso:
Alcançada em 81%

Manter acima de 99% a taxa 
de conclusão do treinamento 
Integrity at HP*

Progresso:
Alcançada

*  Antes conhecido como Normas de Conduta 
Empresarial.

Reduzir o consumo de água 
potável nas operações 
globais em 15% até 2025

Progresso:
Alcançada em 0% — o consumo de água 
potável nas operações aumentou  4% 
desde 2015

Desenvolver habilidades e 
melhorar o bem-estar de 
500 mil trabalhadores das 
fábricas até 2025

Progresso:
Alcançada em 49% desde 2015

Viabilizar melhores 
resultados de aprendizagem 
para 100 milhões de pessoas 
até 2025

Progresso:
Alcançada em 14,5%

Reciclar 1,2 milhão de 
toneladas de hardware e 
suprimentos até 2025

Progresso:
Alcançada em 22,5% desde 2016

Dobrar a participação 
das fábricas em 
nossos programas de 
sustentabilidade até 2025

Progresso:
Alcançada em 6% desde 2015

Reduzir a intensidade das 
emissões de GEE do portfólio 
de produtos em 25% até 
2020

Progresso:
Alcançada

Consulte a próxima página e as notas finais para obter mais detalhes.
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Alcançada Conforme planejado Requer atenção

Planeta
Meta Progresso em 2017 ODS da 

ONU

Mudança climática

Reduzir as emissões de GEE do Escopo 
1 e 2 das operações globais em 25% 
até 2025, em relação a 2015.24

As operações globais da HP produziram 260.100 
toneladas de emissões de CO2e do Escopo 1 e 2, 
35% a menos do que a linha de base de 2015.

13

Usar eletricidade 100% renovável em 
nossas operações globais, com uma 
meta de 40% até 2020.

A eletricidade renovável comprada e gerada no 
local, combinada com certificados de eletricidade 
renovável e garantias de origem, representou 50% 
de nosso consumo total.

7, 13

Reduzir a intensidade das emissões de 
GEE relacionadas a fornecedores de 
produção e transporte de produtos de 
primeira camada em 10% até 2025, 
em relação a 2015.25

Até dezembro de 2016 inclusive (o ano mais 
recente para o qual há dados disponíveis), a 
intensidade das emissões de GEE aumentou 4% 
em relação a 2015.

13

Ajudar os fornecedores a reduzir 2 
milhões de toneladas das emissões de 
dióxido de carbono equivalente (CO2e) 
entre 2010 e 2025.26

Em 2017, os fornecedores evitaram 1,05 milhão 
de toneladas de emissões de CO2e.

13

Reduzir a intensidade das emissões de 
GEE do portfólio de produtos da HP em 
25% até 2020, em relação a 2010.27

Até o final de 2017, alcançamos uma redução de 
33%.

7, 12, 13

Recursos naturais

Alcançar um desmatamento zero com 
relação a papéis da marca HP 
e a embalagens de produtos feitas de 
papel até 2020.28

Alcançada para papéis da marca HP em 2016. 
Manteve esse desempenho em 2017 e desen-
volveu um plano de desempenho de fornecedores 
de embalagens para gerar progresso nessa área.

12, 13, 15

Reduzir o consumo de água potável 
nas operações globais em 15% até 
2025, em relação a 2015.29

O consumo de água potável global foi de 
2.660.000 metros cúbicos, 4% a mais do que em 
2015.

6

Reciclar 1,2 milhão de toneladas de 
hardware e suprimentos até 2025, 
desde o início de 2016.

Alcançou 271.400 toneladas recicladas, incluindo 
151.500 toneladas em 2017.

12

Pessoas 
Meta Progresso em 2017 ODS da 

ONU

Desenvolver habilidades e melhorar o 
bem-estar de 500 mil trabalhadores 
das fábricas até 2025, a partir do início 
de 2015.

119.900 trabalhadores de fábricas de fornece-
dores participaram de 15 programas em 124 
fábricas em três países em 2017, alcançando 
243.400 trabalhadores treinados desde o início 
de 2015.30

8, 10

Dobrar a participação das fábricas em 
nossos programas de sustentabilidade 
da cadeia de suprimentos até 2025, 
em relação a 2015.

Alcançou um aumento de 6% na participação de 
fábricas desde 2015.

8, 10

Manter acima de 99% a taxa de 
conclusão do treinamento anual 
Integrity at HP (antes conhecido como 
Normas de Conduta Empresarial) 
entre os funcionários ativos da HP e o 
Conselho administrativo.

99,62% dos funcionários, incluindo executivos  
seniores, concluíram o treinamento Integrity at HP, 
bem como todos os membros de nosso Conselho 
administrativo. 

Comunidade
Meta Progresso em 2017 ODS da 

ONU

Viabilizar resultados de aprendi-
zagem melhores para 100 milhões 
de pessoas até 2025, a partir do início 
de 2015.

14,5 milhões de estudantes, incluindo adultos, se 
beneficiaram com programas de educação da HP 
que promovem um aprendizado de qualidade e o 
conhecimento digital e viabilizam resultados de 
aprendizagem melhores desde o início de 2015. 

4, 5

Metas do Impacto Sustentável HP (detalhes)
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Seja nosso parceiro
A HP é reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis do mundo

Uma das apenas 25 empresas 
nomeadas para as listas Climate 
A e Water A de 2017; alcançou 
um lugar na tabela de líderes em 
Envolvimento de fornecedores de 
2018

Reconhecida como líder do setor 
pelo compromisso para lidar com 
tráfico de pessoas e trabalho 
forçado na cadeia de suprimentos

Conquistou o 14º lugar na lista 
Top 25 da cadeia de suprimentos 
da Gartner com perfeito 10 por 
esforços em responsabilidade 
social corporativa em 2018

Incluída no Índice FTSE4Good 
desde 2003

Recebeu o prêmio de Excelência 
da Agência de Proteção Ambiental 
SmartWay dos EUA pela sexta vez

Recebeu 100% no Índice de 
Igualdade Corporativa todos os 
anos desde 2003

Nas classificações de 2017, foi 
listada no Índice Global pela sexta 
vez consecutiva

Recebeu o prêmio Medalha de 
ouro por Sucesso Corporativo 
Internacional em Desenvolvimento 
Sustentável 

Nomeada uma das 100 
corporações mais sustentáveis do 
mundo em 2017 e 2018

Foi classificada entre as principais 
empresas de tecnologia para 
esforços de responsabilidade 
social corporativa pelo oitavo ano 
consecutivo

A HP Brasil foi reconhecida 
pelos seus esforços em 
sustentabilidade pelo Guia Exame 
em 2013, 2014, 2016 e 2017.
Além disso, foi finalista do prêmio 
The Circulars 2018, na categoria 
Circular Economy Tech Disruptor.

Constou da lista Canada’s Greenest 
Employers (Empregadores mais 
ecológicos do Canadá) pelo décimo 
primeiro ano consecutivo

Para obter mais informações ou detalhes, entre em contato com seu gerente de conta ou acesse www.hp.com/sustainableimpact ou www.hp.com/go/scc.

www.hp.com/sustainableimpact
www.hp.com/go/scc
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Notas finais
Informações adicionais sobre os dados apresentados 
neste relatório disponíveis mediante solicitação.

1 Novos negócios no ano fiscal de 2017 suportados onde 
os critérios de sustentabilidade eram uma consideração 
conhecida.

2 Número de ofertas suportado onde os critérios de 
sustentabilidade eram uma consideração conhecida.

3 Os dados se referem à porcentagem dos entrevistados 
da pesquisa de funcionários HP 2017 Voice Insight Action 
(VIA) que concordaram plenamente ou concordaram com 
cada afirmação.

4 Ibid.
5 Isso dá seguimento a uma meta anterior à separação da 

Hewlett-Packard Company em 1º de novembro de 2015, 
estendendo-a até 2025. Inclui dados de fornecedores 
associados à HP Inc. e a unidades de negócios da HP Inc. 
antes da separação.

6 A meta da HP é que todos os papéis da marca HP 
e embalagens de produtos à base de papel serão 
derivados de fontes certificadas e recicladas até 
2020, com uma preferência por fibra virgem de fontes 
certificadas pelo Forest Stewardship Council (FSC). 
Embalagem é a caixa que vem com o produto e todos os 
papéis (incluindo as embalagens e os materiais) dentro 
da caixa.

7 A eletricidade renovável comprada e gerada no local, 
combinada com certificados de eletricidade renovável 
e garantias de origem, representou 50% de nosso 
consumo total.

8 As impressoras digitais HP Indigo possibilitam impressão 
eficiente sob demanda com custos e impactos 
ambientais menores em comparação a impressoras 
analógicas.

9 Em 31 de Outubro de 2017.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Os dados se referem à porcentagem dos entrevistados 

da pesquisa de funcionários HP 2017 Voice Insight Action 
(VIA) que concordaram plenamente ou concordaram com 
cada afirmação.

13 Os fornecedores são categorizados como comandados 
por minorias ou por mulheres, não os dois. Essas 
categorias incluem todos os tamanhos de empresas.

14 Isso dá seguimento a uma meta anterior à separação da 
Hewlett-Packard Company em 1º de novembro de 2015, 
estendendo-a até 2025. Inclui dados de fornecedores 
associados à HP Inc. e a unidades de negócios da HP Inc. 

antes da separação.
15 Em 31 de Outubro de 2017.
16 Apenas funcionários em período integral, nível de 

diretoria e acima.
17 Os dados se referem à porcentagem dos entrevistados 

da pesquisa de funcionários HP 2017 Voice Insight Action 
(VIA) que concordaram plenamente ou concordaram com 
cada afirmação.

18 108.000 usuários se inscreveram no HP LIFE desde 
2016.

19 As doações de produtos são avaliadas pelo preço de 
tabela da Internet. Esse é o preço que um cliente teria 
pago para comprar o equipamento pelo canal de vendas 
diretas da HP na Internet no momento que a concessão 
foi processada.

20 Taxa por hora baseada no tipo de voluntariado: US$ 150/
hora para conselho, corporação de serviços, pro bono 
e base em habilidades; US$ 24,14/hora para trabalhos 
práticos e não determinados, ajustada usando dados do 
Banco Mundial para compra de diferenças de potência 
entre os países.

21 Taxa por hora baseada no tipo de voluntariado: US$ 150/
hora para conselho, corporação de serviços, pro bono 
e base em habilidades; US$ 24,14/hora para trabalhos 
práticos e não determinados, ajustada usando dados do 
Banco Mundial para compra de diferenças de potência 
entre os países.

22 Investimentos sociais incluem todas as concessões feitas 
para organizações não lucrativas da HP, mais a avaliação 
das horas do funcionário voluntário. Os dados excluem 
contribuições para a HP Foundation e doações de 
funcionários, mas inclui as contribuições correspondentes 
da HP e as contribuições da HP Foundation para outras 
organizações.

23 Todos os papéis da marca HP e embalagens de produtos 
à base de papel serão derivados de fontes certificadas 
e recicladas até 2020, com uma preferência por fibra 
virgem de fontes certificadas pelo Forest Stewardship 
Council (FSC). Embalagem é a caixa que vem com o 
produto e todos os papéis (incluindo as embalagens e os 
materiais) dentro da caixa.

24 Devido à aquisição da unidade de impressoras da 
Samsung Electronics Co. Ltd., que foi fechada em 1º de 
novembro de 2017, estamos avaliando a maneira e o 
cronograma para reiniciar nossas emissões de GEE de 
Escopo 1 e 2 de 2015 e as linhas de base de consumo 
de água.

25 A intensidade é calculada como o total de emissões 
de GEE reportadas por fornecedores de produção e 
de transporte de produtos de primeira camada que 
são atribuíveis à HP, dividido pela receita anual da HP. 
Esse método normaliza o desempenho com base na 
produtividade de negócios. A intensidade é informada 
como a média acumulada de três anos para diminuir o 
impacto da variação ano a ano e destacar as tendências 
de longo prazo. As emissões de GEE de fornecedores de 
produção incluem emissões dos Escopos 1 e 2. 

26 Isso dá seguimento a uma meta anterior à separação da 
Hewlett-Packard Company em 1º de novembro de 2015, 
estendendo-a até 2025. Inclui dados de fornecedores 
associados à HP Inc. e a unidades de negócios da HP Inc. 
antes da separação.

27 A intensidade das emissões de GEE para produtos da 
HP mede as emissões de GEE referentes ao uso de 
produtos durante sua vida útil por unidade, para sistemas 
pessoais, e por página impressa, para impressoras, com 
base no uso durante a vida útil previsto. Esses valores 
são então ponderados pela contribuição dos produtos 
de sistemas pessoais e de impressão para a receita 
global no ano em curso. Essas emissões representam 
mais de 99% das unidades de produtos HP enviadas 
a cada ano, incluindo notebooks, tablets, desktops, 
dispositivos de computação móveis, workstations, 
monitores e sinalização digital; e impressoras HP InkJet, 
LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex e Jet Fusion 3D, além 
de scanners.

28 Todos os papéis da marca HP e embalagens de produtos 
à base de papel serão derivados de fontes certificadas 
e recicladas até 2020, com uma preferência por fibra 
virgem de fontes certificadas pelo Forest Stewardship 
Council (FSC). Embalagem é a caixa que vem com o 
produto e todos os papéis (incluindo as embalagens e os 
materiais) dentro da caixa.

29 Devido à aquisição da unidade de impressoras da 
Samsung Electronics Co. Ltd., que foi fechada em 1º de 
novembro de 2017, estamos avaliando a maneira e o 
cronograma para reiniciar nossas emissões de GEE de 
Escopo 1 e 2 de 2015 e as linhas de base de consumo 
de água.

30 O progresso em 2017 inclui 77.800 trabalhadores de 
fábricas em 2015, 45.700 em 2016 e 119.900 em 2017.




