Programa HP Planet Partners Brasil
Geração de valor para a HP e para nossos clientes
em todo o mundo
A HP tem programas de coleta e reciclagem em mais de 74 países e territórios no mundo.1 O HP Planet Partners, disponível no
Brasil desde 2008, coleta de forma fácil e gratuita produtos HP em fim de vida útil. Aqui os transformamos em matéria-prima
para ser reinserida como partes e peças de novos produtos HP manufaturados localmente, promovendo uma reciclagem de
“ciclo fechado“ para plásticos e viabilizando a Economia Circular na cadeia de eletroeletrônicos. Para os demais materiais, a HP
conta com parceiros e outras indústrias que asseguram sua destinação ambientalmente correta, garantindo que nada vá para
aterros sanitários.
• Recicle seus equipamentos, acessórios e suprimentos originais HP por meio do programa HP Planet Partners de forma fácil
e gratuita.
• O Programa tem cobertura nacional e conta com mais de 400 pontos de descarte para suprimentos de impressão.
• O Programa está disponível para consumidores finais e empresas do setor público e privado.
• A HP exige de seus parceiros práticas responsáveis de processamento e cumprimento de todos os requisitos regulatórios
vigentes.
Para saber mais, acesse www.hp.com.br/sustentabilidade e clique aqui para assistir o vídeo sobre Sustentabilidade na HP Brasil.

Reciclagem de
cartuchos, garrafas
de tinta e toners HP

Reciclagem de
computadores e
acessórios

• O programa HP Planet Partners permite que você
recicle seus cartuchos, garrafas de tinta e toners
originais HP de forma fácil e gratuita em todo o Brasil.
• Estão excluídos do programa: cartuchos de tinta e toner
que não são da marca HP, cartuchos recarregados,
remanufaturados, re- etiquetados ou clonados.

www.hp.com.br/reciclar

• A HP recicla seus equipamentos de hardware e
acessórios em fim de vida útil de forma fácil e
gratuita em todo o território nacional por meio da
coleta no local.
• A HP oferece programas de reciclagem personalizados
para clientes corporativos.
• A HP fornece um laudo de destruição e certificado
de participação para clientes corporativos após o
equipamento ser processado.

www.hp.com.br/reciclar

1. Para saber onde ficam os pontos de descarte para cartuchos
HP acesse nosso site.
2. Acesse nosso site e preencha o formulário online ou ligue
para solicitar sua coleta no local. Quantidade mínima:
5 unidades.
3. Após solicitar a reciclagem, a HP enviará orientações sobre
os procedimentos necessários em até 48 horas.

1. Acesse nosso site e preencha o formulário online ou ligue
para solicitar sua coleta no local.
2. Após solicitar a reciclagem, a HP enviará orientações sobre
os procedimentos necessários em até 48 horas.

Juntos, estamos reciclando para tornar o mundo melhor
Milhões de clientes da HP ao redor do mundo nos ajudam a tornar o mundo melhor por meio da reciclagem de produtos. Quando você
recicla seus cartuchos originais HP usados, equipamentos ou acessórios HP por meio do programa HP Planet Partners, você ajuda a fazer
a diferença. Até o ano de 2018, a HP produziu mais de 4,2 bilhões de cartuchos e toners originais HP utilizando mais de 107.000 toneladas
de plástico reciclado. No Brasil, alimentamos nosso processo de ciclo fechado ao coletar e reciclar localmente mais de 5.200 toneladas de
produtos HP em fim de vida útil desde 2012. Veja como a HP contribui para o impacto sustentável ao usar plástico reciclado no lugar de
matéria-prima virgem:
Veja por onde começar em hp.com.br/reciclar

+8,2M de novos produtos
HP produzidos com
conteúdo reciclado no Brasil

Economia de
aproximadamente 90%
de energia2

Redução de 39% no
consumo de água3

Redução de até 87% na
emissão de CO22

Recicle seus cartuchos de tinta, toners e equipamentos
HP usados! É fácil e gratuito!
Com o Programa de Coleta e Reciclagem HP Planet Partners é muito fácil reciclar seus produtos em fim de vida útil.
Saiba como: www.hp.com.br/reciclar

A HP é parceira da Conservação Internacional no Brasil,
uma organização sem fins lucrativos que visa preservar
o meio ambiente através de três eixos centrais: capital
natural, produção sustentável e governança. Globalmente, a
organização ambiental tem mais de 30 anos e trabalha para
proteger a natureza em diversos lugares do mundo.
www.conservation.org/global/brasil
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1. A disponibilidade do programa pode variar. Para obter mais informações, consulte www.hp.com.br/reciclar 2. Estudo brasileiro sobre o “Inventário do ciclo de vida
do processo de reciclagem de plásticos de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos”, de 2015, para o ecossistema da HP Brasil. 3. Com base em uma Avaliação
de Ciclo de Vida (LCA) de PET Reciclado e Polipropileno Reciclado, realizada pela Four Elements Consulting, a pedido da HP (fev/2018). Para detalhes, acesse:
hp.com/go/recycledplasticsLCA
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