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Os riscos da contrafação
A contrafação é ilegal, e os consumíveis e os artigos informáticos contrafeitos podem 
constituir ameaças sérias. Embora as contrafações possam parecer produtos originais da HP,  
geralmente são de baixa qualidade. Para ajudar a proteger a sua organização contra  
a contrafação, a HP fornece orientações e apoio dedicados em matéria de anticontrafação.

Programa Anticontrafação e Antifraude da HP (HP ACF)
para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA)

Quando responder a concursos ou adquirir produtos para a sua empresa, esteja atento  
à ameaça da contrafação. A HP e os seus parceiros querem ajudar a protegê-lo desta ameaça.  
Para tal, disponibilizaram as orientações abaixo.
Abril de 2022 | Este documento não se destina a ser usado em Israel ou na Rússia.

Guia anticontrafação  
para compras

Informações para clientes empresariais  
sobre como evitar consumíveis  

e artigos informáticos contrafeitos

Proteja a sua empresa
Proteja-se da contrafação. A HP recomenda as seguintes ações aquando da compra  
de produtos originais da HP:

>  Aceite apenas produtos em embalagens 
originais fechadas/seladas; não ceda  
as embalagens vazias.

>  Tenha atenção aos preços baixos 
suspeitos e a ofertas do tipo  
“bom demais para ser verdade”.

>  Evite produtos de “importações paralelas” 
(também designados como produtos  
de “mercado paralelo”) vendidos fora  
da sua região.2

>  Compre apenas a vendedores/
fornecedores de confiança tais como  
os Parceiros Autorizados HP.

>  Verifique a existência de indícios de contrafação nos produtos suspeitos com o nosso 
Guia Anticontrafação para Clientes Empresariais, disponível em hp.com/anticounterfeit.

~83%
dos clientes empresariais  
da HP
consideram a contrafação  
e a fraude como um problema 
significativo.1

~90%
dos clientes empresariais  
da HP
consideram os produtos 
contrafeitos como produtos  
de risco.1

Impressões de fraca 
qualidade, danos  
na impressora 
e tempo de 
inatividade.

Custos de serviço 
alargados para 
impressoras 
danificadas, que não 
estão cobertas pela 
Garantia da HP3

Desperdício  
de dinheiro  
e necessidade de 
um novo processo 
de concurso.

Riscos para a saúde, 
por exemplo, 
devido a ligações 
defeituosas.

Riscos de cibersegurança,4  
por exemplo, uma vez  
que o chip de um 
consumível contrafeito 
pode conter malware.

Cooperação 
inconsciente  
com criminosos.

As COnTrAfAçõEs POdEm imPliCAr risCOs sériOs:



saiba mais em 
hp.com/anticounterfeit
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dos produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham os referidos produtos e serviços.  
Nada do que é aqui apresentado deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões  
nem por erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.

INCLINE INCLINE

1 Com base num inquérito online a decorrer de clientes empresariais que foram submetidos a uma Inspeção  
de Entregas a Clientes (CDI) realizada pela HP; inquérito promovido pelo Programa HP ACF em 2017; resultados  
de abril de 2021. | 2 Se for um cliente localizado do Espaço Económico Europeu (EEE), Suíça e Reino Unido, os produtos 
do mercado paralelo referem-se a produtos vendidos por um vendedor fora da região referida. Se for um cliente 
localizado fora do EEE, Suíça e Reino Unido, os produtos do mercado paralelo referem-se a produtos vendidos por 
um vendedor fora do seu país. | 3 A Garantia Limitada Internacional da HP estabelece: “A utilização de um consumível 
não-HP ou recarregado não afeta (...) a Garantia Limitada da HP para o cliente final (...). No entanto, se a avaria ou dano  
da impressora ou da cabeça de impressão for provocada pela utilização de um consumível não-HP ou recarregado,  
a HP cobrará os valores standard de mão de obra e peças para reparar a avaria ou dano da impressora (...)”. Mais detalhes  
poderão estar disponíveis em declarações de garantia individuais relevantes, se for o caso. | 4 Para mais detalhes, 
visite hp.com/go/suppliesthatprotect. | 5 Convite não vinculativo da HP, disponível apenas em determinados países.

Proteja-se das contrafações ao comprar consumíveis de impressão HP
No caso específico da compra de tinteiros e toners HP, a HP recomenda também:

VErifiQUE A ETiQUETA dE sEGUrAnçA

• Incline a embalagem para a frente  
e para trás, e da esquerda para a direita,  
para ver os símbolos “HP” e “ü”  
que se movem em direções opostas/
mesma direção, respetivamente.

• Digitalize o código QR da etiqueta 
utilizando o seu smartphone para  
o validar online.

• Todos os consumíveis HP PageWide  
e toners HP têm uma etiqueta  
de segurança, bem como alguns 
tinteiros HP.

COmPrE Em sEGUrAnçA

• Solicite claramente “consumíveis 
originais da HP” e especifique quais  
os produtos que pretende.

• Ressalve que o vendedor/fornecedor 
não deve entregar qualquer produto 
“equivalente”.

• Solicite referências tais como  
o Certificado de Parceiro HP  
ou uma Carta com o resultado  
da auditoria do Programa HP ACF.

• Peça ao vendedor/fornecedor para 
se certificar de que todos os produtos 
entregues são originais da HP.

• Deixe claro que em caso de contrafação,  
o caso pode ser comunicado  
às autoridades.

PROCURE O APOIO DA HP

• Em caso de suspeita relativamente 
a entregas de grandes ou médias 
proporções, solicite uma inspeção  
de Entregas a Clientes (Cdi) gratuita5, 
uma verificação realizada por  
um especialista no local ou online,  
em hp.com/anticounterfeit.

• Para comunicar eventuais contrafações 
ou propostas suspeitas, ou para esclarecer  
outras questões, contacte os especialistas  
da HP em qualquer língua através do 
e-mail emea.anti-counterfeit@hp.com 
ou através do website  
hp.com/anti-counterfeit.

http://www.hp.com/go/getupdated

	E-mail-address 37: 
	Seite 1: Off

	E-mail-address 39: 
	Seite 1: Off

	Back 60: 
	Schaltfläche 41: 
	Seite 2: Off

	E-mail-address 41: 
	Seite 2: Off

	E-mail-address 38: 
	Seite 2: Off

	Back 61: 
	Back 62: 
	Back 63: 
	Back 65: 


