Relatório de Impacto Sustentável da HP
Resumo Executivo de 2021

Carta do nosso Presidente e CEO
Desde nossos
primeiros dias
como empresa, a
HP tem sido um
lugar onde a
inovação gera
contribuições
extraordinárias
para a humanidade.

IMAGEM DE CAPA: EMPODERAMENTO DAS MENINAS

A parceira da HP, Girl Rising, usa o poder da
narrativa para destacar a conexão entre a
educação das meninas e as mudanças climáticas.
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Estamos enfrentando um conjunto de desafios globais
que estão testando a base sobre a qual nossa sociedade
é construída. De uma pandemia em andamento à nossa
crise climática acelerada e à desigualdade persistente,
passamos por desafios que afetam a todos nós. E a
maneira como respondemos ajudará a moldar nosso
futuro de maneira profunda e duradoura.

Fizemos progressos significativos na redução do
desperdício de plástico e no uso de mais plástico
reciclado. Reduzimos as embalagens plásticas
descartáveis em 44% comparado a 2018. E aumentamos
o uso de plástico de conteúdo reciclado pós-consumo em
nossos sistemas pessoais e portfólio de produtos de
impressão para 13%, pois almejamos 30% até 2025.

Empresas como a nossa têm um papel fundamental a
desempenhar para ajudar a resolver esses desafios. Por
isso, em 2021, anunciamos uma das agendas de impacto
ambiental e social mais abrangentes do nosso setor - com
metas agressivas focadas em ação climática, direitos
humanos e equidade digital. E estamos tomando medidas
decisivas para alcança-las.

Também estamos revolucionando o mercado de
embalagens sustentáveis à base de fibra de US$ 10
bilhões, com nossa Solução de Ferramentas Avançadas
de Fibra Moldada HP habilitada para impressão 3D e
aquisição da Choose Packaging, o inventor das únicas
garrafas de papel sem plástico disponíveis
comercialmente.

Em nosso 21º relatório anual de Impacto Sustentável,
compartilhamos o progresso do que estamos fazendo. Há
áreas em que estamos liderando e também há
oportunidades para fazermos mais. Nossas equipes
estão operando com o profundo senso de urgência
necessário para fazer melhorias contínuas, ao mesmo
tempo em que estabelecemos parcerias para maximizar
nosso impacto. Enquanto nenhuma empresa, setor ou
mesmo país consegue resolver os enormes desafios
globais diante de nós, sabemos que podemos criar um
futuro melhor trabalhando juntos.

Realizamos parceria com as principais organizações
ambientais e de conservação, incluindo o World Wildlife
Fund, a Conservation International, a Arbor Day
Foundation e o Jane Goodall Institute, para investir em
restauração florestal e gestão responsável com o
objetivo de promover o desmatamento zero para papel
não HP usado em impressoras e serviços de impressão
HP. Desde 2020, todos os papéis e embalagens à base de
papel da marca HP para impressoras e suprimentos
domésticos e de escritório, PCs e monitores são
derivados de fontes recicladas ou certificadas.

Ação climática
De todos os desafios que o mundo enfrenta, nenhum é
maior do que a nossa crise climática. E assim, definimos
uma meta climática ambiciosa: Até 2040, toda a cadeia
de valor da HP — Escopo 1, 2 e 3 — atingirá emissões
líquidas zero de gases de efeito estufa, com uma redução
de 50% nas emissões absolutas até o final dessa década.
Já conseguimos uma redução absoluta de 9% desde 2019
— mas sabemos que devemos nos mover mais rápido.
Então, estamos repensando nossos materiais, como
mantê-los em uso circular e como reduzir nossa pegada.

Por fim, estamos ampliando nosso impacto ao envolver
nossos diversos fornecedores de produção e milhares de
fornecedores de não produção em programas de
sustentabilidade. No início de 2022, ampliamos nosso
programa de canal parceiro Amplify Impact para habilitar
mais de 10.000 parceiros em mais de 40 países buscando
promover suas próprias jornadas de impacto sustentável.
CONTINUA

Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Carta do nosso Presidente e CEO
Direitos humanos
Mesmo trabalhando para aprofundar nosso impacto,
estamos focados em expandir a diversidade de nossa
força de trabalho. Construir uma força de trabalho
diversificada e inclusiva não é apenas a coisa certa a
fazer, mas também faz sentido para os negócios. Equipes
diversificadas podem inovar mais e serem mais efetivas
no momento de superar o mercado.
Visamos dobrar o número de executivos negros e afroamericanos da HP até 2025 e chegar a 50/50 de
igualdade de gênero na liderança até 2030. A HP está
entre as principais empresas de tecnologia para mulheres
em cargos de liderança – e quase 45% de nossas
contratações nos EUA em 2021 eram minorias
raciais/étnicas – estamos explorando maneiras de
melhorar a representação inclusiva em todos os níveis.
Equidade digital
Também estamos comprometidos em ajudar a derrubar
as barreiras que excluem muitos de participar da
economia digital. Quase 3 bilhões de pessoas em todo o
mundo permanecem off-line devido à falta de acesso,
acessibilidade ou usabilidade. A pandemia da COVID-19
expôs a profundidade desse problema e até a exacerbou,
pois muitas escolas e empresas começaram a operar
remotamente.
Por isso, em 2021, nos comprometemos a acelerar a
equidade digital para 150 milhões de pessoas até o final
da década - uma meta que pretendemos atingir com a
colaboração e o apoio dos principais parceiros
prioritários, como Girl Rising, NABU, MIT Solve e Aspen
Digital, por meio do programa Digital Equity Accelerator
lançado em fevereiro de 2022.

Repetidamente, nosso pessoal teve a visão de ver
possibilidades inteiramente novas para o papel que
podemos desempenhar no mundo – e a engenhosidade
para criar tecnologia que inspire um progresso ambicioso.
Essa visão e engenhosidade se refletem no progresso
que estamos fazendo em relação às nossas metas de
Impacto Sustentável hoje. E o impacto no mundo – e em
nossos negócios – é claro. Na verdade, nossas iniciativas
de Impacto Sustentável ajudaram a empresa a ganhar
mais de US$ 3,5 bilhões em novas vendas no exercício
social de 2021 — um aumento de três vezes em relação ao
ano anterior. Simplificando, quando inovamos com
propósito, criamos as condições para que os negócios e
a sociedade prosperem.
Estou inspirado pelo progresso que estamos fazendo
para nos tornarmos a empresa de tecnologia mais
sustentável e justa do mundo. E espero que nosso
sucesso estimule outras empresas a se juntarem a nós na
criação do futuro que queremos ver – para nossas
empresas, nossas famílias e nossas comunidades.
Cordialmente,

Enrique Lores,
Presidente e CEO

Construindo uma HP mais sólida
Desde nossos primeiros dias como empresa, a HP tem
sido um lugar onde a inovação gera contribuições
extraordinárias para a humanidade.
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Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Estratégia de Impacto Sustentável
A HP pretende ser a
empresa de
tecnologia mais
sustentável e justa
do mundo.
Nossa agenda ambiciosa está
enraizada na ciência e alinhada
aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
da ONU. Ela conecta a HP às
questões mais importantes e
urgentes do nosso momento
onde podemos ter o maior
impacto.
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Ampliação do impacto nos negócios
Valor de negócios

Título de Sustentabilidade
Quase US$ 1 bilhão em receitas líquidas
do Título de Sustentabilidade inaugural
da HP foram alocados para projetos
elegíveis, em 31 de outubro de 2021.

US$ 3,5
bilhões

2

US$ 1
bilhão

Selos ecológicos

US$ 3,5 bilhões em novas conquistas
em vendas em 2021, em que o Impacto
Sustentável foi um fator de influência.
1

A HP registrou mais de US$ 7 bilhões em
novas vendas nas quais atendeu aos
requisitos dos clientes para selos ecológicos
de produtos registrados, incluindo ENERGY
STAR®, EPEAT® e Blue Angel.
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US$ 7
bilhões

Amplify Impact
Os parceiros do HP Amplify Impact
concluíram mais de 10.000 cursos de
treinamento em sustentabilidade, desde
abril de 2022.

5

Reconhecimento

10.000
Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Ação climática

UM MILHÃO DE ÁRVORES

A HP se comprometeu a plantar
um milhão de árvores em 2022
em parceria com a Dra. Jane
Goodall e a campanha “Jane’s
Green Hope” do Jane Goodall
Institute e a Arbor Day
Foundation.
6
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Saiba mais sobre a campanha Jane’s Green Hope

Objetivos e progresso
Nossa estratégia de ação climática é caminhar a
uma economia de carbono líquido zero e totalmente
regenerativa enquanto projetamos o portfólio de
produtos e soluções mais sustentável do setor.
Metas

Progresso

Reduzir as emissões de gases de
efeito estufa (GEE) da cadeia de
valor da HP em 50% até 2030 (em
comparação com 2019) e atingir zero
emissões líquidas até 2040.3

A pegada de carbono da HP de 28.459.500
toneladas de CO2e em 2021 foi 9% menos
do que em 2019, principalmente devido a
reduções relacionadas ao uso de
produtos, resultante do aumento da
eficiência energética e mudanças no mix
de produtos vendidos.

Atingir 75% de circularidade para
produtos e embalagens até 2030.4

39% de circularidade, por peso.5

Promover o desmatamento zero
para papéis que não sejam da HP
usados em nossos produtos e

HP PLANET PARTNERS

1.500 toneladas de cartuchos de
tinta originais da HP foram
reciclados em 2021.
7
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serviços de impressão até 20306.
Continuar fornecendo apenas fibra
sustentável para todos os papéis e
embalagens à base de papel da
marca HP para impressoras e
suprimentos domésticos e de
escritório, PCs e monitores.7

Status

Durante o ano, direcionamos 23% de nossa
pegada total de fibra para papel usado em
nossos produtos e serviços de impressão.
Nossos programas promovem o
desmatamento zero para papéis que não
sejam da HP, representando 19% dessa
pegada.8 Desde 2020, todos os papéis e
embalagens à base de papel da marca HP
para impressoras e suprimentos
domésticos e de escritório, PCs e monitores
são derivados de fontes recicladas ou
certificadas.9 Durante 2021, isso equivaleu a
4% dessa pegada.
Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Emissões de carbono
Reduzindo nossa pegada de carbono à medida que crescemos

68% da cadeia de
suprimentos

31% de produtos e
soluções

1% de operações

1,46
milhão

39%
59%

1,46 milhão de toneladas de
emissões de CO2e11 evitadas e uma
economia acumulada de 992
milhões de kWh (US$ 119 milhões)
de eletricidade desde 2010, por
fornecedores participantes por
meio de programas de eficiência
energética da HP e parceiros em
2021.

39% de redução na intensidade
das emissões de CO2e durante o
uso de produtos até 2021, em
relação a 2015, atingindo nossa
meta de redução de 30% até
2025.12

SELOS ECOLÓGICOS

658 produtos de
impressão
e sistemas pessoais
certificados com HP
ENERGY STAR —
mais do que
qualquer outro
fabricante.13

Emissões totais de GEE do Escopo 1, 2 e
3
10

2019
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2021

Redução de 59% nas emissões de
CO2e do Escopo 1 e 2 das operações
globais, em comparação com 2015.
31.385.800
tonelada
s de
CO2e

8

2020

29.191.000
tonelada
s de
CO2e

28.459.500
tonelada
s de
CO2e

Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de
2021

Circularidade
Transformando-se em um negócio circular

300
Produtos

Embalagens

Reutilização
e
reciclagem

9

Desde 2017, a HP lançou mais de
300 novos produtos em todo o
mundo contendo plásticos
provenientes dos oceanos.
14

13%

13% de plástico com conteúdo
reciclado pós-consumo usados
em nossos produtos15 e mais de
1.200 toneladas de plásticos
provenientes dos oceanos
usados, desde 2016.

44%

44% de redução de plástico
descartável em nossas
embalagens16, desde 2018, em
comparação com uma redução
de 19% em 2020.

389 mil
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389.000 toneladas de
hardware reutilizadas ou
recicladas, e
suprimentos reciclados,
desde 2019.

RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Funcionário parceiro de reciclagem em
Roseville, Califórnia, Estados Unidos,
desmonta hardware HP para
reciclagem.
Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Florestas
Conservando e
restaurando florestas
Desde 2020, todos os papéis da marca
HP e embalagens à base de papel para
impressoras e suprimentos
domésticos e de escritório, PCs e
displays são derivados de fontes
recicladas ou certificadas.
17

14.420
14.420 hectares (35.633 acres) de floresta
restaurada ou gerida de forma responsável.18

US$ 80
milhões

US$ 80 milhões destinados para apoiar ao
WWF para compensar os impactos
potenciais da impressão com impressoras
HP nas florestas.

10
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POSITIVO PARA AS FLORESTAS

Funcionário do viveiro REGUA
carrega mudas para a Mata
Atlântica no Brasil.

Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Direitos humanos

MULHERES NA LIDERANÇA

O distinto tecnólogo da HP, Dr.
Lihua Zhao, é o chefe global do
laboratório 3D da HP Labs.
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Leia mais sobre o Dr.
Zhao

RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Trabalhador da cadeia de suprimentos apoia o
processo de montagem em uma fábrica na China.

Objetivos e progresso
Estamos trabalhando para criar uma cultura poderosa de
diversidade, equidade e inclusão, e para promover os direitos
humanos, a justiça social e a igualdade racial e de gênero em
nosso ecossistema, elevando o padrão para todos.
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Metas

Progresso

Alcançar 1 milhão de trabalhadores por meio de
programas de capacitação de trabalhadores até
2030, desde o início de 2015.19

Até 2021, atingimos 349.000 trabalhadores.

Garantir o respeito pelos direitos humanos
relacionados ao trabalho20 para 100% de nossos
principais fornecedores de fabricação
contratados e fornecedores de nível superior de
alto risco até 2030.

Em 2021, continuamos realizando avaliações de
direitos humanos de nossos principais fabricantes
contratados. Pretendemos relatar os cálculos de
garantia para 2022.

Alcançar igualdade de gênero 50/50 na
liderança da HP, até 2030.21

As mulheres representavam 32,5% do
nível de diretoria e cargos superiores
em todo o mundo (em 31 de outubro de
2021).

Atingir mais de 30% de mulheres na área
técnica e de engenharia, até 2030.

As mulheres representavam 22,7% dos
cargos de engenharia e tecnologia
globalmente (em 31 de outubro de 2021).

Dobrar o número de executivos negros/afroamericanos22 até 2025, a partir de uma linha
de base de 2020.

Aumento do número de executivos negros/afroamericanos em 33%, em comparação com 2020.

Status

Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Cultura de inclusão e pertencimento
Conselho
Administrativo

23

Executivos

Funções técnicas

46%

33%

23%

45% 2020 | 42% 2019

32% 2020 | 31% 2019

22% 2020 | 22% 2019

de mulheres
em 2021

46%

de minorias em 2021

de mulheres
em 2021

33%

de aumento no número de
executivos negros/afroamericanos, em
comparação com 2020.

45% 2020 | 58% 2019

13

(diretor e acima)
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de mulheres
em 2021

94% dos funcionários
sentem que a HP
valoriza a diversidade.

24

PERSPECTIVAS DIVERSAS

87% afirmam que
podem ser eles
mesmos no trabalho.

Malinda é gerente geral
dos EUA e do Meio
Atlântico para a HP SLED,
gerentes de vendas e
executivos, em
Washington, D.C.

2,6%

de representação
técnica negra/afroamericana nos EUA,
acima dos 2,3% em
2020.
Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Justiça social e igualdade racial e de gênero
Invistir em futuros
talentos

Aumentar a diversidade
de fornecedores

1.200

US$ 362 milhões gastos com
fornecedores pequenos e
diversificados em 2021.
25

1.200 alunos e funcionários de 70 faculdades e
universidades historicamente negras participaram da
conferência inaugural de tecnologia HBCU, lançada
pela HP em 2021.

4,5% dos gastos com fornecedores
diversificados nos Estados Unidos
foram gastos com fornecedores
negros/afro-americanos em 2021,
com o objetivo de atingir 10% no
ano civil de 2022.

Influenciar a
política nacional

50

US$ 650
milhões

Registramos 50 contas e apoiamos cinco para
aumentar o financiamento estadual e federal de
equidade digital.

US$ 650 milhões no impacto
econômico em geral
impulsionado por gastos com
fornecedores diversificados.

26
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ENGAJADOS NA MUDANÇA

O funcionário da HP, Kevin, está ativamente engajado
na Força-Tarefa de Igualdade Racial e Justiça Social
da HP e na Black Employee Impact Network.
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Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Trabalhadores capacitados

114%
de aumento na participação da fábrica27 nos
programas de sustentabilidade da cadeia de
suprimentos da HP, em comparação com 2015.

37.000
trabalhadores alcançados por meio de
programas de capacitação em 2021.

95%

dos fornecedores que representam os gastos
totais com fornecedores de produção da HP
passaram por uma avaliação social e ambiental.

RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Em 2021, aproximadamente US$ 2 bilhões em
vendas retidas, existentes e novas levaram em
consideração a responsabilidade da cadeia de
suprimentos.28
15
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Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Equidade digital

FECHANDO AS LACUNAS

Parents Supporting Parents
(Pais apoiando Pais)
A fundadora Tanesha Grant
distribui notebooks HP
às famílias de sua
comunidade.
16
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Leia mais sobre Parents Supporting Parents

LIVROS DE LÍNGUAS MATERNAS

Os embaixadores da NABU
apresentam às famílias o
aplicativo NABU.

Objetivos e progresso
Nosso objetivo é liderar na ativação e inovação de soluções
holísticas que rompem a divisão digital que impede muitas pessoas
de acessar a educação, empregos e assistência médica
necessários para prosperar. Estamos promovendo a inclusão digital
para transformar vidas e comunidades.

17
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Metas

Progresso

Status

Viabilizar melhores resultados de
aprendizagem29 para 100 milhões de pessoas
até 2025, desde o início de 2015.

74,3 milhões de estudantes e alunos adultos
se beneficiaram dos programas e soluções
educacionais da HP desde o início de 2015
(incluindo 24 milhões em 2021).

Acelerar a equidade digital30 para 150 milhões
de pessoas até 2030, desde o início de 2021.

Equidade digital acelerada para 4,3
milhões de pessoas em 2021.

Chegar a 1,5 milhão de usuários
inscritos no HP LIFE entre 2016 e 2030.

533.000 usuários inscritos, desde 2016.

Contribuir com 1,5 milhão de horas de
trabalho voluntário realizados por
funcionários até 2025 (cumulativo
desde o início de 2016).

Atingimos 692.000 horas de trabalho
voluntário pelos funcionários, desde
2016.

Contribuir com US$ 100 milhões em doações
oferecidas pela HP Foundation e pela
comunidade de funcionários31 até 2025
(acumulado desde o início de 2016).

Alcançamos US$ 73,4 milhões em doações
da HP Foundation e da comunidade de
funcionários, desde 2016.

Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Educação e oportunidade econômica
Pessoas com deficiência

Mulheres e meninas

Educadores

Escola Governador Morehead
Trabalhando em parceria com a Girl Rising,
pretendemos equipar até 10 milhões de
alunos e professores nos Estados Unidos,
Índia e Nigéria com um novo currículo
inclusivo e soluções tecnológicas, de 2019 a
2022. Até 2021, alcançamos mais de 7 milhões
de pessoas.

1,96
milhão de
pessoas
impactada
s em 2021

Lançamos o Programa HP Mentor a Teacher, em
colaboração com 1 Million Teachers e Girl Rising,
para habilitar os professores na Nigéria a apoiar
as meninas e promover seu direito à educação
de qualidade, fornecendo habilidades, recursos
e mentores.
Até 2021, quase 585.000 professores e
alunos foram impactados pelo programa.

Mais de
584 mil

pessoas
impactada
s em 2021

Comunidades historicamente
excluídas e marginalizadas
TECNOLOGIA ACESSÍVEL

Alunos aprendendo no HP
Computer Learning Lab na
Escola Governor Morehead.

Por meio de uma parceria de educação inclusiva com a
Escola Governor Morehead, em Raleigh, Carolina do Norte,
Estados Unidos, a HP forneceu “pacotes” de tecnologia e
treinamento contínuo para professores e funcionários. Os
pacotes, que incluem notebooks e estações de
acoplamento, monitores grandes, teclados externos e fones
de ouvido com cancelamento de ruído, dão suporte ao
aprendizado em casa e no campus no HP Computer
Learning Lab e habilitam alunos com deficiência visual a
continuar desenvolvendo habilidades digitais críticas.
18
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A HP está em parceria com a NABU para
promover a alfabetização infantil por meio de
livros social e culturalmente relevantes em
idiomas nativos, incluindo Go Stella Go! e I
Love Being Me. A HP também está
estabelecendo o NABU HP Creative Lab na
Biblioteca Pública de Kigali em Ruanda, para
apoiar a NABU no treinamento de mais de
200 autores e ilustradores africanos para a
publicação de centenas de livros para
crianças todos os anos.

674.000
pessoas
impactada
s em 2021

APRENDIZAGEM REMOTA

Os guias de aprendizado em casa fornecidos pela Girl
Rising ajudaram a preencher a lacuna digital durante a
pandemia.
Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Área da saúde
Aceleração das pesquisas
de medicamentos

Transformação da área
da saúde

Apoiando o ODS 3.b da ONU para pesquisa e desenvolvimento de
vacinas e medicamentos, o Distribuidor Digital HP D300e, uma
plataforma de bioimpressora, permite que os pesquisadores
distribuam ou imprimam quantidades muito pequenas (picolitro)
de fluidos necessários para pesquisa de medicamentos e vacinas
em questão de segundos. Isso pode economizar tempo e reduzir
o desperdício de plástico associado aos métodos de pipetagem
manual.

Prestadores de cuidados de saúde que utilizam a solução
ortótica 3D Arize da HP, lançada em 2021, podem analisar um
paciente com escaneamento e prescrever órteses
personalizadas para os pés em menos de cinco minutos,
aplicando modificações padrão do setor com precisão e
consistência. A solução 3D Arize da HP simplifica a produção e
tem como objetivo ajudar a reduzir os resíduos e as emissões de
carbono. Para o paciente, isso significa receber uma órtese
personalizada adequada para atender às suas necessidades
individuais de saúde e bem-estar - entregue corretamente.

Avanço na pesquisa do câncer
O Laboratório de Tecnologia de Sistemas e Microfluídica da HP está
trabalhando para desenvolver um novo método para fins de
pesquisa para isolar células cancerígenas raras, com o potencial de
ajudar os pesquisadores a apoiar a terapia personalizada e a
detecção de células cancerígenas pós-tratamento por meio de
biópsias líquidas.
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HP Foundation
HP LIFE
A HP Foundation oferece treinamento de habilidades de
negócios e TI gratuitamente para startups, estudantes e
pequenas empresas por meio do HP LIFE. Em 2021, 163.000
novos usuários se inscreveram no HP LIFE, 5% a mais do que
em 2020. Todos os cursos do HP LIFE estão em conformidade
com as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web
(WCAG) 2.1.

163.000

+ de 5%

novos
usuários
em 2021

de aumento
da
participação
em 2021

TREINAMENTO DE HABILIDADES GRATUITO

A empresária tunisiana Baya Charaabi
fundou a Haute Couture Lella Baya
usando as habilidades aprendidas com
o HP LIFE
e o programa Mashrou3i.

20

Relatório de Impacto Sustentável da HP | Resumo Executivo de 2021

Imagine Grants

40 Days of Doing Good

Por meio do Imagine Grants da HP
Foundation, os líderes e gerentes nacionais
da HP alocam doações em dinheiro para
organizações sem fins lucrativos locais. Em
2021, realizamos US$ 1,24 milhão em
Imagine Grants em todo o mundo, para
permitir a compra de tecnologia ou
educação relacionada à tecnologia.

Em 2021, quase 3.700 funcionários em 51 países participaram da
campanha anual 40 Days of Doing Good da HP. Os funcionários
voluntariaram 26.150 horas apoiando 171 projetos. A HP
Foundation complementou esses esforços com doações
totalizando US$ 494.000 para apoiar o trabalho de instituições
de caridade de educação e aprendizagem relacionadas à
tecnologia indicadas por nossos funcionários.

US$ 1,24
milhão em
Imagine
Grants em
todo o
mundo

Recuperação de
desastres e resiliência
Em 2021, a HP Foundation forneceu
aproximadamente US$ 1,84 milhão para
apoiar os esforços de resposta a crises
humanitárias em todo o mundo, incluindo
incêndios florestais, inundações,
bombardeios, terremotos, tempestades de
inverno e redução da COVID-19. No total, a
HP Foundation doou US$ 6,96 milhões em
contribuições em dinheiro em 2021.

3.700
funcionários

51
países

171
Projetos

US$ 1,84
milhão
em
esforços
de apoio

US$ 6,96
milhões de
contribuições
em dinheiro
em 2021

TEMPO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

Funcionários da HP Canadá
Terri e Kin compartilham seu tempo em
um evento de trabalho voluntário da
HP.

Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Brasil
HP LIFE

HP & Cooperativas

Florestas
A HP contribui para restauração e conservação da Mata Atlântica e da
Amazônia..

Em 2021, continuamos apoiando e investindo no HP LIFE,
divulgando a plataforma e seus cursos em campanhas
internas e nas redes sociais. Como resultado, o Brasil continua
no TOP 3 global de países com os maiores números de
usuários, sendo o 1º na América Latina.

Restauração na Floresta Amazônica
A HP e a Conservation International uniram forças para restaurar 70
hectares na Floresta Amazônica no Brasil, Colômbia, Equador e
Peru.

HP LIFE Center

48.000

Em parceria com o SENAI Barueri, foi lançado HP LIFE Center
em Barueri. O centro busca promover o acesso
ao aprendizado online a microempresários, estudantes e
comunidade local através da plataforma HP LIFE.

Árvores nativas estão sendo
plantadas em conjunto com a
comunidade local e povos Indígenas

ECONOMIA CIRCULAR MAIS
INCLUSIVA

Marly – Presidente da
cooperativa Coopernova

O projeto, que promove a inclusão de cooperativas de
reciclagem na cadeia de logística reversa da HP Brasil, criando
um modelo que beneficia o meio ambiente e a sociedade, além de
trazer benefícios econômicos às cooperativas. São 13
cooperativas participantes com mais de 320 cooperados e suas
famílias apoiados pelo programa.

APOIO A COMUNIDADE

Mentoria de jovens da
ONG CEPAC - Barueri
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380 toneladas
de lixo eletrônico coletado desde o início do projeto em 2018.

AMAZÔNIA

Viveiro do projeto com a
Conservation International I
em Alto Mayo – Peru,

© CI Perú

Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

Operações de Ciclo Fechado Brasil
7 mil toneladas
de produtos HP em final de vida coletadas e recicladas
no Brasil desde 2012.

10 milhões
de impressoras fabricadas com conteúdo reciclado desde 2012.

HP Planet Partners e Você
Em 2021 a campanha HP Planet Partners e Você de Reciclagem
Solidária, ganhou sua segunda edição. Cada quilo de equipamento
eletroeletrônico coletado foi revertido em 1kg de alimentos doado
para ONG Gerando Falcões. Ao final, 44 toneladas foram coletadas,
possibilitando o apoio a 900 famílias.

900 Famílias
Apoiadas pela doação de alimentos em parceria com a ONG
Gerando Falcões.

Recicle aqui: www.hp.com.br/reciclar
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Notas finais
1

Em 2021, registramos mais de US$ 3,5 bilhões em
novas vendas (valor total do contrato) em que os
critérios de sustentabilidade eram uma consideração
conhecida e foram apoiados ativamente pela
organização de Sustentabilidade e Conformidade da
HP e pela Organização Comercial.

2

3

Em 31 de outubro de 2021, conforme a estrutura do
Título de Sustentabilidade da HP Inc., alocamos
quase US$ 1 bilhão em receitas líquidas do Título de
Sustentabilidade para projetos elegíveis durante o
período de 1º de maio de 2019 a 31 de outubro de
2021. Nenhuma receita permanece não alocada.

7

8

Redução absoluta das emissões de gases de
efeito estufa dos Escopos 1, 2 e 3 em
comparação com 2019. Exclui papel de outras
marcas consumido durante o uso dos produtos.

4

Porcentagem do conteúdo anual total de produtos e
embalagens da HP, por peso, que virá de materiais
reciclados e renováveis e produtos e peças
reutilizados até 2030.

5

Porcentagem do conteúdo anual total de produtos e
embalagens da HP, por peso, que vem de materiais
reciclados e renováveis e produtos e peças
reutilizados. Os dados de 2021 não incluem os
seguintes produtos ou embalagens para esses
produtos: Produtos de impressão industrial e 3D da
PageWide; ou acessórios de sistemas pessoais e
acessórios de impressão vendidos separadamente.

6

A fibra por peso será 1) certificada de acordo
com padrões rigorosos de terceiros, 2)
reciclada ou 3) equilibrada pela restauração
florestal, proteção e outras iniciativas por meio
da Estrutura Positiva para as Florestas da HP.
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9

O papel da marca HP e as embalagens à base de
papel para impressoras e suprimentos domésticos
e de escritório, PCs e monitores são derivados de
fontes certificadas e recicladas, com preferência
pela certificação Forest Stewardship Council®
(FSC®).
Embalagem é a caixa que vem com o produto e todos
os materiais feitos de papéis dentro dela.
Calculamos a tonelagem anual de papel usado em
nossos produtos e serviços de impressão que serão
abordados por meio de projetos com organizações
florestais da sociedade civil para promover um
possível desmatamento zero, tomando a tonelagem
total anual estimada de papel consumido no uso de
nossos produtos de impressão e serviços de
impressão menos o peso desse papel que mitigamos
internamente, por meio de nossos programas de
compras responsáveis. O papel não HP representou
96% de nossa pegada total de fibra em 2021. Consulte
o Manual de contabilidade positiva para as florestas
da HP.
Todos os papéis da marca HP são provenientes de
fontes certificadas; as embalagens em papel para
impressoras e suprimentos domésticos e de
escritório, PCs e monitores são relatadas pelos
fornecedores como recicladas ou certificadas com
um mínimo de 97% por volume verificado pela HP.
Embalagem é a caixa que vem com o produto e todos
os materiais feitos de papéis dentro dela.
Embalagens para produtos comerciais,
industriais e 3D, scanners, acessórios para
sistemas pessoais
e peças de reposição não estão incluídas.

10

O Relatório de Impacto Sustentável de 2021 reflete
diversas atualizações metodológicas para
melhorar a precisão de nossos cálculos de pegada
de carbono e nos alinharmos com nossa meta de
redução de emissões.
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11

12

A HP estima as emissões de GEE do fornecedor
evitadas com base nas economias de energia
relatadas pelo fornecedor de projetos específicos de
eficiência energética (em comparação com o uso de
energia projetado sem esses projetos) e o uso de
energia de emissão zero pelo fornecedor.
Esses dados de energia são convertidos em
emissões de GEE evitadas usando fatores de
emissão para eletricidade e tipos de combustível.
Esses dados também incluem estimativas de
emissões de GEE relacionadas ao transporte de
produtos evitadas, relacionadas a iniciativas
específicas para melhorar a eficiência do transporte
de produtos.
A intensidade das emissões de gases de efeito
estufa relativas ao uso de produtos descreve o
desempenho de nosso portfólio, levando em
consideração as mudanças no mix de produtos e o
crescimento dos negócios. A intensidade das
emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao
uso de produtos HP é medida por unidade de emissão
de gases de efeito estufa durante a vida útil prevista
do produto. 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 vendidas a cada ano,
incluindo notebooks, tablets, desktops, dispositivos de
computação móvel, estações de trabalho e
monitores; impressoras jato de tinta HP, a laser
LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex e Jet Fusion 3D; e
scanners. Embora a HP tenha atualizado sua
metodologia de cálculo da pegada de carbono em
2021 (consulte a caixa de atualizações metodológicas
na página 15 do Relatório de Impacto Sustentável da
HP de 2021 aqui), continuamos calculando essa
métrica usando a metodologia original, para
comparabilidade com anos anteriores.

13

Em 31 de outubro de 2021

14

Em 31 de dezembro de 2021. Nem todos os
produtos estão disponíveis em todos os países.
Desde 2016, temos
trabalhado arduamente para enfrentar o
crescente desafio dos plásticos provenientes
dos oceanos (OBP), apoiando a criação de uma
cadeia de suprimento de OBP no Haiti e
incorporando pequenas quantidades de OBP no
design e fabricação de mais de 300 de nossos
produtos, usando um total de 1.290 toneladas de
OBP até o momento.

15

Plástico de conteúdo reciclado (RCP) como um
percentual do total de plástico usado em todos os
sistemas pessoais, hardware de impressoras e
cartuchos de impressão HP enviados durante o ano
de referência. O volume total exclui produtos
licenciados pela marca e acessórios de hardware
pós-venda. O RCP total inclui plástico reciclado pósconsumo, plástico de circuito fechado e plástico
proveniente dos oceanos usados em produtos HP. O
plástico para sistemas pessoais é definido pelos
critérios de rótulo ecológico do EPEAT®. Sujeito a
restrições relevantes sobre o uso e a distribuição de
materiais destinados a reciclagem e/ou matériasprimas recicladas.

16

Calculado como a porcentagem de embalagens de
plástico primária (por peso) reduzida por unidade
enviada. Exclui componentes de embalagens
secundárias e terciárias. Inclui sistemas pessoais
HP e embalagens de hardware de impressora. Não
inclui embalagens para o seguinte: Hardware de
soluções gráficas que não sejam impressoras
PageWide XL e DesignJet; hardware de impressão
3D; suprimentos de impressão; produtos
recondicionados; e acessórios, como opções de
terceiros, caixa de coleta e opções de pós-venda.
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Notas finais
17

18

19

Todos os papéis da marca HP são provenientes de
fontes certificadas; as embalagens em papel para
impressoras e suprimentos domésticos e de
escritório, PCs e monitores são relatadas pelos
fornecedores como recicladas ou certificadas com
um mínimo de 97% por volume verificado pela HP.
Embalagem é a caixa que vem com o produto e todos
os materiais feitos de papéis dentro dela. Embalagens
para produtos comerciais, industriais e 3D, scanners,
acessórios de sistemas pessoais e peças de
reposição não estão incluídas.

21

Como uma porcentagem do pessoal dos EUA com o
cargo de Executivo, anteriormente chamado de VicePresidente.

23

Os dados do Conselho Administrativo para 2021
referem-se à conclusão da assembleia geral
ordinária de 2022 em 19 de abril de 2022. Os dados
do Conselho Administrativo para 2020 referem-se
à conclusão da assembleia geral ordinária de 2021
em 13 de abril de 2021. Os dados do Conselho
Administrativo para 2019 são de 1 de novembro de
2019. Outros dados são de 31 de outubro do ano em
questão. Os dados de funcionários referem-se a
funcionários efetivos de tempo integral e meio
período.

24

Os dados se referem à porcentagem dos
entrevistados da pesquisa de funcionários HP
2021 Voice Insight Action (VIA) que concordaram
plenamente ou concordaram com cada
afirmação.

25

Os dados são para os 12 meses findos em 30 de
setembro de 2021. Os números se referem a
compras nos Estados Unidos e Porto Rico de
empresas sediadas nos EUA. Fornecedores podem
ser categorizados como "de propriedade de
minorias" ou "de propriedade feminina", mas não os
dois. Empresas diversificadas são aquelas
pertencentes a mulheres, minorias, veteranos,
veteranos com deficiência de serviço, indivíduos
LGBTQ+ e indivíduos aborígenes ou indígenas.

24

28

As vendas retidas, existentes e novas são
monitoradas por meio de processos internos da
HP que identificam as solicitações dos clientes
relacionadas à sustentabilidade e à
responsabilidade da cadeia de suprimentos. Os
valores de vendas levam em consideração os
valores totais do contrato.

29

Viabilizamos melhores resultados de
aprendizagem ao apoiar a educação por
meio do fornecimento de programas e
soluções de aprendizagem e alfabetização
digital.

31

Esses dados não incluem a participação em
auditorias da RBA. A participação em nossos
programas de sustentabilidade da cadeia de
suprimentos é quantificada por aqueles
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Inclui valoração das horas de trabalho voluntário
dos funcionários, doações feitas por funcionários,
correspondência oferecida pela HP Foundation e
doações feitas pela HP Foundation.
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Bens e serviços produzidos pelos fornecedores
diversificados da HP e suas cadeias de suprimentos.

27

Créditos das fotografias

Nossos programas visam acelerar a equidade
digital fornecendo acesso a pelo menos um dos
seguintes: hardware, conectividade, conteúdo ou
alfabetização digital.
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20

Os direitos humanos relacionados ao trabalho são
definidos como escravidão moderna, jornada de
trabalho, remuneração e segurança. Garantia
baseada em métricas-chave de desempenho com
base em evidências e análise de divulgações
publicadas, envio de dados obrigatório,
certificações, auditorias etc.

programas que vão além das auditorias para
desenvolver as capacidades do fornecedor para
atender aos nossos padrões. Isso inclui avaliações
detalhadas, relatórios semanais de métricas de mão
de obra, envolvimento da área de aquisições por
meio do nosso Scorecard de Sustentabilidade de
fornecedores e treinamento aprofundado e
workshops adaptados aos riscos do fornecedor.

22

01 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021.
Consulte o Manual de contabilidade positiva para as
florestas da HP para obter detalhes sobre nosso
programa, metodologia e definições.
Isso substitui e expande nosso objetivo anterior
de desenvolver habilidades e melhorar o bemestar de 500.000 trabalhadores das fábricas até
2025, desde o
início de 2015. O progresso até 2021 em relação a
essa meta inclui um total de 349.000 trabalhadores
das fábricas: 77.800 trabalhadores de fábricas em
2015; 45.700 em 2016; 119.900 em 2017; 12.000 em
2018; 11.000 em 2019; 46.000 em 2020; e 37.000 em
2021. Antes de 2020, os dados incluíam apenas
trabalhadores de fornecedores de produção. Em
2020, expandimos o escopo de nosso programa para
incluir também trabalhadores de fornecedores não
relacionados à produção e trabalhadores em
instalações de fabricação controladas pela HP. O total
não é igual à soma dos dados de cada ano devido a
arredondamentos.

“Liderança” é definida como nível de diretoria e
acima na HP.

Página 19-3 HP
IMAGEM DA CONTRACAPA: MODELO CIRCULAR

10.300 toneladas de cartuchos de toner
originais HP e da Samsung reciclados em 2021.

Página 20-1 Foto cortesia da UNIDO
Página 20-2 HP

Página 24 HP
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Declaração de intenção
Este documento contém declarações de intenções com base
nas expectativas e suposições atuais que envolvem riscos e
incertezas. Se os riscos ou incertezas se concretizarem, ou
se as premissas estiverem incorretas, os resultados da HP
Inc. e de suas subsidiárias consolidadas (“HP”) poderão diferir
significativamente dos expressos ou implícitos por tais
declarações de intenção e premissas. Todas as declarações
diferentes das declarações de fatos históricos podem ser
consideradas declarações de intenções, incluindo, entre
outros, quaisquer declarações sobre o impacto potencial da
pandemia da COVID-19 e as ações de governos, empresas e
indivíduos em resposta à situação; projeções de receita
líquida, margens, despesas, alíquotas efetivas de imposto,
lucro líquido, lucro líquido por ação, fluxo de caixa,
financiamento de plano de benefícios, impostos diferidos,
recompra de ações, taxas de câmbio de moeda estrangeira
ou outros itens financeiros; quaisquer projeções do valor,
tempo ou impacto da economia de custos ou reestruturação
e outros encargos, reduções de custos estruturais
planejadas e iniciativas de produtividade; quaisquer
declarações dos planos, estratégias e objetivos de gestão
para operações futuras, incluindo, entre outros, nosso modelo
de negócios e transformação, nossas metas de
sustentabilidade, nossa estratégia de introdução no
mercado, a execução de planos de reestruturação e qualquer
economia de custos resultante, receitas líquidas ou melhorias
de rentabilidade ou outros impactos financeiros; quaisquer
declarações relativas ao desenvolvimento esperado,
demanda, desempenho, participação de mercado ou
desempenho competitivo relacionado a produtos ou serviços;
quaisquer declarações sobre possíveis restrições de
fornecimento, escassez de componentes, interrupções de
fabricação ou desafios logísticos; quaisquer declarações
sobre tendências ou eventos macroeconômicos atuais ou
futuros e o impacto dessas tendências e eventos na HP e seu
desempenho financeiro; quaisquer declarações sobre
investigações pendentes, reclamações, disputas ou outros
assuntos de litígio; quaisquer declarações de expectativa ou
crença, inclusive aquelas com relação ao prazo e benefícios
esperados de aquisições e outras combinações de negócios
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e transações de investimento; e quaisquer declarações de
suposições subjacentes a qualquer um dos precedentes. As
declarações de intenções também podem geralmente ser
identificadas por palavras como “futuro”, “antecipa”, “acredita”,
“estima”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “prevê”, “projeta”, “será”,
“seria”, “poderia”, “pode”, “poderá” e termos semelhantes.
Riscos, incertezas e suposições incluem fatores relacionados
aos efeitos da pandemia de COVID-19 e às ações de governos,
empresas e indivíduos em resposta à situação, cujos efeitos
podem dar origem ou amplificar os riscos associados a muitos
desses fatores listados aqui; a necessidade de gerenciar (e
depender de) fornecedores terceirizados, inclusive no que diz
respeito à falta de componentes, e a necessidade de gerenciar
a rede de distribuição global multicamada da HP, limitar o uso
indevido potencial de programas de preços pelos parceiros de
canal da HP, adaptar-se a mercados novos e em constante
transformação e entregar os serviços da HP de forma eficaz; a
capacidade da HP de executar seu plano estratégico, incluindo
as iniciativas anunciadas anteriormente, mudanças no modelo
de negócios e transformação; execução de reduções de custos
estruturais planejadas e iniciativas de produtividade; a
capacidade da HP de concluir quaisquer recompras de ações
contempladas, outros programas de retorno de capital ou
outras transações estratégicas; as pressões competitivas
enfrentadas pelos negócios da HP; riscos associados com a
execução das mudanças e transformação da estratégia e do
modelo de negócios da HP; inovando, desenvolvendo e
executando com sucesso a estratégia de introdução no
mercado da HP, incluindo vendas on-line, omnicanal e
contratuais, em um cenário de distribuição, revendedor e
cliente em evolução; o desenvolvimento e a transição de novos
produtos e serviços e o aprimoramento de produtos e serviços
existentes para atender às necessidades em evolução dos
clientes e responder às tendências tecnológicas emergentes;
competir com sucesso e manter a proposta de valor dos
produtos da HP, incluindo suprimentos; desafios à capacidade
da HP de prever com precisão os estoques, a demanda e os
preços, o que pode ser devido ao canal multicamadas da HP,
vendas de produtos da HP a revendedores não autorizados ou
revenda não autorizada de produtos da HP ou nosso
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ciclo de vendas desigual; integração e outros riscos associados
à combinação de negócios e transações de investimento; os
resultados dos planos de reestruturação, incluindo estimativas e
suposições relacionadas ao custo (incluindo qualquer possível
interrupção dos negócios da HP) e os benefícios previstos dos
planos de reestruturação; a proteção dos ativos de propriedade
intelectual da HP, incluindo propriedade intelectual licenciada de
terceiros; a contratação e retenção de funcionários-chave; o
impacto das tendências e eventos macroeconômicos e
geopolíticos, incluindo a situação atual na Ucrânia e suas
ramificações regionais e globais e os efeitos da inflação; riscos
associados às operações internacionais da HP; a execução e o
cumprimento de contratos pela HP e seus fornecedores,
clientes, consumidores e parceiros, incluindo desafios logísticos
com relação a tal execução e cumprimento; mudanças nas
estimativas e suposições que a HP faz em relação à preparação
de suas demonstrações financeiras; interrupções nas
operações decorrentes de riscos de segurança do sistema,
violações de proteção de dados, ataques cibernéticos,
condições climáticas extremas ou outros efeitos das mudanças
climáticas, epidemias médicas ou pandemias como a pandemia
de COVID-19 e outros desastres naturais ou causados pelo
homem ou eventos catastróficos; o impacto das mudanças nas
leis e regulamentos federais, estaduais, locais e estrangeiros,
incluindo regulamentos ambientais e leis fiscais; impactos,
obrigações e custos potenciais de investigações, reclamações e
disputas pendentes ou potenciais; e outros riscos descritos
neste documento e no Relatório Anual da HP no Formulário 10-K
para o
exercício social findo em 31 de outubro de 2021 e que são
descritos ou atualizados de tempos em tempos em outros
registros da HP na Securities and Exchange Commission
(Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio).
Como nos períodos anteriores, as informações financeiras
apresentadas neste documento, incluindo quaisquer itens
relacionados a impostos, refletem estimativas baseadas nas
informações disponíveis no momento da preparação deste
documento. Embora a HP acredite que essas estimativas
sejam razoáveis, esses valores podem diferir materialmente
dos valores informados no relatório trimestral da HP

Relatórios no Formulário 10-Q para o trimestre fiscal
findo em 31 de julho de 2022, Relatório Anual no
Formulário 10-K para o exercício social findo em 31 de
outubro de 2022 e outros registros da HP junto à
Securities and Exchange Commission. As declarações de
intenções neste documento são realizadas na data deste
documento e a HP não assume nenhuma obrigação e não
tem a intenção de atualizar essas declarações de intenções.
Ao longo deste documento, usamos a definição de
“materialidade” dos Padrões GRI (Global Reporting Initiative),
que é diferente do termo definido ou interpretado de acordo
com as leis de títulos e valores mobiliários ou quaisquer
outras leis dos EUA ou qualquer outra jurisdição, ou conforme
usado no contexto de nossas demonstrações financeiras e
relatórios financeiros, ou nossos relatórios registrados junto
à Securities and Exchange Commission dos EUA. Os tópicos
identificados como materiais ESG para os fins deste
documento não devem ser interpretados como materiais
para a SEC ou outros fins de relatórios financeiros. Além
disso, declarações relacionadas à sustentabilidade
históricas, atuais e prospectivas podem ser baseadas em
padrões para mensurar o progresso que ainda está em
desenvolvimento, controles e processos internos que
continuam evoluindo e suposições que estão sujeitas a
mudanças no futuro. O site de relação com investidores da
HP em investor.hp.com contém uma quantidade significativa
de informações sobre a HP, incluindo informações
financeiras para investidores, entre outras. A HP incentiva os
investidores a acessar seu site periodicamente, conforme as
informações são atualizadas e novas informações são
publicadas. O conteúdo do site da HP não é incorporado por
referência neste documento ou em qualquer outro relatório
ou documento dos arquivos da HP junto à SEC, e quaisquer
referências ao site da HP têm a intenção de ser apenas
referências textuais inativas.

Leia mais no Relatório de Impacto Sustentável da HP de 2021

