
Reciclagem HP Brasil
 

Programa de Reciclagem De Equipamentos HP Brasil
 

Recicle com um clique! É fácil e não custa nada!
 

Equipamento do consumidor e de home office 

A HP tem várias opções de reciclagem para equipamentos usados, incluindo opções de coleta GRATUITA em 
muitos dos 170 países que atua. 

Equipamento corporativo 

A HP oferece gratuitamente o programa de reciclagem de produtos de sua marca para clientes corporativos. 
Basta apenas preencher o formulário com todas as informações solicitadas 

Baterias de notebooks e smartphones 

Deseja reciclar as baterias do seu notebook antigo? Podemos ajudá-lo com isso também. 

Samsung/Simpress 

Para reciclagem de produtos marca Samsung, por favor acesse 

Reciclagem de Suprimentos de Impressão 

Mais informação 

Programa de Sustentabilidade Ambiental HP - Design for Environment 
Resultados - Prêmios de Sustentabilidade 
Perguntas Frequentes 
Home Meio Ambiente 
Folheto da HP Planet Partners 

http://www8.hp.com/br/pt/hp-information/environment/programs.html
http://www8.hp.com/br/pt/hp-information/environment/design-for-environment.html
http://www8.hp.com/br/pt/hp-information/global-citizenship/reporting.html
http://www8.hp.com/br/pt/hp-information/environment/premios.html
http://www8.hp.com/br/pt/hp-information/environment/faqs.html
http://www8.hp.com/br/pt/hp-information/environment/index.html
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06250198
http://www.sincbr.com/pages#/TB/26?lang=pt
http://www.sincbr.com/pages#/TB/26?lang=pt
http://www.sincbr.com/pages#/TB/26?lang=pt


 

Conheça o programa 

Com o intuito de incentivar seus clientes a descartarem seus equipamentos e baterias antigos de forma ambientalmente correta e segura, a HP Brasil 
oferece gratuitamente, através de seu Programa de Reciclagem, opções de devolução desses equipamentos, garantindo sua destinação adequada. 

Seguindo rígidos padrões ambientais e certificações internacionais, o programa de reciclagem da HP atende a todos os requisitos da legislação 
ambiental vigente no país, garantindo os processos e soluções mais avançadas para a redução do impacto ambiental dos produtos de sua marca. 

Para direcionar seu produto para o Programa de Reciclagem da HP Brasil, basta preencher o Formulário para Solicitação de Reciclagem de 
equipamentos da HP ou o Formulário para Solicitação de Reciclagem de Baterias da HP. 

Todos os equipamentos destinados ao Centro de Reciclagem HP passam por um processo rígido de desmontagem, separação de suas partes 
segundo o tipo (plástico, metal, vidro, borracha) e trituração. Depois de triturados, os resíduos são transformados em matéria-prima e reinseridos 
na cadeia produtiva de novos produtos HP ou em outra indústrias. Para saber mais sobre como a HP desenvolve seus produtos de maneira 
ambientalmente amigável entre na página Design for Environment. 

Este programa inovador faz parte do compromisso com a sustentabilidade assumido globalmente pela HP. Para saber mais sobre o descarte de 
equipamentos e/ou suprimentos de impressão HP, consulte-nos através do e-mail: reciclagem@hp.com. 

Para saber mais como direcionar suas embalagens para reciclagem envie um email para reciclagem@hp.com. 
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http://www.sincbr.com.br/external-hardware
http://www.sincbr.com/pages#/TB/26?lang=pt
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