Sustentabilidade e Programa de
Reciclagem da Hewlett Packard
Enterprise Brasil

Nosso portifólio de produtos é grande e variado - de servidores, storages e equipamentos de rede até data centers modulares altamente
eficientes e, sistemas poderosos projetados para associar a emergente Internet of Things.
Para cada produto, cada estágio do ciclo de vida oferece oportunidades para que possamos gerar a diferença positiva para as pessoas e o meio
ambiente. Desde o processo de design até as opções de fim de vida do produto, trabalhamos para entender e reduzir os impactos ambientais e
sociais dos produtos e soluções da HPE.
A Hewlett Packard Enterprise tem o compromisso de ajudar seus clientes a reciclar com responsabilidade. Nosso Programa de Reciclagem da
HPE Brasil atende gratuitamente a todos os produtos da marca HPE. Desenvolvemos tecnologias apropriadas para reduzir os impactos
ambientais do descarte e após seu processamento, as matérias primas são recuperadas e podem ser usadas para fabricar novos produtos.
O Programa de Reciclagem da HPE Brasil foi criado para atender de maneira personalizada, todos os seus clientes corporativos, incluindo a
destruição e o descarte de ativos que são realizados no Brasil.
Clique aqui e envie sua solicitação.
*Ao clicar aqui, você concorda que sua solicitação será encaminhada para outro site e combinada com um parceiro externo sob contrato com a
HPE. Depois de enviar sua solicitação, você receberá um contato em nome da HPE com outras informações aplicáveis para organizar os serviços
solicitados.

Sustentabilidade na HPE
Aplicamos inovação sustentável através de nossa tecnologia para nossa empresa, nossos clientes e nosso
mundo.
Estamos começando a ver um mundo onde tudo está conectado e tudo é computado. Um mundo onde tudo funciona de maneira mais
inteligente, tudo pensa mais rápido e tudo é possível.
Como uma empresa de tecnologia, a HPE reconhece o desafio de atender a alta e crescente demanda de capacidade de computação em um
mundo com recursos limitados. Com a expectativa de que 4.5 bilhões de pessoas e mais de 50 bilhões de dispositivos estejam conectados até
2030, é crucial trabalharmos engajados para otimizar a energia necessária para gerenciar este grande volume de informações.
É por isso que a HPE está priorizando inovação para construir a infraestrutura de TI sustentável do futuro, capacitando nossos clientes a fazerem
mais, com menos impacto no planeta.
Também, trabalharmos em fornecer soluções e serviços de TI para todas os níveis da sociedade, é necessário para evitarmos as dificuldades de
acesso a este mundo conectado. Sem isso, grande parte da sociedade permanecerá excluída dos benefícios da tecnologia, criando um abismo
crescente entre a oportunidade e a exclusão.
Reconhecemos que novas tecnologias desencadeiam o potencial de transformar a maneira como as pessoas vivem e como operam setores
inteiros, desde a educação e a saúde até a economia e os negócios.
Nossa abordagem para a Sustentabilidade é apresentada no nosso relatório Living Progress, que detalha nossos esforços para aproveitar o
potencial único do setor de tecnologia e fornecer sustentabilidade em escala, criando soluções sustentáveis para nossa empresa, nossos clientes
e nosso mundo. O relatório é estruturado para atender as necessidades de várias partes interessadas por meio de nosso Posicionamento,
Políticas e Programas.
Nossa Empresa
Lideramos pelo exemplo, promovendo mudanças sociais e ambientais positivas. A sustentabilidade é integrada em todos os nossos negócios e
abordamos nossos impactos em nossas operações globais e cadeia de valor, reduzindo nosso impacto ambiental e melhorando a vida de nossos
funcionários e trabalhadores. Estabelecemos metas desafiadoras para liderança no setor de TI, contribuindo para elevar continuamente os níveis
de contribuição global para um futuro tecnológico mais sustentável. Saiba mais sobre a HPE.

Nossos Clientes
A HPE está empenhada em fornecer soluções transformadoras que criam valor para os nossos clientes, ao mesmo tempo que diminuem
significativamente o consumo de energia e as emissões de carbono. Capacitamos nossos clientes para fazerem mais, com menos impacto
ambiental.
A HPE está impulsionando a sustentabilidade na maneira como projetamos, construímos e executamos ciclos de vida de produtos. Confira mais
clicando aqui.
Nosso Mundo
Aproveitamos o poder da tecnologia para resolver os maiores desafios sociais e ambientais do mundo.
À medida que entramos em uma era digital na qual tudo é computado, o mundo ainda enfrenta difíceis desafios sociais e ambientais. Nós
compartilhamos a responsabilidade com outras organizações globais em utilizar nossa tecnologia, influência e conhecimento para abordar esses
problemas em benefício de todos. Veja mais aqui.

Contatos
Gerente de Sustentalidade no Brasil valeria.rossetti@hpe.com
Fale com a Equipe Global de Sustentabilidade (em inglês) sustainability@hpe.com
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