Resumo

A verdade é…
cada página conta
Faça parceria com a HP para o meio ambiente — Suprimentos originais da HP

Quatro principais razões para escolher
suprimentos originais da HP
• Qualidade consistente: A qualidade de
impressão superior dos cartuchos de toner
originais da HP produz resultados profissionais
que se destacam, uma página após a outra.1
• Menos desperdício: A confiança consistente e a
qualidade de impressão superior de cartuchos de
toner originais da HP significam menos
reimpressões e menos desperdício.1
• Menor emissão de carbono: Escolha cartuchos
de toner originais da HP em vez de cartuchos
remanufaturados para ajudar a reduzir seu
impacto ambiental.1
• Reciclagem responsável: O programa de
reciclagem fácil de cartuchos da HP ajuda você a
reduzir o impacto ambiental de seus suprimentos
originais da HP.1,2 O processo de reciclagem de
"laço fechado" da HP usa matérias-primas de
seus cartuchos antigos para fazer cartuchos
novos. Ajude a "fechar o ciclo".

Cartuchos de toner
remanufaturados podem
usar 6X mais papel e
emitem 16% mais carbono
do que os cartuchos
originais da HP.3,4

Imprima – não
reimprima.
É um mito comum que cartuchos
remanufaturados são uma melhor escolha
ambiental do que cartuchos novos. Mas os
cartuchos remanufaturados podem ser mais
nocivos ao meio ambiente do que você pensa. O
processo de manufatura de um novo cartucho de
toner causa um impacto no meio ambiente, mas
o maior impacto ambiental de um cartucho é a
forma como ele imprime.1 A qualidade e a
confiabilidade de cartuchos são importantes,
porque a baixa qualidade de impressão aumenta
o consumo de papel.
Páginas de baixa qualidade de cartuchos
remanufaturados levam a desperdício de papel.1
Devido à baixa qualidade de impressão,
cartuchos de toner de outros fabricantes podem
usar até seis vezes mais papel para reimpressão
do que cartuchos de toner originais da HP.3

Menor
impacto global.
Acontece que cartuchos de toner
remanufaturados emitem 16% mais carbono do
que cartuchos originais da HP.1,4
Quando a qualidade de impressão superior conta,
cartuchos de toner originais da HP oferecem
resultados impressionantes todas as vezes que
você imprime, o que significa menos desperdício
de papel com reimpressões e um impacto

ambiental mais baixo comparados a cartuchos
remanufaturados.1 A HP torna fácil preservar
recursos e papel ao imprimir, sem comprometer
a qualidade de impressão. Conte com cartuchos
de toner originais da HP para oferecer a
qualidade pela qual pagou.

Reciclagem fácil.
Sem custo adicional.
Você sabia que a maioria das empresas de
remanufatura pesquisadas não coleta seus
próprios produtos?5 Mesmo se você devolver um
cartucho vazio para uma empresa de
remanufatura, não há garantia de que não irá
parar em um aterro sanitário, porque muitas
dessas empresas não possuem um processo de
reciclagem.5 A verdade é que remanufatura não é
reciclagem.
A HP fornece uma maneira conveniente de
reciclar cartuchos de toner originais da HP vazios,
garantindo que seus cartuchos nunca sejam
enviados a um aterro sanitário. Ajude a reduzir
seu impacto ambiental com fácil reciclagem por
meio do programa HP Planet Partners, disponível
em mais de 50 países e territórios em todo o
mundo — sem custo adicional.2
Faça parceria com a HP para o meio ambiente:
compre e recicle cartuchos originais da HP.
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Faça parceria com a HP para "fechar o ciclo"
O processo de reciclagem de "ciclo fechado" da HP preserva recursos, reduz a quantidade de
resíduos e cria novos usos para conteúdo reciclado — de modo que os cartuchos reciclados ficam
sempre longe dos aterros sanitários. Os cartuchos originais da HP devolvidos por meio do
programa HP Planet Partners nunca são recarregados, nem revendidos, nem enviados para
aterros sanitários.2 O processo de reciclagem de cartuchos de "ciclo fechado" da HP usa materiais
de cartuchos da HP reciclados pelos clientes para criar novos cartuchos de tinta e toner originais
da HP.2
Ao reutilizar matéria-prima de plásticos reciclados, a HP fecha e renova o ciclo.
Reconhecimento do setor para liderança
ambiental global da HP
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Os clientes compram suprimentos originais
da HP.
Os clientes compram cartuchos originais da HP
pela confiabilidade e qualidade de impressão
incríveis — além de também serem uma ótima
escolha para o meio ambiente.
Os clientes reciclam com o HP Planet
Partners
Os clientes devolvem cartuchos de tinta e toner
HP usados por meio do programa HP Planet
Partners.2
A HP separa
A HP separa os cartuchos por tipo.
A HP recicla
A HP desmonta ou tritura os cartuchos de tinta,
tritura os cartuchos de toner e separa materiais
como plásticos e metais.
A HP adiciona plásticos
A HP adiciona outros plásticos reciclados para
cartuchos de tinta — garrafas de bebidas ou
cabides — e plástico novo para cartuchos de
toner.
A HP reformula
A HP reformula a nova resina plástica para criar
novos suprimentos originais da HP,
economizando e reutilizando materiais em um
infinito "ciclo fechado".

2. Os clientes reciclam
com o HP Planet
Partners

1. Os clientes
compram
suprimentos
originais da
HP

Cartuchos de tinta e
toner originais da HP

6. A HP reformula

3. A HP separa

5. A HP adiciona
plásticos

4. A HP recicla

Programa de reciclagem HP Planet Partners
hp.com.br/reciclar
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Um estudo da Four Elements Consulting feito em 2013, patrocinado pela HP, comparou os cartuchos de toner monocromático originais HP LaserJet 05A e 85A com uma amostra de cartuchos
remanufaturados alternativos em oito categorias de impacto ambiental. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/lj-lca-la. A LCA utiliza os resultados de Confiança e Qualidade de
impressão do estudo de Confiança do SpencerLab feito em 2013, patrocinado pela HP. Para conhecer os detalhes, acesse spencerlab.com/reports/HP-Reliability-LA_RM-2013.pdf.
2
A devolução e a reciclagem de cartuchos originais da HP estão disponíveis hoje em mais de 50 países, territórios e regiões na Ásia, África, Europa, América do Norte e América do Sul por meio
do programa HP Planet Partners. A disponibilidade do programa pode variar. Para obter detalhes, consulte hp.com/la/reciclar.
3
Cálculos da HP baseados nos resultados de um estudo sobre a Confiança dos cartuchos monocromáticos, realizado pelo SpencerLab em 2013 para a América Latina. Para obter detalhes,
consulte spencerlab.com/reports/HP-Reliability-LA-2013.pdf. O cálculo inclui papel usado para reimpressões. O uso de páginas pressupõe uso 32% externo, 36% interno e 32% individual. Os
resultados reais podem variar.
4
Entre todas as áreas estudadas, os cartuchos remanufaturados tiveram um impacto ambiental igual ou maior do que o dos cartuchos de toner originais da HP. A declaração de emissão de
carbono 16% maior se refere a países onde o programa HP Planet Partners está disponível.
5
Estudo da InfoTrends de 2012 sobre a reciclagem de suprimentos na América Latina, patrocinado pela HP. Resultados baseados em entrevistas com 22 empresas de remanufatura, 20
empresas de recarga no BR, MX, AR, CO. Para conhecer os detalhes, acesse hp.com/go/suppliesstudy-la.
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