Resumo

Visão geral da Ferramenta de
Avaliação Ambiental de Produtos
Eletrônicos (EPEAT®)

O que é EPEAT®?1
A ferramenta de avaliação ambiental de produtos eletrônicos (EPEAT) é uma ferramenta de aquisição para
ajudar compradores institucionais dos setores público e privado a avaliar, comparar e selecionar desktops,
notebooks, monitores e impressoras com base em seus atributos ambientais.
Para obter uma lista abrangente de produtos HP com registro EPEAT, acesse
hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat.pdf

Como ela oferece suporte/ajuda para fechar vendas?
Atualmente, clientes em todo o mundo estão mais conscientes do que nunca sobre o impacto ambiental
dos produtos que compram, especialmente no setor de tecnologia da informação. Os clientes, cada vez
mais, exigem computadores que reduzam o impacto ambiental, assim, à medida que a tendência de
aquisições “ecológicas” aumenta, os requisitos para compra de clientes dos setores público e privado
estão se tornando mais exigentes. Como resultado, clientes institucionais usam a EPEAT para ajudá-los a
selecionar computadores com base em critérios ambientais.
Entidades públicas e privadas em mais de 42 países usam a EPEAT como especificação de compra
uniforme. Com a EPEAT, a HP demonstra seu compromisso de desenvolver tecnologia com um impacto
ambiental reduzido.2

Como os produtos se qualificam para a EPEAT®?3
Os produtos são avaliados nos critérios necessários e opcionais. Um produto deve atender a todos os
critérios necessários nessa categoria para ser adicionado ao registro. Depois disso, recebe a classificação
Bronze, Silver ou Gold, dependendo de quantos critérios opcionais ele atende:
• Gold — o produto atende a todos os critérios necessários, mais pelo menos 75% dos critérios opcionais
• Silver — o produto atende a todos os critérios necessários, mais pelo menos 50% dos critérios opcionais
• Bronze — o produto atende a todos os critérios necessários
Os critérios da EPEAT refletem várias categorias de atributos ambientais que cobrem todo o ciclo de vida
dos produtos eletrônicos, incluindo:
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• Redução/eliminação de materiais
ambientalmente sensíveis
• Seleção de material
• Design para final da vida útil
• Longevidade/extensão da vida útil do produto
• Economia de energia
• Gerenciamento do fim da vida útil

• Desempenho corporativo
• Embalagens
• Consumíveis (exclusivos para equipamentos de
imagem)
• Qualidade de ar em ambientes internos
(exclusivo para equipamentos de imagem)
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Como posso descobrir
em quais países os
produtos da HP são
registrados?
Para ver uma lista de produtos de
hardware HP registrados em cada país,
acesse epeat.net e selecione “Search
the Register” (Pesquisar o registro) a
partir da página inicial. Escolha “Full
Search” (Pesquisa completa) no menu à
esquerda e preencha o formulário com
base na categoria do produto no qual
você está interessado.
Para saber mais sobre a dedicação da
HP à liderança de responsabilidade
ambiental em relação à EPEAT, acesse
hp.com/go/ecolabels

A maioria dos critérios da EPEAT se aplicam às características de produtos individuais, enquanto outros se
aplicam a programas corporativos.
A EPEAT também inclui uma variedade de critérios relacionados a serviços que focam em devolução e
reciclagem responsável de produtos, embalagens e baterias, além do provisionamento de garantias
estendidas e outros serviços de suporte que podem ampliar significativamente a duração do produto e
reduzir o impacto ambiental.
Atualmente, o registro EPEAT tem base na linha 1.680 padrões de avaliação ambiental. Isso inclui o
“padrão de cobertura” 1680, que descreve a maneira como os produtos são registrados ao declarar sua
conformidade com critérios específicos, como são classificados com base nos critérios que atendem,
como o registro por país em que opera e como as declarações de produtos são verificadas. Os padrões de
produto relacionados 1680.1, 1680.2 e 1680.3 contêm os critérios específicos para “PCs e monitores para
PCs”, “equipamentos de imagem” e “televisores”, respectivamente, mediante os quais as classificações e o
registro EPEAT são baseados atualmente.4

Há requisitos específicos por país para a certificação
EPEAT®?5
O registro de produtos EPEAT é específico por país, porque a identificação de produtos e o desempenho
ambiental podem variar de acordo com o local. O registro por país permite que possíveis compradores em
todo o mundo avaliem, comparem e selecionem os modelos de produtos exatos disponíveis a eles com
base nas características ambientais que os produtos alcançam em seus países de compra.
Os padrões públicos nos quais o registro EPEAT é baseado são os mesmos em todos os lugares. Entretanto,
a fim de oferecer amplo suporte à disponibilidade de produtos mais sustentáveis, a EPEAT permite que os
fabricantes atendam a um número muito pequeno de seus critérios opcionais em alguns países e não em
outros. Por exemplo, um fabricante pode registrar um produto na Lituânia e nos Estados Unidos, mesmo
que o acessório solar do produto esteja disponível apenas nos EUA.
No programa EPEAT é possível se registrar em 43 países, no entanto, as impressoras HP (tanto tinta quanto
Laserjet) estão sendo registradas apenas nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Embora alguns produtos
possam atender a todos os critérios exigidos em um país específico, não podemos reivindicar a EPEAT em
um país onde não somos registrados.
Os PCs HP atualmente são registrados em 18 países (EUA, Canadá, Austrália, Bélgica, Brasil, China,
Finlândia, França, Alemanha, Índia, Japão, México, Nova Zelândia, Polônia, Espanha, Suécia, Taiwan e Reino
Unido); para obter mais informações, entre em contato com o Centro de conformidade e sustentabilidade
em sustainability@hp.com. Para obter informações sobre normas e requisitos específicos por país, acesse
epeat.net/about-epeat/global-reach
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Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas

Avalie este documento

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias
para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste
documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste
documento.
4AA6-4030PTL, março de 2016

