Relatório Living Progress 2014
Resumo executivo

O Living Progress, a estrutura que a HP adotou no ano passado para pensar sobre como
fazemos negócios, incentivou nossos esforços de cidadania e capacitou nosso pessoal para
buscar progresso humano, econômico e ambiental em todos os nossos trabalhos.
Acreditamos no talento e na criatividade de nossas equipes para desenvolver e aproveitar a
tecnologia e os serviços que podem estimular economias, tirar as pessoas da pobreza e da
doença e ajudar a solucionar os desafios ambientais do mundo. Alcançamos isso ao integrar
totalmente a cidadania a nossa estratégia de negócios.
Apenas no primeiro ano desde a adoção do Living
Progress, a HP lançou e alimentou um conjunto

extraordinário de iniciativas de cidadania em toda a nossa
cadeia de valores e em comunidades ao redor do mundo.
A inovação sem precedentes em nossos produtos — como
o sistema HP Apollo 8000 e a tecnologia HP PageWide —
possibilitou avanços significativos em eficiência no uso de
energia, além de capacidade de computação e impressão. As
possibilidades para consumidores e clientes aproveitarem
nosso progresso para promover crescimento econômico e
mudança social são enormes.
Acreditamos que as metas incentivam ações, e ampliamos o
escopo de nossas metas de redução de gases causadores do
efeito estufa (GHG) nas três partes de nossa cadeia de valores
ao adicionarmos uma nova meta para produtos e serviços da
HP. Mantemos nosso recorde para transparência excepcional
na elaboração de relatórios, reconhecido pela mais alta
pontuação possível para divulgação e desempenho da CDP.
Nossos padrões e políticas são a base a partir da qual nossas
ações fluem, e regularmente os analisamos e ajustamos em
resposta a questões emergentes. Este ano, introduzimos
nosso padrão Foreign Migrant Worker (Trabalhador migrante
estrangeiro) para fornecer melhor proteção para esse grupo
vulnerável em nossa cadeia de suprimentos.
Exemplos convincentes de progresso humano, econômico e
ambiental em toda a nossa cadeia de valores — bem como
avanços na maneira como nos governamos como empresa.
A seguir,

Governança
Estratégia Living Progress

Integramos o pensamento Living Progress em toda a HP,
envolvendo-nos amplamente com nossos parceiros externos
e partes interessadas.
• A CEO Meg Whitman e a diretora executiva de inovação Gabi
Zedlmayer promoveram nossa nova estratégia e as
contribuições da HP em relação a uma economia de baixa
emissão de carbono em grandes eventos, incluindo o
lançamento do relatório CDP 2014 S&P 500 em Nova
Iorque, durante a Climate Week.
• As equipes da HP trabalharam com clientes de todo o
mundo para cumprir requisitos de compras sustentáveis
totalizando em mais de US$ 24 bilhões de receita de
negócios existente e potencial.
• Nossa equipe de Negócios corporativos lançou o Living
Progress Exchange da HP, onde, por meio de uma
combinação de atendimentos face a face e virtuais,
fornecemos soluções para desafios humanos, econômicos
e ambientais de uma comunidade global de especialistas e
formadores de opinião.
• A HP se tornou a primeira empresa de tecnologia da
informação (TI) global a estabelecer metas de redução de
emissões de GHG para as três partes da cadeia de valores
ao adicionar uma meta ambiciosa para produtos.
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• A HP teve a honra de receber a mais alta pontuação
possível da CDP Carbon Disclosure — 100 pontos — e uma
classificação A no desempenho de redução de carbono.

Ética corporativa

Atendemos aos mais altos padrões éticos ao oferecermos
suporte a nossos funcionários na tomada das decisões
certas. Embora nossas práticas e políticas líderes
do setor nessa área sejam bem conhecidas, a cada
ano nos esforçamos para fazer um progresso ainda
maior. Este ano trouxe vários exemplos notáveis:
• A equipe de Ética e conformidade da HP reformulou
completamente seus mecanismos internos de
comunicações para encontrar maneiras novas e inovadoras
de envolver os funcionários e expandir a cultura de
conformidade da HP.
• A ex-Diretora de ética e conformidade da HP obteve o
título de Diretor de ética e conformidade do ano de 2014
da organização global Women in Compliance Award,
reconhecendo sua liderança e realizações, tanto na HP
quanto na comunidade de conformidade mais ampla.

Políticas públicas

Intervimos com transparência e integridade para
promovermos leis e regulamentações que incentivam o
crescimento econômico e a inovação de maneira social e
ambientalmente responsável. Em 2014, a equipe da HP:
• Ofereceu suporte a negociações sobre acordos de negócios
incluindo a Trans Pacific Partnership (Parceria TransPacífico), Transatlantic Trade and Investment (Parceria
Atlântica para o Comércio e o Investimento) e o Trade in
Services (Comércio de Serviços), além da legislação
americana para renovar a Trade Promotion Authority
(Autoridade de Promoção Comercial).
• Aprofundou nossa parceria com o Fórum Econômico
Mundial para ter como base os Principles for Cyber
Resilience (Princípios para resiliência cibernética), um
conjunto de diretrizes para que organizações de todos os
tipos contribuam com níveis gerais de redução de riscos
cibernéticos.
• Ajudou a proteger a passagem bem-sucedida de revisões
de leis de direitos autorais na Indonésia, aprimoramentos
na legislação de falsificação nos EAU e aumentou as
penalidades para violações de novas leis de propriedade
intelectual do Brasil.

Progresso humano
Responsabilidade da cadeia de suprimentos

Motivamos e capacitamos fornecedores e stakeholders para
aprimorar as condições de trabalho, oferecer suporte a
direitos humanos e aprimorar o desempenho ambiental nas
instalações de produção dos fornecedores. Ao longo do
último ano, a HP:
• Tornou-se a primeira empresa de TI a requerer contratação
direta de trabalhadores migrantes estrangeiros em nossa
cadeia de suprimentos por meio do padrão HP Supply Chain
Foreign Migrant Worker.
• Conduziu 200 auditorias e avaliações, o maior número
na história de nosso programa. Desde nossas primeiras
auditorias pilotos de responsabilidade social e ambiental
em 2004, conduzimos ou patrocinamos 1.294 auditorias e
avaliações de instalações produtivas e não produtivas de
fornecedores em todo o mundo.
• Alcançou uma melhoria de 15% no benchmark de Social
Fingerprint (Alcance social) da Social Accountability
International, colocando a HP no mais alto nível das
empresas avaliadas.

• Alcançou 84% dos trabalhadores relacionados à produção
da HP em locais de montagem final trabalhando menos
de 60 horas por semana em média, com menos de 4%
trabalhando mais de 72 horas por semana.

Direitos humanos

Adotamos um firme posicionamento sobre direitos
humanos em nossas operações e utilizamos argumentos
convincentes para que outros façam o mesmo. Ao longo do
último ano, a HP teve o orgulho de contribuir com iniciativas
de várias stakeholders lideradas pela Global Business
Initiative on Human Rights, a Electronic Industry Citizenship
Coalition, a Social Accountability International e a BSR.

Privacidade

Implementamos rigorosos procedimentos e políticas para
proteger dados pessoais que mantemos ou processamos,
e oferecemos suporte a essas prioridades por meio de um
rigoroso programa projetado para treinar nossos funcionários
e envolver stakeholders externos. Para exemplificar, em
2014, a HP ajudou a liderar esforços para desenvolver a
Unified Ethical Frame for Big Data Analysis (Estrutura ética
unificada para análise de Big Data), uma iniciativa inovadora
da Information Accountability Foundation, que obteve suporte
inesperado de reguladores, empresas e a comunidade.

Funcionários

Visamos atrair, motivar e capacitar as pessoas mais
talentosas no dinâmico e ultracompetitivo setor de TI com
atraentes oportunidades de desenvolvimento de carreira,
um ambiente de trabalho solidário, reconhecimento e
recompensas. Até o final de 2014, nós:
• Alcançamos 80% de participação de todos os funcionários
em todo o mundo em nossa pesquisa Voice of the
Workforce, que descobriu que o envolvimento geral dos
funcionários permaneceu forte, em 70%.
• Trabalhamos com a coalizão Rainbow PUSH, bem como
com diversos outros especialistas e organizações para
abordar questões de diversidade e inclusão em nosso setor
e aprofundamos nosso compromisso de longa data com a
transparência de continuar a publicar abrangentes dados
de diversidade de funcionários.
• Concluímos quase 5,3 milhões de horas de treinamento de
funcionários, 97% por meio de sessões virtuais flexíveis ou
cursos on-line de acordo com o ritmo do participante
• Organizamos nosso primeiro Global Day of Service (Dia
global de serviço voluntário) para marcar nosso 75º
aniversário, com mais de 20.200 funcionários HP em
todo o mundo, usando seus horários remunerados como
voluntários para oferecer apoio a organizações sem fins
lucrativos.

Investimento social: Humano

Investimos estrategicamente em parcerias com diversas
organizações para aprimorar as vidas e perspectivas de
indivíduos e comunidades em todo o mundo. Duas iniciativas
notáveis este ano incluíram:
• Parceria com a UNICEF (United Nations Children’s Fund,
Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o governo
chinês para fazer um teste-piloto do Maternal and Child
Health Management Information System (Sistema de
informações de gerenciamento da saúde materna e
infantil), projetado para captar e armazenar
eletronicamente informações de saúde sobre cada
recém-nascido na China.
• Implantação de 29 eHealth Centers para atender vilarejos
na zona rural da Índia e recebimento de mais de 65.000
visitas de pacientes em fevereiro de 2015.
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Progresso econômico

Progresso ambiental

Impactos econômicos em toda a cadeia de valor

Produtos e soluções

• Possibilitou que as organizações protegessem dados
confidenciais e ativos econômicos contra ameaças
cibernéticas cada vez mais sofisticadas. Com dez Centros
de operações de segurança em todo o mundo e mais de
5.000 profissionais de segurança credenciados na equipe, a
HP Enterprise Security Systems gerenciou 23 bilhões de
eventos de segurança por mês em 2014.

• Um ambicioso projeto de pesquisa no HP Labs chamado
The Machine, que foi projetado para reinventar a
arquitetura básica de computadores para capacitar
transformações no desempenho e na eficiência no uso de
energia.

Utilizamos os impactos econômicos de longo alcance da HP
para promover um futuro em que trabalhos sejam
abundantes, as economias prosperem e as pessoas tenham
as habilidades e os recursos de que precisam para contribuir
com a sociedade. Por meio desses esforços, a HP:

• Ofereceu suporte a centenas de milhares de empregos em
toda a cadeia global de suprimentos da HP, comprando em
instalações de fornecedores auditados por meio de nosso
programa Supply Chain Responsibility (Responsabilidade
pela cadeia de suprimentos).
• Expandiu o HP Future Cities, que implanta análise e coleta
de Big Data, serviços de nuvem, mobilidade e segurança,
permitindo que governos locais aprimorem serviços,
reduzam custos públicos e promovam o crescimento
econômico.

Investimento social: econômico

Fazemos investimentos sociais estratégicos que melhoram
o Progresso econômico de indivíduos e comunidades em
todo o mundo. Em 2014, a HP e a HP Company Foundation:
• Lançaram o Matter to a Million, nossa iniciativa global
de envolvimento de funcionários, fornecendo capital
para empreendedores de baixa renda em parceria com
uma organização para microempréstimos sem fins
lucrativos. Em 2014, cada funcionário da HP recebeu um
crédito de US$ 25 da HP Company Foundation para fazer
empréstimos para que os mutuários comprassem bens
essenciais como ferramentas, gado e suprimentos. Quase
120.000 funcionários usaram seus créditos até dezembro
de 2014. Em combinação com as contribuições adicionais
da HP Company Foundation, isso foi equivalente a mais de
US$ 5,9 milhões em empréstimos
• Abordou a sub-representação feminina na tecnologia,
entregando US$ 1 milhão ao longo de quatro anos nos
Estados Unidos para oferecer suporte ao programa
Aspirations in Computing Collegiate do National Center for
Women & Information Technology

Continuamente inovamos para reduzir o impacto ambiental
de produtos e soluções em nosso portfólio, desenvolvendo
tecnologias de maneira proativa que ajudam a solucionar
alguns dos mais sérios desafios ambientais da sociedade.
Somente este ano, a HP lançou:

• O sistema HP Apollo 8000 refrigerado a água, que usa
28% menos energia do que servidores refrigerados a ar,
economizando até 3.800 toneladas de CO2e anualmente.1
• Papel HP EcoFFICIENT™ com certificação FSC na América
do Norte, 25% mais fino do que o papel típico de escritório
e totalmente compatível com o conjunto de impressoras
da HP.
• Impressora empresarial HP OfficeJet Enterprise X
com tecnologia PageWide, que oferece uma mudança
significativa no uso de materiais, gerando até 94%
menos resíduos de suprimentos e embalagens do que as
impressoras a laser comparáveis.2

Devolução do produto e reciclagem

Fornecemos uma ampla rede de programas de devolução
de produtos em 733 países e territórios. Este ano, nós:
• Adicionamos um novo processo de "ciclo fechado"
para polipropileno a nossos programas de reciclagem
existentes, permitindo produzirmos novos cartuchos a jato
de tinta inteiramente de material reciclado enviado pelos
nossos clientes.
• Incorporamos alguns plásticos reciclados em mais de 75%
dos cartuchos a jato de tinta da HP fornecidos para vendas
comerciais até o final de 2014.
• Recuperamos 157.500 toneladas de hardware (incluindo
produtos da HP e de outros fabricantes) e suprimentos.
Dessa quantia, recuperamos 4,2 milhões de unidades de
hardware, pesando 39.100 toneladas, para reuso e nova
comercialização, além de reciclarmos 118.400 toneladas.

Operações da HP

Buscamos ininterruptamente reduções nas emissões de
gases causadores do efeito estufa (GHG), no desperdício,
no consumo de água e papel em nossas operações
mundiais. Em comparação com 2013, este anos nós:
• Reduzimos emissões de GHG das operações em 5,5%,
diminuímos resíduos totais em 11,5% e reduzimos o
consumo de água em 3,1%.
• Aumentamos a capacidade de energia renovável em
150% para 5,9 MW. Nossas instalações solares agora
evitam cerca de 5.700 toneladas de emissões de CO2 e
anualmente.

1

Estimativas internas da HP; reduções por sistema HP Apollo 8000 versus um data center refrigerado com 3 megawatts de TI. Uma fórmula de sustentabilidade
padrão do setor foi usada para se obter as reduções de CO2e em toneladas, usando as reduções de KW/h com base em análise de data center real.

2

A HP OfficeJet Pro X576dn gera até 94% menos resíduos por 15.000 páginas em comparação com multifuncionais a laser em cores dos principais concorrentes da
categoria por menos de US$ 1.000 e impressoras a laser em cores por menos de US$ 800 em julho de 2014. Testada pelo Buyers Lab Inc. e patrocinada pela HP. A
HP OfficeJet Enterprise X585dn gera até 90% menos resíduos em comparação com a maioria dos multifuncionais a laser em cores por valor igual ou inferior a US$
3.000 com base em participação de mercado conforme relatado pela IDC em Q3 2013.

3

Em 31 de Outubro de 2014.
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Impacto ambiental da cadeia de suprimentos

Nossa promessa

• Alcançamos uma redução de 18% na intensidade de
emissões de GHG relacionadas à manufatura direta e ao
transporte de produtos de 2010 a 2013.

Em outubro de 2014, nossa Comissão de diretores anunciou
a decisão de separar a HP em duas empresas, a Hewlett
Packard Enterprise e a HP Inc. Essa etapa estratégica
fornece a cada uma das novas empresas o foco, os recursos
financeiros e a flexibilidade para se adaptarem rapidamente
ao mercado e à dinâmica dos clientes, enquanto geram
valor de longo prazo para as partes interessadas.

Lideramos os esforços do setor para reduzir emissões
de GHG, resíduos e consumo de água em nossa cadeia de
suprimentos. Algumas das realizações deste ano são:

• Ajudamos os fornecedores de produção a reduzir
as emissões de GHG em 600.000 toneladas de CO2e
(cumulativamente) desde 2010, em direção a nossa meta
de uma redução de 2 milhões de toneladas entre 2010 e
2020.
• Expandimos nosso programa de eficiência energética
de fornecedores na China e no sudeste asiático para
incluirmos 70 novas instalações de fornecedores
da HP.

Investimento social: Ambiental

Criamos parcerias para aplicar o poder transformador da
tecnologia para ajudar a solucionar desafios ambientais.
Estamos particularmente orgulhosos de nossa parceria
com a Conservation International. Essa parceria, chamada
de HP Earth Insights, coleta, gerencia e analisa dados
sobre evoluções de espécies em 18 áreas protegidas de
florestas tropicais na Ásia, África e América Latina, criando
o primeiro sistema de alertas antecipados de Big Data
de sua categoria para espécies ameaçadas. Também
estamos satisfeitos por observar que, este ano, nossos
funcionários registraram mais de 80.000 horas de tempo
gasto com voluntariado para causas ambientais.

Reconhecimentos no Brasil

• A HP Brasil foi reconhecida por suas práticas
sustentáveis e foi eleita uma das empresas
mais sustentáveis de 2014 pelo Guia Exame de
Sustentabilidade do setor de eletroeletrônicos.

Essa mudança também apresenta uma oportunidade
exclusiva de examinar todas as possibilidades do impacto do
nosso Living Progress em todo o mundo e otimizar nossa
estratégia de otimizar o retorno dos investimentos de nossos
cidadãos. Em 2014, começamos a conduzir uma revisão
estratégica de nossas iniciativas do Living Progress para
garantir que estamos maximizando a capacidade,
preparando-nos para futuras oportunidades de crescimento
e possibilitando contribuições contínuas
para a sociedade.
Com base em nossa herança de 75 anos e mais de uma
década de relatórios globais, a cidadania continuará a ser
parte integrante das duas empresas. Acreditamos que uma
estratégia com propósito é essencial para estimular a
inovação, aumentar o desempenho operacional e engajar
funcionários.
Desde o início, nossos fundadores, Bill Hewlett e Dave
Packard, acreditavam que sua empresa deveria criar
ótimos produtos e ajudar a fazer do mundo um lugar
melhor. Esse compromisso é totalmente integrado à
estratégia e à cultura da HP, à medida que trabalhamos
ainda mais para criar novas possibilidades para que a
tecnologia faça com que pessoas, empresas, governos
e sociedade avancem. Somos o Living Progress.

• A HP Brasil está entre as empresas mais
conscientes do Brasil, eleita pelo Prêmio IstoÉ
Empresas mais Conscientes.
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HP Brasil - desenvolvendo a economia circular
A HP tem operações significativas na fábrica do Brasil,
produzindo grandes volumes de computadores, impressoras
e servidores. Coerente com os objetivos da HP de promover
a produção com resíduo zero e economia circular,
trabalhamos em colaboração com nossos fornecedores
no Brasil para inovar e desenvolver projetos que tenham
como base o uso de materiais reciclados em novos produtos
e embalagens. Nós engajamos muitos fornecedores
em nossos esforços, particulamente nosso parceiro de
produção mais antigo, que atualmente produz 100% dos
PCs e impressoras HP no país, tudo em uma instalação.
Ter uma alta porcentagem de produção em uma única
instalação e uma cadeia de fornecimento local bem
desenvolvida, facilita a transformação de materiais
reciclados e produtos descartados em matéria-prima para
novas peças e embalagens. Por exemplo, temos utilizado
plástico de cartuchos usados em partes de impresoras e
alça para caixas de notebooks, e papéis utilizados em testes
de novas impressoras transformam-se em embalagens
de calços de polpa. Quando não podemos reutilizar
materiais dentro de nossa própria cadeia de fornecimento,
colaboramos com outras indústrias como produtores
de aço e alumínio para encontrar opções de reuso.

Esta iniciativa de resíduo zero tem diminuído o impacto
ambiental da manufatura de produtos no Brasil, enquanto
conserva recursos e economiza dinheiro. Por exemplo, a
reutilização de embalagens dessa iniciativa evita emissões de
228 toneladas de CO2 anualmente, a reutilização de pallets
de madeira prevê economizar um milhão de dólares em dois
anos, e criação de novos calços de polpa a partir de caixas
usadas está projetado para utilizar 720 toneladas de material
reciclado em cada ano. Nenhum resíduo é encaminhado
para aterros sanitários vindos das atividades deste local.
Envolvendo especificações de produtos e uma cadeia de
fornecimento dinâmica continuará a apresentar novos
desafios, para que a HP e nosso parceiro de fabricação
colaborem para desenvolver novos processos de
reuso e reciclagem em uma pesquisa dedicada a isso
e laboratório de desenvolvimento. Vamos continuar a
expandir este programa no Brasil, e nossa experiência
aqui ajuda-nos a explorar oportunidades para aplicar
uma abordagem semelhante a economia circular
em outros lugares da HP e outros mercados.
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