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política de meio ambiente, saúde e segurança 
padrões para o ambiente de trabalho e de negócios da HP 
 
A Hewlett-Packard compromete-se a conduzir seus negócios de modo a fornecer desempenho líder 
no âmbito ambiental, de saúde e de segurança (EHS).  Isso é compatível com nosso compromisso 
de cidadania corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade. 
 
Nossas metas são fornecer produtos e serviços que sejam ambientalmente estáveis durante todo o 
tempo de vida útil, conduzir nossas operações de uma maneira ambientalmente responsável e 
criar práticas de saúde e segurança e ambientes de trabalho que permitam que os funcionários da 
HP trabalhem sem riscos de acidentes. 
 
Para executar essas tarefas, comprometemo-nos a: 
• atender ou exceder todos os requisitos aplicáveis dos regulamentos de EHS; 
• lutar para reduzir de forma proativa as doenças ocupacionais e os riscos à saúde, e 

promover a saúde e o bem-estar dos funcionários; 
• prosseguir agressivamente na prevenção à poluição, redução do consumo de energia e 

redução de resíduos em nossas operações; e  
• procurar criar nossos produtos para que sejam seguros no uso, reduzir o consumo de 

energia e de recursos naturais e permitir a reciclagem ao fim da vida útil.  
 
Atingiremos esse alto nível de desempenho, integrando o EHS em nosso planejamento de negócios 
e nas tomadas de decisões, mantendo os padrões de desempenho global de EHS e estabelecendo 
objetivos e metas de EHS para obter aperfeiçoamento contínuo.  Cada funcionário tem a 
responsabilidade individual de seguir os procedimentos de EHS e participar ativamente em nossos 
programas de EHS. Avaliamos nosso desempenho em EHS monitorando continuamente os 
resultados de desempenho e por meio de processos de revisão de gerenciamento e controle 
globais.  
 
Acreditamos que os negócios devem funcionar em conjunto com fornecedores, parceiros, clientes e 
organizações governamentais, não-governamentais e comunitárias para ajudar a proteger e 
aprimorar a saúde, a segurança e o meio ambiente.  Encorajamos um diálogo aberto com nossos 
investidores para compartilhar informações relevantes e contribuir para o desenvolvimento de uma 
política pública e iniciativas de negócios estáveis. 
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