
Sustentabilidade ambiental 
na Lexmark

Vá além do sucesso

As organizações com visão de futuro de hoje esperam fazer negócios 

com empresas ambientalmente conscientes. Isso é quase uma certeza 

na economia ambientalista de hoje. Ser um gestor do ambiente é 

indicativo de uma empresa bem administrada e capaz com risco 

operacional mais baixo. 

Na Lexmark, acreditamos que trabalhar para melhorar os negócios 

de nossos clientes e trabalhar para melhorar o meio ambiente são 

objetivos complementares, e não opostos. Para atingir essas metas, nós 

nos concentramos na eficiência, melhoria contínua e em ganhar uma 

compreensão profunda dos processos de negócios de nossos clientes. 

Nossa filosofia é que o negócio e o ambiente possam prosperar com o 

foco e os recursos certos. Juntos, todos nós compartilhamos os sucessos 

comerciais e ambientais que se seguem. 

Ao fazer uma parceria com a Lexmark, você se beneficiará de:

 } Especialização avançada no setor

 } Consciência de pressões regulatórias específicas da indústria e as 

melhores práticas ambientais

 } Portfólio de tecnologia altamente avançado

 } Managed print services (MPS) líderes integrados com 

programas ambientais

 } Liderança reconhecida em sustentabilidade empresarial

Nossa liderança em sustentabilidade 
ambiental começa dentro da empresa

Quando se trata de sustentabilidade, acreditamos na 

concretização de nossas ações. Você pode ver a nossa 

dedicação à sustentabilidade ambiental e nosso profundo 

conhecimento em nossos próprios resultados operacionais, 

inclusive alcance de uma redução de 54% no uso de água 

em apenas nove anos. Nós também reduzimos a produção 

de gás de efeito estufa em 42%, causando um impacto 

positivo sobre o desafio global para reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa.

Na Lexmark, acreditamos que trabalhar 
para melhorar os negócios de nossos 
clientes e trabalhar para melhorar o meio 
ambiente são objetivos complementares, e 
não opostos.

Sustentabilidade ambiental na Lexmark

Bom para o planeta. Bom para os negócios.
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Ao implementar nossas 
recomendações de sustentabilidade, 
uma empresa de transporte da 
Fortune 500 reduziu o seu consumo 
de papel em mais de 30%, o que 
resultou para a empresa uma 
economia de milhões de dólares e 
dezenas de milhões de páginas.

Ademais, o portfólio da Lexmark de hardware líder tem 

recursos avançados de eficiência de energia e recursos 

de conservação de papel e de toner para ajudar nossos 

clientes a reduzir o consumo. Isso, junto com o nosso 

software de otimização de processos e consultoria, 

ajudam muitos clientes a reduzir significativamente o 

impacto ambiental de sua impressão, além de reduzir 

custos. A Lexmark compartilha os mesmos objetivos 

internamente. Nos últimos cinco anos, nós reduzimos o 

nosso próprio consumo de papel em mais de 50 por cento. 

*Entre as melhores 2,3% com base na classificação da CR Magazine’s de empresas 
Russell 1000™. 
Para obter detalhes, visite www.thecro.com

A maneira elaborada com que a Lexmark 
projeta produtos afeta positivamente o 
ambiente durante todo o ciclo de vida 
do produto.

Nós fomos recentemente reconhecidos no topo de 2,3%* de empresas 

na cidadania corporativa:

 } 100 melhores cidadãos corporativos de 2016: A Corporate 

Responsibility Magazine™ classificou a Lexmark na 9ª posição, 

tornando este o nosso sexto ano consecutivo na lista. 

 } Pacto Mundial das Nações Unidas 100: A Lexmark foi selecionada 

para inclusão neste índice de ações global que combina a 

sustentabilidade corporativa e o desempenho financeiro da linha 

de base.

 } Vários outros prêmios e reconhecimento de grupos de defesa, 

analistas e clientes no mundo inteiro.

Nosso foco ambiental impulsiona ganhos de eficiência e melhorias de 

custo para nossos clientes também. Aqui estão alguns exemplos: 

 } Ao implementar nossas recomendações de sustentabilidade, uma 

empresa de transporte da Fortune 500 reduziu o seu consumo 

de papel em mais de 30%, o que resultou para a empresa uma 

economia de milhões de dólares e dezenas de milhões de páginas. 

 } Uma das maiores e mais conhecidas firma de serviços financeiros 

dos Estados Unidos fez uma parceira com a Lexmark para otimizar 

seu ambiente de impressão e reduziu a saída de impressão em 50% 

em apoio às suas metas de sustentabilidade. 

Design de produto consciente e inovador

A maneira elaborada com que a Lexmark projeta produtos afeta 

positivamente o ambiente durante todo o ciclo de vida do produto. 

Através da utilização de avaliações do ciclo de vida do produto, 

prestamos atenção em todo o impacto do produto e trabalhamos 

continuamente para melhorar cada fase.

Ao desenvolver produtos, nós começamos o processo tendo em mente 

o fim da vida útil do produto. Essa abordagem garante que nossos 

produtos tenha uma impacto ambiental o mais baixo possível. Ao 

projetar produtos com isso em mente, nós oferecemos o maior número 

de modelos de impressoras com conteúdo reciclado após o consumo 

(PCR) na indústria, atualmente quatro vezes mais do que o nosso 

concorrente mais próximo.
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Integração do Managed Print Services (MPS) da Lexmark

Nossos programas ambientais estão totalmente integrado com as 

nossas soluções líderes de MPS. MPS sempre foi uma estratégia que 

funciona em favor do meio ambiente. A utilização mais eficiente de sua 

frota de impressão é traduzida em consumo de energia e de material 

mais inteligente. As soluções “Imprimir menos” incorporando produtos 

multifuncionais inteligentes (MFPs) resultam em menos páginas 

impressas e mais fibras de árvores salvas.

Tornando nossas operações ecológicas

A Lexmark não apenas participa na reciclagem e na reutilização 

de materiais para proteger nossos recursos naturais, também 

desenvolvemos os nossos próprios processos exclusivos e executamos 

nossas próprias instalações de reciclagem para garantir que o material 

seja reaproveitado da maneira mais benéfica. Como resultado, a linha 

de produtos de cartuchos de toner da Lexmark contém, em média, 

12% por peso de conteúdo plástico reciclado após o consumo, o maior 

número na indústria.

A Lexmark é líder de reciclagem e estamos continuamente introduzindo 

novos processos para expandir nossos recursos de reciclagem. Nós 

não só reciclamos o papel usado no teste de nossos dispositivos, nós 

fechamos o ciclo convertendo-os em "para-choques" moldados das 

embalagens usados para proteger os cartuchos nas caixas. Essa mesma 

embalagem foi projetada para ser usada novamente quando os clientes 

devolverem os cartuchos vazios. 

Desde 1991, o Programa de Coleta de Cartuchos da Lexmark (LCCP) vem 

oferecendo aos clientes em mais de 60 países reciclagem de cartucho 

fácil e gratuita. O LCCP segue uma política de aterro zero, garantindo 

que os cartuchos vazios devolvidos pelos clientes sejam reutilizados ou 

reciclados para seu máximo benefício ambiental. 

Estamos dedicados a criação de parceria com finalidade. Ao incentivar 

nossos clientes a se juntarem a nós na redução do impacto ambiental 

da impressão, o número de cartuchos devolvidos por ano aumentou 

mais de 25 vezes desde 1996, com mais de 10.000 toneladas de material 

salvos de aterros sanitários em todo o mundo, só em 2015.

Para os materiais devolvidos por meio do programa, a reutilização tem 

o maior benefício de sustentabilidade para o ambiente. Nos últimos 

10 anos, a Lexmark incorporou mais de 20.000 toneladas de material 

(componentes selecionados recuperados através do LCCP) para a 

produção de novos cartuchos de toner em toda a nossa linha de 

impressoras monocromáticas.

O Enterprise Software da Lexmark ajuda a 
reduzir a utilização de papel

Reduzir a quantidade de papel utilizado é até melhor do 

que a reciclagem de papel. Através de um portfólio líder 

de conteúdo e gerenciamento de processos de produtos e 

soluções de software específicos da indústria, o Enterprise 

Software da Lexmark permite às empresas a racionalizar 

as atividades relacionadas a documentos e a reduzir 

significativamente o consumo de papel. 

Por exemplo, soluções de contas a pagar emparelhadas 

com os MFPs inteligentes simplificam a captura, o 

gerenciamento e o encaminhamento de faturas e outros 

documento, extraindo maior valor das informações que 

eles contêm enquanto reduz drasticamente o uso e a 

dependência do papel.

Junte-se a nós para obter sucesso, praticando o bem.

csr.lexmark.com


