
Mais inteligência é 
ajudar a compensar o 
carbono hoje para um 
futuro mais ecológico

Lenovo
Serviços de 
compensação de CO2

O Serviço de compensação de CO
2
 da Lenovo 

simplifica a compensação de emissões de carbono  
e as deixa sob seu controle. 

Para as empresas, garantir a sustentabilidade e 
reduzir a pegada de carbono global das operações 
é prioridade máxima. Para auxiliar os clientes em 
suas jornadas para a sustentabilidade, a Lenovo faz 
parceria com os principais fornecedores certificados 
de Serviços de compensação de CO

2
.

O Serviço de compensação de CO
2
 da Lenovo apoia 

diversas iniciativas diferentes que incluem novos 
projetos ou extensões de projetos existentes, 
moinhos de vento, células solares e energia de 
biomassa, entre outros. Reflorestamento e 
conservação florestal também são áreas que  
estamos estudando para o futuro.



Compensação de carbono  
com o clique de um botão
Conveniência é essencial. Fizemos as contas para você e projetamos as emissões  
de carbono por dispositivo, para um ciclo de vida médio de cinco anos.

Antes de você comprar seu hardware Lenovo, o custo da compensação de carbono 
pode ser acrescentado com o clique de um botão. A Lenovo trabalha com um 
Parceiro ambiental para compensar as emissões de CO

2
 associadas com seu 

dispositivo, e você consegue rastrear e confirmar as informações de compensação 
por meio do número de série de seu dispositivo.
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Como?
 
É incrivelmente simples compensar 
as emissões de CO

2
 com a Lenovo:

Adicione o Serviço de compensação de 
CO

2
 (integrado ao número de série) ao 

solicitar os dispositivos elegíveis.

Uma vez que os produtos são enviados, 
a Lenovo informa a seu parceiro oficial 
de compensação de CO

2
.

O parceiro de compensação de CO
2
 da 

Lenovo finaliza a transação e fornece 
uma confirmação – tornando fácil 
rastrear e confirmar qual projeto 
ambiental sua compra apoiou.

Por quê?
 
A Lenovo oferece um processo contínuo, que 
não requer esforços adicionais, para reduzir o 
impacto ambiental de sua empresa:

Incluídos na transação de hardware, 
os Serviços de compensação de CO

2
 

são fáceis de implementar.

CO2

A compensação de CO
2
 é baseada na 

emissão realista por produto, 
cobrindo a produção, o envio e um 
ciclo de vida médio (até 5 anos).

Os Serviços de compensação de CO
2
 

oferecem uma abordagem sob 
medida para uma compensação de 
CO

2
, vinculando diretamente aos 

produtos adquiridos.

Dedicada à sustentabilidade
A Lenovo é líder em sustentabilidade, nomeada como uma das Corporações mais 
sustentáveis no Índice Mundial Global 100 pela Corporate Knights, com classificação 
AA no Índice de Sustentabilidade Corporativa Hang Seng de 2019.

Fale com seu representante da Lenovo hoje 
mesmo ou acesse:  
techtoday.lenovo.com/ww/en/co2-offset-services 


