
Metas de sustentabilidade da Corteva Agriscience para 2030

Nossas Comunidades

Atuar pela segurança das pessoas em nossas instalações e daquelas que trabalham na agricultura

• “Incidentes graves” são definidos pelo tipo de incidente de acordo com 

o Conselho de Química Norte-americano e as diretrizes da indústria.

• As atividades de CTWW incluem programas de saúde voltados para

funcionários expostos a riscos específicos no local de trabalho, Assim como 

ações para todos os funcionários, como apoio àqueles em licença médica 

ou que estão se preparando para viagens de negócios internacionais, bem-

estar e saúde emocional positiva. Além disso, os programas de higiene 

e ergonomia estabelecem um ambiente de trabalho seguro.

Essa meta é sustentada por três indicadores:

• Atingir a eliminação de incidentes graves

• Até 2025, inscrever 100% dos funcionários na iniciativa Bem-Estar Total 

aos Funcionários Corteva (CTWW – Corteva Total Worker Wellbeing) para 

controlar riscos à saúde no local de trabalho, proteger e melhorar a saúde 

de todos os funcionários

• Até 2025, implementaremos uma estrutura para compartilhar experiência 

e informações a fim de ajudar a melhorar o desempenho em termos de 

segurança para nossos clientes e, mais amplamente, para o setor agrícola.

Aumentar a transparência da cadeia de suprimentos de produtores rurais a consumidores aproveitando 

ferramentas digitais que permitam a produtores agregar valor adicional por meio da transparência em 

mercados agrícolas, sistemas alimentares e comunidades
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Metas de sustentabilidade da Corteva Agriscience para 2030

Nossas Comunidades

Capacitar mulheres, jovens e envolver comunidades em todas as comunidades globais onde tenhamos 

operações corporativas e em todos os países onde atuamos até 2030

Atuamos em aproximadamente 140 países, empregamos cerca 

de 21.000 pessoas e conduzimos nossas atividades em cerca de 

104 instalações.

Nossas atividades para apoiar essa meta incluem:

• Capacitação de mulheres: O programa “Corteva Grows” apoia as 

mulheres de forma que elas atinjam feitos individuais e ajudem a levar 

prosperidade às comunidades onde elas vivem.

• Capacitação de jovens: O “Corteva Grows” promete apoiar projetos 

e programas que levarão a feitos educacionais e ao desenvolvimento 

de jovens em todo o mundo, criando uma força de trabalho agrícola 

diversificada para o futuro.

• Envolvimento com as comunidades: As iniciativas do programa 

“Corteva Grows” ajudam a melhorar a qualidade de vida nas comunidades 

onde vivemos e trabalhamos, buscando atender às necessidades exclusivas 

de cada comunidade. Nossos esforços de voluntariado em programas locais 

vão garantir que nosso sucesso seja o sucesso da comunidade.
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Mais informações sobre nossas atividades podem ser encontradas nos 

seguintes links:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our- impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-

grows-science- outreach.html

https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html


Metas de sustentabilidade da Corteva Agriscience para 2030

Nossas Comunidades

Voluntariar 1 milhão de horas dos funcionários da Corteva para apoiar pessoas e comunidades em todo 

o mundo até 2030

Mais informações sobre nossas atividades podem ser encontradas nos 

seguintes links:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our- impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-

grows-science- outreach.html

A meta de 1 milhão de horas representa um total acumulado de mais de 10 anos.

Nossas atividades para apoiar essa meta incluem:

• Capacitação de mulheres: O programa “Corteva Grows” apoia as 

mulheres de forma que elas atinjam feitos individuais e ajudem a levar 

prosperidade às comunidades onde elas vivem.

• Capacitação de jovens: O Corteva Grows promete apoiar projetos 

e programas que levarão a feitos educacionais e ao desenvolvimento 

de jovens em todo o mundo e criarão uma força de trabalho agrícola 

diversificada para o futuro.

• Capacitação de comunidades: As iniciativas do programa Corteva Grows 

ajudam a melhorar a qualidade de vida em comunidades onde vivemos 

e trabalhamos, buscando atender às necessidades exclusivas de cada 

comunidade. Nossos esforços de voluntariado em programas locais vão 

garantir que nosso sucesso seja o sucesso da comunidade.
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