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O envolvimento com nossos stakeholders é um elemento essencial da nossa Estratégia de Sustentabilidade 

Enriquecendo Vidas Juntos.

O engajamento dos stakeholders é um elemento essencial da nossa Estratégia de Sustentabilidade Enriquecendo Vidas Juntos. Valorizamos as opiniões 

e as informações de uma grande variedade de audiências, inclusive de fornecedores, clientes, empresas parceiras na cadeia de valor, ONGs, comunidades, 

órgãos governamentais, cientistas e associações comerciais. A colaboração será necessária para alcançarmos as metas ambiciosas estabelecidas por nós. 

Podemos conseguir mais quando trabalhamos juntos e quando começamos a trabalhar com aqueles que já participam do manejo de nosso futuro.

Temos envolvido nossos stakeholders em nossa avaliação de materialidade e ao longo do desenvolvimento de nossas metas de sustentabilidade para 2030. 

A compreensão das necessidades e dos interesses de nossos stakeholders foi fundamental para nos concentrarmos em nossa estratégia, identificarmos as 

prioridades e segmentarmos as atividades onde podemos ter um impacto mais positivo. Será igualmente crucial avançarmos enquanto monitoramos e reportamos 

o progresso.

O envolvimento com os stakeholders pode assumir muitas formas, inclusive, embora não se limite a, compartilhamento de educação/informações, inovação 

e colaboração, incentivo, conformidade e integração, além de coleta de informações. 

Temos o compromisso de envolver continuamente nossos stakeholders em nossa Estratégia de Sustentabilidade Enriquecendo Vidas Juntos, de maneira 

consistente com nosso propósito e valores. https://www.corteva.com.br/quem-somos/proposito-e-valores.html

Nosso Código de Conduta estabelece os padrões esperados de todos os funcionários quando nos engajamos com nossos stakeholders. Sempre realizamos nossas 

atividades comerciais de maneira ética e transparente. Nossos clientes, parceiros comerciais, acionistas e demais stakeholders não esperam nada menos de nós.

https://www.corteva.com/code-of-conduct.html

Nosso envolvimento com os stakeholders é orientado por meio de nossa Declaração de Privacidade, que descreve nossas práticas relacionadas às informações 

que coletamos. https://www.corteva.com.br/privacy-policy.html

https://www.corteva.com.br/quem-somos/proposito-e-valores.html
https://www.corteva.com/code-of-conduct.html
https://www.corteva.com.br/privacy-policy.html

