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Resultados da avaliação

Impacto no sucesso do negócio
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Essencial para as operações comerciais e divulgação

Iniciativas estratégicas e posições Liderança no setor
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Desenvolvimento da avaliação – Tópicos

Temas vinculados a definições da sociedade civil, Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e compromissos/metas

e métricas implícitos; consistentes com estruturas globais de sustentabilidade – e plataforma da marca Corteva.

NOTA: Temas relacionados a ética comercial, diversidade e inclusão, doações políticas, negócios globais, governança corporativa, privacidade e outros 

temas que costumam ser exibidos nessas avaliações. Tendo em vista as finalidades desta avaliação, estamos considerando esses tópicos como prática essencial 

e não os incluímos.

Meio Ambiente Econômico Humano/social

Adaptação/resiliência climática Inovação e produtividade no Agronegócio Direitos humanos/trabalhador

Mitigação climática Nutrição e segurança alimentar Diversidade e resiliência da safra

Biodiversidade Aceitação técnica/licença social Saúde e segurança no local de trabalho

Desmatamento/uso da terra Sustentabilidade e rastreabilidade do produto Direitos das Mulheres e Empoderamento

Uso e manejo da água Pequenos produtores rurais Comunidades locais

Gestão de nutrientes Meios de subsistência rural Engajamento do funcionário

Perda e desperdício de alimento Responsabilidade da cadeia de suprimentos Segurança do produto (manejo do alimento)

Empresa responsável – Pegada Op.

Saúde do solo
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Desenvolvimento da avaliação – Priorização de temas

Pontuação baseada nos critérios abaixo e, em seguida, plotada em x (importância para o negócio) 

e em y (importância para os stakeholders).

Testes com stakeholders internos

Escala dos stakeholders internos

Testes com stakeholders externos

Escala dos stakeholders internos

Importância do tema – Capacidade de afetar positivamente ou negativamente:

Testes:

 estratégia comercial ou de plataforma?

 crescimento futuro?

 valor organizacional?

 custo ou risco?

 os stakeholders confiam na Corteva?

1. Não significativo – Tema não relevante para os negócios e sem oportunidade ou

risco que afete o valor da empresa no curto ou longo prazo.

2. Significativo – Tema é relevante para o negócio com valor de curto e longo

prazos, sendo seguido de perto por vários concorrentes. Ao endereçar o tema

é possível o desenvolvimento de novos produtos e serviços que podem influenciar

o crescimento em novas áreas.

3. Crítico – O tema é material para o negócio e deixar de abordá-lo pode resultar em

impactos para o crescimento, custo/risco aumentado ou confiança reduzida por

parte dos stakeholders na Corteva

Influência sobre avaliações e decisões dos stakeholders – Como este tema afeta

a maneira como os stakeholders interagem com a empresa?

Testes:

 Reflete um impacto, risco ou oportunidade de sustentabilidade identificado 

por órgãos especializados?

 Reflete interesses, temas ou indicadores apresentados pelos stakeholders 

(por exemplo: grupos vulneráveis dentro das comunidades locais, sociedade civil)?

 Reflete os interesses e as expectativas dos stakeholders especificamente investidos 

no sucesso da empresa (por exemplo: funcionários, acionistas e fornecedores)?

1. Não afeta – Sem pressão por parte dos stakeholders.

2. Afeta – Stakeholders chave interessados na capacidade da empresa de participar

e ajudar a endereçar o tema.

3. Crítico – O tema é material e crítico para a “licença de operação”. Deixar de abordar

o tema pode colocar a empresa em risco e levar a uma perda de confiança por

parte dos stakeholders, além de comprometer a reputação.
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Desenvolvimento da avaliação – Avaliação e mapeamento

Os temas foram classificados com base nos comentários dos stakeholders (alto/médio/baixo) e analisados pelo stakeholders, 

por área geográfica e cadeia de valores, depois plotados na matriz. 

Pontuações dos temas e análises

Mapeamento dos temas

consulte a página 1 para resultados de 2018-2019
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