
De: Supplier-Portal-Administrator@corteva.com  
Assunto: Contingent Worker Tracking –  A partir de maio de 2022 
 

 
 

Prezado fornecedor, 

Obrigado por sua parceria contínua para identificar e fornecer trabalhadores que complementam nossa 
equipe da Corteva Agriscience. Sua organização é vital para nossas operações comerciais. 

A Corteva está focada em quantificar e entender melhor nossa força de trabalho contingente global. Para 
isso, estamos lançando uma iniciativa de rastreamento de trabalhadores em todas as regiões como parte 
de nosso programa de trabalho contingente chamado “Contingent Connect”. 

A partir do próximo mês (maio de 2022), faremos uma conexão mensal com você para coletar 
informações sobre os trabalhadores temporários que você fornece para nossos sites. Essas informações 
incluirão dados básicos de trabalhadores que permitem à Corteva entender onde temos trabalhadores 
contingentes colocados, a quantidade de trabalhadores e o custo total de cada trabalhador. 

Você será solicitado a enviar essas informações por meio de um portal on-line seguro que será aberto 
em 16 de maio de 2022. Entraremos em contato nas próximas semanas com mais informações sobre o 
processo e o formato de envio desses dados. 

Observação: se você não tiver um Contrato de Processamento de Dados (DPA) em vigor, será solicitado 
que você assine um para cumprir as práticas globais de privacidade de dados antes de compartilhar os 
dados do trabalhador. A Corteva compartilhará o modelo DPA com você. Além disso, seu contato de 
Compras da Corteva entrará em contato com uma alteração do contrato que detalhará esses requisitos 
de relatórios mensais. 

Por favor entre em contato com seu representante de compras na Corteva se tiver alguma dúvida ou se 
houver um contato mais apropriado em sua empresa para esta divulgação. 

Agradecemos sua parceria contínua, pois trabalhamos para cumprir nosso propósito – enriquecer a vida 
de quem produz e de quem consome, garantindo o progresso para as próximas gerações. 

 

Saudações, 

Craig Reed 
Vice-presidente e Diretor Global de compras 
Corteva Agriscience 
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