
 

 

Corteva Agriscience 
974 Centre Road 
Wilmington, Delaware 19805 

Apoio às Indústrias Críticas durante a Pandemia COVID-19 

Abril 7, 2020 

Prezados fornecedores e fabricantes, 

A Corteva Agriscience é uma empresa global de agricultura pura e que fornece aos agricultores 
de todo o mundo sementes, proteção de colheitas e soluções digitais que lhes permitem 
produzir mundialmente o suprimento de alimentos. 

Em países ao redor do mundo, a indústria agrícola tem sido considerada uma indústria crítica a 
ser mantida durante a pandemia COVID-19. Como tal, continuamos a operar nossos negócios, 
na maioria dos casos com um forte contingente remoto de trabalho. Nas instalações de 
produção, escritórios de R&D e locais de vendas, continuamos operando, conforme necessário, 
com funcionários limitados e "essenciais". 

Sua empresa é reconhecida como uma fornecedora vital para a Corteva Agriscience, e, 
portanto, desempenha um papel importante em ajudar a manter o fornecimento global de 
alimentos. 

À medida que continuamos operando, nossas prioridades são a saúde pessoal e a segurança 
de nossos funcionários, clientes e fornecedores como você, bem como nossa capacidade de 
atender nossos clientes de forma segura e eficaz. 

Aqui o que estamos fazendo durante este tempo: 

Clientes: 

• Temos uma equipe dedicada em vendas e atendimento ao cliente que continua a fornecer 
suporte de vendas e serviços. O cumprimento da ordem continua ininterrupto. 

• Os sites da Corteva estão abertos ao pessoal essencial para conduzir os negócios. Em muitos 
de nossos sites, estamos permitindo totalmente que os funcionários com ferramentas 
trabalhem em casa. 

• Nossas equipes locais de vendas e agronomia permanecem prontas para auxiliar os 
agricultores. Para proteger sua segurança, pedimos àqueles com contato direto com o cliente 
que sigam as diretrizes do CDC sobre o distanciamento social para ajudar a prevenir ou 
retardar a propagação do coronavírus. 

• Suspendemos as visitas em todos os locais, a menos que haja uma isenção especial e 
procedimentos de segurança adequados. 



• Estamos usando soluções virtuais para nos conectar com os clientes, sempre que possível. 

 

Cadeia de Produção e Suprimentos: 

• Nossas fábricas de produção e fabricação de sementes continuam operando em plena 
capacidade. 

• Nossas equipes de Supply Chain Crop protection e Procurement estão rastreando e 
monitorando o status de nossos fornecedores de matérias-primas, instalações de produção e 
movimentos logísticos para todos os produtos nos países impactados pelo COVID-19. 

• Nossas instalações implementaram diretrizes para o transporte e recebimento que reduzem o 
risco de exposição ao coronavírus. Estes incluem exigir que os motoristas permaneçam em 
veículos durante as entregas e permitir a assinatura eletrônica de entregas, fotografar multas 
de entrega e usar outras medidas eletrônicas para eliminar a documentação de manuseio. 

• Além disso, implementamos medidas de prevenção cotidianas, como lavar as mãos com 
freqüência, ficar em casa quando está doente, cobrir a boca ao tossis e espirrar, e 
cumprimentar ou agradecer verbalmente um ao outro em vez de com um aperto de mão. 

 

Por favor, avise-nos se você está enfrentando desafios de produção ou distribuição que 
podem impactar a cadeia de suprimentos. E, por favor, fique de olho em nosso centro de 
fornecedores para atualizações. 

 

Obrigado por seu apoio contínuo. Juntos, continuaremos garantindo que as pessoas ao redor 

do mundo tenham comida saudável e segura o suficiente para comer. 

Fique bem. Entraremos em contato novamente em breve. 

Atenciosamente, 

 

Craig Reed 

Diretor de Compras 

 

 

 

 

 


