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Código de Conduta do Fornecedor 
 
 

Nosso Propósito 
Na Corteva Agriscience™, nosso propósito é enriquecer as vidas dos agricultores e dos consumidores, garantindo o 
progresso para as próximas gerações. 

 

Alinhamento com Nossos Valores 
Empenhamo-nos em ser éticos e transparentes em todas as nossas transações de negócios e tratar nossos clientes, 
colegas e fornecedores de forma justa e respeitosa. Nossos valores são enriquecer vidas, atuar com valentia, construir 
juntos, ser íntegros e viver de forma segura. Escolhemos trabalhar com parceiros de negócio que estejam alinhados 
com nossos valores e que compartilham nosso compromisso de seguir os mais elevados padrões éticos em transações 
de negócio. 

Nosso Código de Conduta de Fornecedores detalha as expectativas que temos de nossos fornecedores. Ele não 
pretende ser uma lista de regras, mas, antes, ser um recurso prático que fornece uma clara compreensão de como 
nossos fornecedores devem operar como nossos parceiros. 

Como fornecedor da Corteva Agriscience, leia e certifique-se de que sua organização compreenda nosso Código de 
Conduta de Fornecedores. Se você tiver qualquer dúvida sobre o Código de Conduta de Fornecedores ou sobre como 
ele pode impactar sua parceria com a Corteva Agriscience, contate-nos para esclarecê-las. 

 
 

Enriquecer Vidas 

A Corteva Agriscience empenha-se para endereçar os amplos desafios nos países em que opera. 
 

Sejam Parceiros Ambientais 
Esperamos que nossos fornecedores cumpram todas as leis ambientais (locais, estaduais e federais) aplicáveis 
e que tenham sistemas em funcionamento para garantir a gestão segura de resíduos, emissões de gases e 
descarte de águas residuais. Espera-se que nossos fornecedores reportem às autoridades governamentais 
apropriadas quaisquer vazamentos ou descartes acidentais. Vamos escolher trabalhar com parceiros que 
buscam implementar processos de produção sustentáveis e que proativamente minimizam o impacto ambiental 
de suas operações. 

Contribuam com as Comunidades 
Enriquecemos vidas por apoiar as comunidades nas quais trabalhamos e vivemos. As conexões da nossa 
empresa são mais fortes do que nossas relações de negócio. Valorizamos parcerias que refletem a diversidade 
de nossos clientes, nossos fornecedores, e suas famílias. Valorizamos fornecedores que se engajam em 
atividades beneficentes e sustentáveis em suas comunidades e que tomam a iniciativa em esforços de 
aproximação e que dão assistência a necessidades locais e regionais. 

Diversidade e Sustentabilidade 
Nossos fornecedores são incentivados a ter programas ativos de diversidade e sustentabilidade e a apoiar os 
negócios e as comunidades onde a Corteva Agriscience opera, por se engajarem com pequenos negócios e 
categorias diversas. Valorizamos práticas de compras inclusivas com negócios de todos os tipos de 
propriedade e controle. Em cada um dos países de nossa presença global, incentivamos a certificação de 
diversidade de terceiros para nossos parceiros de negócio que sejam de propriedade ou sob controle de 
minorias étnicas, aborígenes, mulheres, pessoas com deficiência, veteranos, pessoas da comunidade LGBT+ 
e pequenos negócios. Como uma empresa global, valorizamos a sustentabilidade e incentivamos nossos 
fornecedores a buscar avaliação externa de suas práticas e políticas sustentáveis. 
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Atuar com valentia 
 

A Corteva Agriscience acredita em tratar cada um com dignidade e respeito, livre de assédio e conduta ofensiva, e 
promover uma comunidade apoiadora e aberta. 

 
Direitos Humanos 
Estamos comprometidos com a proteção e o avanço dos direitos humanos e não vamos tolerar o uso de trabalho 
forçado, escravidão, tráfico humano, e exploração de crianças, ou o envolvimento em trabalho de risco. Caso a 
Corteva Agriscience tenha ciência de tais práticas, o relacionamento de negócio será encerrado. 
 
Negociação Coletiva 
Esperamos que nossos fornecedores permitam a livre associação de seus funcionários, que reconheçam 
o direito a negociações coletivas como meio de se resolver disputas, e que respeitem todas as leis relacionadas 
com estes direitos. 

Tolerância Zero para com o Assédio 
Esperamos que nossos fornecedores garantam que seus funcionários não estejam sujeitos a assédio 
psicológico, verbal, sexual, físico, bullying, violência, ameaças ou intimidação, ou qualquer forma de abuso no 
local de trabalho. Esperamos que nossos fornecedores cumpram todas as leis aplicáveis relacionadas com 
assédio e abuso de funcionários. 

Remuneração Justa 
Esperamos que nossos fornecedores cumpram todas as leis aplicáveis relacionadas com horas de trabalho e 
horas extras, incluindo todas as leis aplicáveis relacionadas com remuneração e benefícios. 

 

Local de Trabalho Livre de Discriminação 
Esperamos que nossos fornecedores nunca façam discriminação contra qualquer funcionário ou candidato com 
base em idade, religião, cor, gênero, deficiência, origem nacional ou étnica, informações genéticas, estado civil, 
situação familiar, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, ou estado de veterano, e que vai 
cumprir todas as leis sobre discriminação empregatícia aplicáveis. 

 
Sejam Curiosos 

A Corteva Agriscience™ acredita na inovação incansável. 
 

Inovem e tomem a iniciativa 
Estamos constantemente buscando acelerar nosso ritmo de inovação para criar soluções que vão fornecer 
abundante alimento de alta qualidade, agora e no futuro. Incentivamos nossos fornecedores a serem curiosos, a 
questionarem, criarem soluções, e inovarem à medida em que construímos juntos o caminho para o futuro. 
Desafiamos e esperamos que nossos fornecedores ofereçam oportunidades de melhoria contínua para 
mantermos uma vantagem competitiva. 

 
Construam Junto 

A Corteva Agriscience acredita na comunicação franca e oportuna, e que a colaboração e o respeito à 
confidencialidade são essenciais para se construir sólidas parcerias de negócio. 

 

Práticas de Compra Éticas 
Esperamos que nossos fornecedores utilizem práticas éticas de compra e que sejam devidamente 
documentadas, claramente definidas quanto à natureza e propósito, e que estejam de acordo com termos 
comerciais padrão e por escrito. 

 

Criar, Manter e Gerenciar Registros, Contas e Declarações Precisas 
Esperamos que nossos fornecedores mantenham e forneçam, quando solicitado, registros precisos relacionados 
com todos os negócios da Corteva Agriscience. Os fornecedores devem representar com veracidade seus 
serviços ou produtos, estimar prazos com precisão, garantir que todos os contratos cumpram as leis e 
regulamentos aplicáveis, obter a adequada aprovação para fechar negócios ou assinar contratos, e não deturpar 
fatos sobre os concorrentes. 
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Protejam a Propriedade Intelectual e Informações Confidenciais 
Esperamos que nossos fornecedores protejam todas as informações confidenciais, incluindo informações 
pessoais, para impedir seu mal uso, roubo, fraude ou exposição imprópria e que cumpram os acordos de 
confidencialidade assinado com a Corteva Agriscience. Os fornecedores devem ser cuidadosos ao tratar e 
discutir tais informações, para garantir que a propriedade intelectual, marcas, marcas registradas, direitos 
autorais, tecnologia proprietária e processos da empresa sejam devidamente protegidos. Esperamos que nossos 
fornecedores implementem controles administrativos, físicos e tecnológicos adequados para proteger a 
segurança das informações confidenciais e pessoais que eles coletam, armazenam ou transmitem e notifiquem 
imediatamente a Corteva no caso de um incidente de segurança que envolva informação confidencial e pessoal. 
 

Não Envolvam-se com Informações Privilegiadas 
Esperamos que nossos fornecedores não se envolvam ou apoiem o uso de informações privilegiadas, usando 
informações confidenciais derivadas da Corteva Agriscience. 

 
Sejam Íntegros 

A Corteva Agriscience conduz seus negócios de forma ética, promovendo a confiança e um negócio sustentável. 
 

Anticorrupção 
Esperamos que nossos fornecedores conduzam seus negócios pelos mais elevados padrões éticos e em 
conformidade com todas as leis aplicáveis. Espera-se que os fornecedores cumpram todas as leis e regulações 
e que hajam de acordo com todas as leis relacionadas com anticorrupção, incluindo a Lei Anticorrupção 
Americana contra Práticas de Corrupção no Exterior, a Lei Anticorrupção do Reino Unido, e qualquer outra lei 
local aplicável. Esperamos que nossos fornecedores não se envolvam em qualquer forma de suborno, incluindo 
o pagamento de taxas não oficiais ou pagamentos facilitadores, para garantir ou agilizar os negócios. 
 
Leis Antitruste 
Esperamos que todos os fornecedores cumpram todas as leis aplicáveis relacionadas com a concorrência justa 
e Lei Antitruste. 

 
Concorram de Forma Ética e Responsável 
Obtemos informações competitivas de forma ética e legal, e esperamos que nossos fornecedores façam o 
mesmo. Esperamos que nossos fornecedores façam negócios de forma justa, evitando qualquer práticas falsas 
ou desonestas, e que comportem-se profissionalmente e de forma respeitosa durante negociações. 

 
Conflito de Interesses 
Esperamos que nossos fornecedores exponham qualquer conflito de interesses ou potenciais conflitos de 
interesses e que cooperem com a Corteva Agriscience™ para evitar, gerenciar ou resolver qualquer conflito de 
interesses real ou percebido. Esperamos que nossos fornecedores venham a evitar qualquer interação com um 
funcionário da Corteva Agriscience que possa criar um conflito, ou pareça estar em conflito com este funcionário, 
que atue de acordo aos interesses da empresa. 

 
Diligencia devida 
Nossos fornecedores podem estar sujeitos a verificações de due diligence usando informações publicamente 
disponíveis para apoiar o programa de conformidade com antissuborno e anticorrupção. 

 
Política de Presentes e Entretenimento 
Embora em alguns ambientes possa ser apropriado dar ou receber presentes para estreitar relações de 
negócios, não incentivamos dar ou receber presentes. Os fornecedores devem estar cientes de que se 
presentes e/ou entretenimentos forem oferecidos, ele precisa ser consistente com as práticas de negócios 
regionais costumeiras, ter um claro propósito de negócio, e não pode ser percebido como uma propina ou um 
pagamento impróprio. O Código de Conduta da Corteva Agriscience pode ser encontrado aqui. 

 

Cumpram as Leis de Comércio Internacionais 
Esperamos que nossos fornecedores cumpram todas as leis aplicáveis relacionadas com o comércio 
internacional. Os fornecedores devem prover a documentação necessária para que possamos cumprir as leis 
de importação/exportação. Os fornecedores vão implementar práticas e procedimentos para garantir a 
segurança de sua cadeia de suprimentos sob os regulamentos aplicáveis. Se aplicável, os fornecedores vão 



TM Marcas comerciales de DuPont, Dow AgroSciences o Pioneer, y sus compañías afiliadas o sus respectivos propietarios. © 2021 Corteva. 

 

 

Manifestar-se e Buscar Ajuda 

fornecer a documentação para suportar a elegibilidade do seu produto sob o Acordo de Livre Comércio. 
 

Embargo 
Esperamos que nossos fornecedores nunca venham a nos oferecer, comercializar ou prover serviços que 
estejam sob listas de embargo ou sanções. 

 
Vivam de Forma Segura 

A Corteva Agriscience está comprometida com a segurança e a saúde dos seus funcionários. 
 

Local de Trabalho Seguro e Saudável 
Esperamos que nossos fornecedores cumpram todas as leis aplicáveis relacionadas com a saúde e segurança 
do local de trabalho. Espera-se que os fornecedores forneçam um local de trabalho seguro e saudável para 
seus funcionários. Isto inclui um trabalho proativo de prevenir lesões, doenças e incidentes ocupacionais, por 
prover treinamentos, controles e equipamentos de proteção adequados. Onde seja apropriado e razoável, os 
fornecedores vão cumprir as auditorias de qualidade e/ou segurança, e endereçar e acompanhar qualquer ação 
solicitada pela Corteva Agriscience. 

 
Alojamentos 
Alojamentos quando fornecidos, devem atender aos padrões internacionalmente reconhecidos de higiene, 
saúde e segurança. 

 
Segurança Alimentar 
Esperamos que nossos fornecedores tenham em funcionamento sistemas de segurança alimentar robustos e 
que reportem imediatamente qualquer preocupação sobre a segurança do produto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um local de trabalho ético é construído sobre trabalhadores éticos, que estão desejosos de 
questionar comportamento questionável e de responsabilizar cada um. A conduta íntegra é um esforço 
de equipe. 

Manifeste-se Sempre 
Um fornecedor que acredita que um funcionário da Corteva Agriscience, ou qualquer pessoa agindo em nome 
da Corteva Agriscience, tenha se envolvido em conduta ilegal ou de outro modo imprópria com respeito aos 
seus negócios com o fornecedor, deve reportar o assunto. Os fornecedores também devem reportar qualquer 
potencial violação deste Código. O relacionamento de um fornecedor com a Corteva Agriscience não será 
afetado por um relatório honesto de potencial má conduta. 

Fazer Perguntas e Obter Ajuda 
Se você tiver uma preocupação ou dúvida ética, não hesite em nos contatar. 

Código de Conduta da Corteva Agriscience:  
https://www.corteva.com/code-of-conduct.html 
 Linha Direta Global da Corteva Agriscience: +1-833-400-1141 
Formulário de Reporte da Corteva Agriscience: https://reportanissue.com/corteva 


