
Rumo a um futuro mais inclusivo 

 

Covestro lança seu primeiro Relatório Global de 
Diversidade & Inclusão  
 
A Covestro lança, hoje, seu primeiro relatório global de Diversidade & Inclusão (D&I). Ele 

contém informações sobre a estratégia da empresa, dados e números, além de exemplos 

regionais documentando os progressos da Covestro rumo a um foco maior em diversidade e 

inclusão. 

 

“A receita para sucesso nos negócios é ter colaboradores comprometidos: colaborativos e 

cheios de ideias. Quanto maior a diversidade, melhor – esta é a nossa convicção e 

aspiração”, afirma o CEO da Covestro, Markus Steilemann. “Queremos estabelecer uma 

verdadeira cultura de diversidade e inclusão por toda a companhia, ancorada em cada 

aspecto de nossas atividades. Este documento é outro marco em nossa jornada e eu 

agradeço os envolvidos”.  

 

Progressos anuais  

 

O Relatório Global de Diversidade & Inclusão da Covestro inclui uma revisão das atividades 

de 2020 com informações consolidadas sobre a contribuição do tema para o sucesso da 

companhia. Isso inclui, entre outros aspectos, diversidade de pessoas e o estabelecimento 

de um ambiente de trabalho e uma cultura corporativa inclusivos e acolhedores. O relatório 

seguirá uma periodicidade anual de publicação. 

 

“Como você verá no relatório, há cinco anos iniciamos uma jornada a fim de entender as 

identidades, interligações, diferenças e experiências dos colaboradores Covestro em todo o 

mundo”, explica Sophie von Saldern, Head da área de Pessoas & Cultura. “Olhando adiante, 

continuaremos nossos esforços de D&I, sempre amparados por dados, acompanhando o 

crescimento da empresa em tempos tão transformadores. Seguiremos em busca de nossos 

objetivos mesmo diante de adversidades como a pandemia de Covid-19”. 

 

Parte da estratégia 

 

A Covestro quer fazer do mundo um lugar melhor e está comprometida com um ambiente de 

trabalho inclusivo, diverso e respeitoso. Por isso, os tópicos de diversidade e inclusão são 

elementos centrais da cultura corporativa do Grupo. A estratégia de D&I deriva-se dos 

valores corporativos, com foco em três áreas de atividades: 

 

• Colaboradores: Criar, engajar e desenvolver times fortes e diversos.  

• Companhia: Estabelecer uma cultura e ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor 

para todos.  

• Comunidade: Desenvolver relacionamentos genuínos e expandir oportunidades para 

atingir objetivos de negócios por meio do engajamento com a comunidade, 

diversidade de fornecedores e interações com clientes.  

 



A Covestro seguirá expandindos suas atividades de diversidade no futuro a fim de fortalecer 

a diversidade e representação de colaboradores em todo o mundo. Estes esforços incluem a 

definição de métricas de D&I e a melhoria de processos e sistemas a fim de capturar e medir 

estes progressos.  

 

O Relatório Global de D&I 2020 (em inglês) pode ser acessado aqui.   

 

 

Sobre a Covestro: 

Com 10,7 bilhões de euros em vendas em 2020, a Covestro é uma das empresas líderes 

mundiais em polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de 

polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis 

para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana, mostrando compromisso total com 

a economia circular. As principais indústrias atendidas são automotiva e de transportes, 

construção, móveis e processamento de madeira e os segmentos eletroeletrônicos e de 

aparelhos domésticos. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a 

própria indústria química. Ao final de 2020, a Covestro tinha 33 unidades de produção no 

mundo todo e empregava aproximadamente 16,5 mil pessoas. Para mais informações, 

clique aqui.  

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/covestro.  

Declarações prospectivas 

Este press release pode conter declarações prospectivas baseadas nas suposições e previsões correntes feitas pela 

diretoria da Covestro AG. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a 

diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da 

empresa e as estimativas aqui apresentadas. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Covestro, que 

estão disponíveis em www.covestro.com. A companhia não assume qualquer responsabilidade por atualizar tais 

declarações prospectivas ou ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros. 

 

 

https://bit.ly/2QGBpVs
https://www.lp.covestro.com/pt-pt/calcados-america-latina
https://twitter.com/covestro
http://www.covestro.com/

