Somos “Uma PPG”

#PPGProud - Temos orgulho de ser PPG
O Nosso Objetivo

We protect and beautify the world

A Nossa Estratégia

O Método PPG

Fortalecer nossa posição como empresa líder mundial de
tintas, revestimentos e materiais especializados. Somos
considerados os melhores naquilo que fazemos.
Crescimento

Soluções Inovadoras

•

•

•
•

Assegurar um crescimento consistente,
superando as expectativas do mercado
e dos clientes.
Expandir nossa presença em
mercados e regiões onde temos menor
representação.
Fortalecer a marca PPG e reforçar o
nosso propósito – PPG: WE PROTECT
AND BEAUTIFY THE WORLD™.

Clientes
•
•
•

Criar valor para os nossos clientes.
Conhecer os nossos clientes melhor do
que eles se conhecem a si próprios.
Proporcionar capacidade de resposta e
suporte inigualáveis.

Excelência Operacional
•
•
•

Desenvolver e implementar práticas de
trabalho seguras.
Enfoque na eficiência e melhoria dos
resultados.
Gerir a nossa cadeia de valor por forma
a minimizar o nosso impacto ambiental.

•
•

Inovar, criar, solucionar: fornecer
soluções sustentáveis para responder
às principais necessidades dos nossos
clientes.
Expandir as nossas tecnologias líderes
no mundo para além dos nossos
mercados.
Estabelecer parcerias com os nossos
clientes para impulsionar o sucesso
futuro.

Pessoas
•
•
•

Liderar, apoiar, capacitar e inspirar
as nossas pessoas para serem bem
sucedidas.
Criar equipas diversificadas e inclusivas.
Promover um ambiente de trabalho
positivo e manter uma forte ética laboral.

Acionistas
•

Aumentar as vendas e lucros de forma
consistente para garantir o retorno
superior aos nossos acionistas.

Todos os dias na PPG:
Estabelecemos parcerias com clientes para criar valor mútuo. Somos
perspicazes dedicados e proativos. Temos conhecimento profundo do
mercado e dos nossos clientes. Focamo-nos em soluções práticas que
fazem a diferença.
Somos “Uma PPG” para o mundo. Juntos somos melhores e mais fortes.
Aproveitamos a nossa presença para aceder a novos mercados e introduzir
tecnologias inovadoras, diferenciando-nos e provocando mudanças nos
nossos mercados.
Confiamos nas nossas pessoas todos os dias, de todas as formas.
Apoiamos e capacitamos as nossas pessoas para tomarem as decisões
certas. Somos inclusivos, transparentes e respeitosos. O nosso feedback é
claro e prático.
Fazemos acontecer. Temos paixão por vencer. Conquistamos. Trabalhamos
com disciplina e integridade. Trazemos a nossa melhor energia para o nosso
trabalho. Tomamos decisões e agimos com inteligência e rapidez.
Gerimos a empresa como se fosse nossa. Respeitamo-nos mutuamente e
assumimos as nossas responsabilidades. Agimos sempre em defesa dos
interesses da nossa empresa, dos nossos clientes, dos nossos acionistas e
das comunidades onde estamos presentes.
Fazemos melhor hoje do que ontem, todos os dias. Apostamos na
aprendizagem contínua. Desenvolvemos as nossas pessoas para fazer
crescer os nossos negócios.
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