Visão, Missão, Estratégia e Valores

Nossa visão
Ser a empresa de revestimentos de liderança
mundial, oferecendo, de forma
consistente, soluções de alta qualidade,
inovadoras e sustentáveis, nas quais os
clientes confiam para proteger
e embelezar seus produtos e ambientes.

www.ppg.com

Nossa missão
•

Agir com integridade em todos
os momentos e ser fiel aos
nossos valores e éticas.

•

Alcançar crescimento
consistente em nossas
vendas e ganhos.

•

•

•

Desenvolver produtos
inovadores para atender
às necessidades futuras.
Trabalhar com segurança,
proteger o meio ambiente
e apoiar as comunidades locais
nas quais operamos.
Fornecer retornos
superiores aos acionistas.

Nossa estratégia

Nossos valores

Para fortalecer nossa posição
de empresa líder mundial em
revestimentos, teremos três pilares:

É fundamental para a nossa identidade o inabalável compromisso com a
integridade e com padrões éticos elevados. Implementamos nossas estratégias
em todos os níveis da organização de maneira sólida e ética.

Crescimento

Dedicação ao cliente

•

Alcançar um crescimento
consistente em volume

•

Expandir nossa presença em
mercados e regiões nos quais ainda
não temos uma presença marcante

•

Continuar a liderar a consolidação
do setor de revestimentos

•

Investir na criação da marca PPG
e de produtos específicos

Excelência operacional
•

Manter foco constante no
gerenciamento de custos e no
aumento dos lucros

•

Otimizar a cadeia de suprimentos
e melhorar, de forma contínua,
o gerenciamento do capital de giro

Produtos e serviços
•

Desenvolver soluções inovadoras
a fim de atender às maiores
necessidades dos nossos clientes

•

Expandir nossa experiência global
em cores

•

Oferecer ao cliente serviço e
suporte de qualidade superior

Nosso objetivo é atender aos clientes. Nós nos concentramos em nossos mercados e nos
dedicamos a atender às necessidades de nossos clientes quanto aos produtos e serviços.

Respeito à dignidade, aos direitos e às contribuições de
nossos funcionários
Os ambientes de trabalho nos quais operamos são locais seguros, saudáveis e
livres de assédio, onde a diversidade é valorizada, o trabalho em equipe promovido,
e o desempenho recompensado. Desenvolvemos nossos funcionários por meio de
aprendizado contínuo, criando um ambiente no qual as opiniões são expressadas e
respeitadas.

Reconhecimento das preocupações e das necessidades
da sociedade
A PPG reconhece que é responsável pela preservação e proteção do ambiente global
no qual a empresa opera. Para tanto, administramos nossas empresas de acordo com
práticas de preservação do meio ambiente, da saúde, da segurança e de controle dos
produtos, ao mesmo tempo em que fornecemos soluções de produtos que reduzem o
consumo de energia e minimizam o impacto ambiental. Estabelecemos uma comunicação
com o público, participamos de processos governamentais e oferecemos suporte às
comunidades locais.

Valorização dos relacionamentos da cadeia de fornecimento
Incentivamos o desenvolvimento das competências de nossos fornecedores e
desenvolvemos relacionamentos concentrados no aperfeiçoamento mútuo e contínuo e
na responsabilidade compartilhada, visando atender às necessidades de nossos clientes.

Responsabilidade com acionistas
Somos uma empresa focada no desempenho e comprometida com
a administração da corporação e com o retorno para os proprietários da PPG.

