Somos “Uma só PPG”
Nosso Objetivo
Nós protegemos e embelezamos o mundo

Nossa estratégia
Fortalecer nossa posição como a maior empresa de tintas, revestimentos e materiais
especiais do mundo. Somos considerados os melhores naquilo que fazemos.

Crescimento

Soluções inovadoras

•

Oferecer crescimento consistente,
excedendo às necessidades do mercado e
dos clientes.

•

Inovar, criar, solucionar: fornecer soluções
sustentáveis para atender as maiores
necessidades dos nossos clientes.

•

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

•

Expandir nossas tecnologias líderes
mundiais para além dos nossos mercados.

•

Firmar parcerias com nossos clientes para
impulsionar sucesso para o futuro.

•

Fortalecer a marca da PPG e trazer vida
ao nosso propósito – PPG: We protect and
beautify the world™.

Clientes

Pessoas

•

Criar valor para nossos clientes.

•

•

Conhecer nossos clientes mais do que eles
se conhecem.

Liderar, ativar, empoderar e inspirar nosso
pessoal para ajudá-los a atingir o sucesso.

•

Criar equipes diversificadas e inclusivas.

•

Fornecer responsividade e suporte sem
precedentes.

•

Proporcionar um local de trabalho positivo e
uma ética profissional forte e compatível.

Excelência operacional

Acionistas

•

Desenvolver e implementar práticas de
trabalho seguras.

•

•

Ter um foco certeiro em eficiência e
melhoria de lucros.

•

Gerenciar nossa cadeia de valores para
minimizar nossa pegada ambiental.

Aumentar as vendas e receitas de maneira
consistente para fornecer retorno superior
aos acionistas

Temos orgulho de ser PPG
O jeito PPG
Todos os dias na PPG:

Firmamos parcerias com clientes para criar valor mútuo.
Somos criativos, dedicados e proativos. Temos grande conhecimento do mercado e dos
nossos clientes. Mantemos nosso foco em soluções práticas que fazem a diferença.

Somos “Uma só PPG” para o mundo.
Somos melhores e mais fortes juntos. Utilizamos nossa presença para alcançar
novos mercados e apresentar tecnologias inovadoras, enquanto nos diferenciamos e
enfrentamos nossos mercados.

Confiamos em nosso pessoal todos os dias, de todas as formas.
Motivamos e empoderamos nosso pessoal para tomarem as decisões certas. Somos
inclusivos, transparentes e respeitosos. Nosso feedback é claro e útil.

Fazemos acontecer.
Temos paixão por vencer. Conquistamos. Apresentamos resultados com disciplina e
integridade. Trazemos nossa melhor energia para nosso trabalho. Tomamos decisões e
agimos com inteligência e rapidez.

Gerenciamos nossa empresa como se fosse nossa.
Respeitamos uns aos outros sendo competentes e responsáveis. Agimos sempre em
defesa dos interesses da nossa empresa, dos nossos clientes, acionistas e das nossas
comunidades.

Fazemos melhor hoje do que fizemos ontem, todos os dias.
Aprendemos continuamente. Desenvolvemos nosso pessoal para ampliar nossos
negócios.

