Código Global de Ética
Visão geral

Visão geral do Código Global de Ética
Na PPG, impomos a nós mesmos um padrão muito alto
de conduta profissional e de negócios.
Nossa reputação de empresa ética e respeitável para os
negócios é uma vantagem competitiva crucial. É o nosso
dever e compromisso garantir o sucesso de longo prazo
da nossa empresa — em benefício de nossos clientes,
acionistas, funcionários, fornecedores e vizinhos.
Nosso sucesso depende da nossa capacidade de tomar
decisões que estejam de acordo com nossos valores.
O Código Global de Ética materializa os nossos valores e
as nossas expectativas como uma empresa ética. Use-o
como uma ferramenta para tomar as decisões corretas e
resolver as questões éticas que você encontrar.

O que é esperado de você
Tenha conhecimento Leia, entenda e cumpra o Código e a lei.

Seja responsável

Use o bom senso.
Não faça concessões com nossos padrões.
Não faça retaliação.

Seja honesto

Seja um exemplo por suas ações.
Aja com total integridade em tudo o que fizer.

Tenha respeito

Encoraje um ambiente aberto.
Comunique-se com sinceridade e convicção.

Tenha coragem

Levante preocupações assim que elas surgirem.
Leve as preocupações aos superiores
adequadamente.
Tome a ação corretiva apropriada.

Nossos padrões éticos

Mantenha
registros com
exatidão

Nada de
suborno ou
propina
Cumpra a lei

Siga as
políticas de
exportação

Divulgue
conflitos de
interesse

Seja inclusivo e
respeitoso

Concorra de
maneira justa e
aberta

Trabalhe com
segurança
Proteja o meio
ambiente

Proteja
os ativos
corporativos

Para mais informações sobre todos esses padrões, acesse a versão
integral do Código em corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Tomada de decisão ética
Você pode responder estas perguntas com "sim"?
✔✔ É lícito?
✔✔ Está de acordo com o Código?
✔✔ Reflete os valores da PPG?
✔✔ Será bom para a imagem da empresa e para a minha?
✔✔ Ficaria bem em uma manchete de jornal?

Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas foi
"não", entre em contato com:
• Seu supervisor ou superior direto
• Seu líder de recursos humanos
• A assessoria jurídica da sua unidade de negócios ou regional
• Nosso Departamento de Conformidade e Ética:
•

Disque Ética da PPG – Para fazer uma consulta confidencial ou
anônima ou para relatar algo em seu idioma, use o Disque Ética no
ppgethics.com para localizar o número de telefone do seu país ou
fazer um relato on-line.
Disque +1.720.514.4400 para fazer uma chamada a cobrar.
Disque +1.800.461.9330 nos EUA e no Canadá (inglês).

•

Envie e-mail para chiefcomplianceofficer@ppg.com

Levantar uma questão sobre ética e legalidade usando de
boa-fé é o certo a se fazer.
Site de Ética e Conformidade Global da PPG
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
O Disque Ética da PPG é fornecido por
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