de Conformidade
de Exportação
Este Alerta de conformidade de exportação está sendo enviado a todas as empresas que têm uma relação
comercial com a PPG Industries Inc. ou com uma de suas subsidiárias (“PPG”) que possa envolver questões
de controle de exportação. Encaminhe este Alerta a todas as pessoas de sua empresa cujo trabalho envolva a
exportação de produtos da PPG.

Responsabilidades
fundamentais no
controle da exportação
A Política de Conformidade
Comercial da PPG contida no
Código Global de Ética declara
que…
“Exigimos que nossos
funcionários entendam e
cumpram todas as leis aplicáveis
de conformidade comercial,
regulacões, políticas e
procedimentos da PPG em todos
os países em que fazemos
negócios. Isso inclui
regulamentos de importacão,
exportacão e reexportacão."
“Como um exportador,
precisamos seguir os requisitos
que restringem a transferência
de itens e informações a certas
nações ou pessoas estrangeiras,
por questões de segurança
nacional e políticas externas.
Em alguns casos, a exportação
pode não ser permitida de forma
alguma, come é o caso de
exportações para nacões ou
pessoas quando há embargo ou
sanção. Em outros casos, a
exportação pode precisar de
autorização previa do governo
norte-americano ou local.”
Para obter orientação adicional
em relação a essa Política, visite
a seção “Global Code of Ethics”
em www.ppg.com. Cópias
traduzidas do Código Global de
Ética estão disponíveis no site.

Como parceiro comercial da PPG, mantenha-se informado quanto às
suas responsabilidades fundamentais relativas às suas transações de
exportação com a PPG.
Esperamos que você:
1. Cumpra as leis e regulamentações de controle de exportação e de sanções
locais e dos EUA. Muitas das transações que ocorrem fora dos Estados
Unidos também estão sob a jurisdição norte-americana devido à aplicação
extraterritorial das leis e regulamentações de controle de exportação e de
sanções dos EUA. Detalhes adicionais sobre os controles de exportação e as
sanções dos EUA estão disponíveis nos seguintes sites: www.bis.doc.gov,
www.pmddtc.state.gov e www.treasury.gov.
2. Informe-se sobre o Código Global de Ética da PPG (“Código”), especialmente
no que diz respeito à conformidade de exportação. Um trecho da Política de
Conformidade Comercial do Código da PPG é fornecida neste Alerta. O
Código completo, em vários idiomas, está disponível on-line em
www.ppg.com.
3. Denuncie ao CCO (diretor de conformidade) da PPG quaisquer violações,
suspeitas ou reais, às leis ou regulamentações de controle de exportação e
de sanções dos EUA que envolvam itens ou funcionários da PPG, na medida
em que tal denúncia for permitida em seu país. A PPG também incentiva a
denúncia de violações suspeitas ou reais da sua Política de Conformidade
Comercial.
Há três maneiras de denunciar uma violação:
 Pelo Disque Ética anônima e confidencial da PPG
 Pelo sistema de denúncias on-line da PPG
 Pelo e-mail direto para o CCO da PPG
(ChiefComplianceOfficer@ppg.com)
Informações sobre os três métodos de denúncia estão disponíveis em
www.ppg.com.
O Disque Ética e o sistema de denúncias on-line são supervisionados pelo
CCO da PPG. A política da PPG não admite qualquer represália contra
qualquer pessoa que denuncie de boa fé uma suspeita de violação da lei ou
da nossa Política de Conformidade Comercial. Também temos o
compromisso de manter a confidencialidade e o anonimato de tais denúncias
e de cumprir as leis de privacidade de dados em vigor.
A falha no cumprimento de qualquer lei ou regulamentação de controle de
exportação e sanção ou em fornecer suporte aos esforços de conformidade de
exportação da PPG pode resultar na adoção das medidas apropriadas por parte
da empresa, incluindo rescisão da nossa relação comercial.
Em caso de dúvidas ou preocupações sobre as informações anteriores, entre
em contato com o CCO da PPG.
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