Visão, Missão, Estratégia e Valores
A Nossa Visão
Ser a empresa líder mundial em revestimentos, continuando a
proporcionar soluções de alta qualidade, inovadoras e sustentáveis, nas quais
os clientes confiam para proteger e embelezar os seus produtos e meio envolvente.

A Nossa Missão A Nossa Estratégia Os Nossos Valores
• Agir com integridade em
todos os momentos e ser
fiéis aos nossos valores
e ética.
• Apresentar um aumento
consistente das vendas
e das receitas.
• Desenvolver produtos
inovadores de modo
a corresponder às
necessidades no futuro.
• Trabalhar com segurança,
proteger o ambiente e apoiar
as comunidades locais onde
desenvolvemos a nossa
actividade.
• Garantir o retorno superior
do investimento aos nossos
acionistas.

Para fortalecer a nossa posição
como empresa líder mundial
em revestimentos, temos como
base três pilares fundamentais:

É fundamental para a nossa identidade o compromisso
firme com elevados padrões éticos e de integridade.
Implementamos as nossas estratégias a todos os níveis da
organização de forma rigorosa e ética.

Crescimento

Dedicação ao cliente

• Apresentar um crescimento
consistente do volume de negócios
• Ampliar a nossa área de atuação
a mercados e regiões onde temos
menor representação
• Continuar a liderar a consolidação da
indústria de revestimentos
• Investir na promoção da marca PPG
e nas suas marcas

Excelência Operacional
• Manter o enfoque na gestão dos
custos e no aumento dos lucros
• Otimização da cadeia de
abastecimento e melhoria contínua
da gestão do capital circulante do
processo

Produtos e Serviços
• Desenvolver soluções inovadoras de
modo a responder às necessidades
dos nossos clientes
• Ampliar a nossa experiência global
em cor
• Proporcionar um serviço excecional
de apoio ao cliente

O nosso objetivo é satisfazer os clientes. Estamos empenhados nos nossos
mercados e dedicados em fornecer os produtos e serviços que os nossos
clientes necessitam.

Respeito pela dignidade, direitos e contribuições dos
nossos colaboradores
Desenvolvemos a nossa actividade em locais de trabalho seguros,
saudáveis e livres de assédio, onde a diversidade é valorizada, o trabalho
em equipa é promovido, e o desempenho é recompensado. Desenvolvemos
os nossos colaboradores proporcionando uma aprendizagem contínua,
criando um ambiente onde as opiniões contam e são respeitadas.

Reconhecimento das preocupações e das
expectativas da sociedade
A PPG reconhece a sua responsabilidade global em preservar e proteger
o ambiente onde a empresa desenvolve a sua atividade. Neste sentido,
gerimos os nossos negócios de acordo com práticas que visam preservar
o ambiente sonoro, a saúde, a segurança e a gestão de produto e, ao
mesmo tempo, proporcionam soluções de produtos que possibilitam
reduzir o consumo de energia e minimizam o impacto ambiental.
Comunicamos com o público, participamos em processos governamentais
e apoiamos as comunidades locais.

Valorizar as relações na cadeia de abastecimento
Incentivamos o desenvolvimento de competências dos nossos fornecedores
e desenvolvemos relações focadas na melhoria contínua e recíproca, e na
responsabilidade partilhada, de modo a poder responder às exigências dos
nossos clientes.

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

A Nossa Visão
Ser a empresa líder mundial em
revestimentos, continuando
a proporcionar soluções de alta
qualidade, inovadoras e sustentáveis,
nas quais os clientes confiam para
proteger e embelezar os seus
produtos e meio envolvente.

A Nossa Missão
• Agir com integridade em todos os momentos
e ser fiéis aos nossos valores e ética.
• Apresentar um aumento consistente das vendas
e das receitas.
• Desenvolver produtos inovadores de modo
a corresponder às necessidades no futuro.
• Trabalhar com segurança, proteger o ambiente e
apoiar as comunidades locais onde desenvolvemos
a nossa actividade.
• Garantir o retorno superior do investimento aos
nossos acionistas.

A Nossa Estratégia
Para fortalecer a nossa posição como empresa líder mundial
em revestimentos, temos como base três pilares fundamentais:
Crescimento
• Apresentar um crescimento consistente do volume de negócios
• Ampliar a nossa área de atuação a mercados e regiões onde temos
menor representação
• Continuar a liderar a consolidação da indústria de revestimentos
• Investir na promoção da marca PPG e nas suas marcas

Excelência Operacional
• Manter o enfoque na gestão dos custos e no aumento dos lucros
• Otimização da cadeia de abastecimento e melhoria contínua da gestão
do capital circulante do processo

Produtos e Serviços
• Desenvolver soluções inovadoras de modo a responder às necessidades
dos nossos clientes
• Ampliar a nossa experiência global em cor
• Proporcionar um serviço excecional
de apoio ao cliente

Os Nossos Valores
É fundamental para a nossa identidade o compromisso firme com elevados
padrões éticos e de integridade. Implementamos as nossas estratégias a todos
os níveis da organização de forma rigorosa e ética.
Dedicação ao cliente
O nosso objetivo é satisfazer os clientes. Estamos empenhados nos nossos mercados e dedicados em
fornecer os produtos e serviços que os nossos clientes necessitam.

Respeito pela dignidade, direitos e contribuições dos nossos
colaboradores
Desenvolvemos a nossa actividade em locais de trabalho seguros, saudáveis e livres de assédio, onde
a diversidade é valorizada, o trabalho em equipa é promovido, e o desempenho é recompensado.
Desenvolvemos os nossos colaboradores proporcionando uma aprendizagem contínua, criando um
ambiente onde as opiniões contam e são respeitadas.

Reconhecimento das preocupações e das expectativas da sociedade
A PPG reconhece a sua responsabilidade global em preservar e proteger o ambiente onde a empresa
desenvolve a sua atividade. Neste sentido, gerimos os nossos negócios de acordo com práticas que
visam preservar o ambiente sonoro, a saúde, a segurança e a gestão de produto e, ao mesmo tempo,
proporcionam soluções de produtos que possibilitam reduzir o consumo de energia e minimizam
o impacto ambiental. Comunicamos com o público, participamos em processos governamentais e
apoiamos as comunidades locais.

Valorizar as relações na cadeia de abastecimento
Incentivamos o desenvolvimento de competências dos nossos fornecedores e desenvolvemos relações
focadas na melhoria contínua e recíproca, e na responsabilidade partilhada, de modo a poder responder
às exigências dos nossos clientes.

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

