PPG Inovação

A PPG mantém uma longa tradição de
desenvolvimento de tecnologias de
ponta, atingindo os mais altos padrões
de qualidade e atendendo às necessidades dos clientes.
Por meio da liderança em inovação, a
PPG ajuda clientes dos mercados
industrial, de transporte, de produtos
de consumo e de construção a aprimorar mais superfícies em mais possibilidades do que qualquer outra empresa.

MAPA MUNDI TÉCNICO

Pesquisas Aeroespaciais
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474mi

investidos em pesquisa e desenvolvimento em 2017

480mi

de investimento anual médio nos últimos 4 anos em
pesquisa e desenvolvimento, representando mais de
3% de vendas líquidas das operações contínuas

3,500+
32%
40%
Centros de Pesquisa
OEM Automotivo
Marly, França
Ingersheim, Alemanha
Quattordio, Itália

Laboratório de Aplicações
para Clientes Industriais,
Oak Creek, WI

Pesquisas de Embalagens
Milford, OH

INOVAÇÕES EM NÚMEROS

funcionários técnicos em mais de 100 locais
de vendas de produtos sustentáveis em 2017, um aumento
de 60% com relação a 2012
É o nosso objetivo em vendas totais provenientes de produtos e
processos que aumentaram a sustentabilidade, até 2025

Centros de Pesquisa das linhas Arquitetônicas,
de Proteção & Marinha,
Amsterdam, Holanda

Centro Global de
Inovações em Revestimentos

Laboratório de Aplicações
para Clientes
Busan, Coréia do Sul

Laboratório Global
de fontes de competitividade
e Laboratório de Aplicações
para Clientes

Allison Park, PA

Burbank, CA

Tianjin, China
Pesquisas da marca Comex
Cidade do México, México
Laboratório de Aplicações
para Clientes
Sumaré, Brasil

brazil.ppg.com

Laboratório de Aplicações
para Clientes
Clayton, Austrália
Pesquisas em
Repintura Automotiva
Milão, Italy

PPG Inovação

Principais Prêmios e Ranqueamentos
Premiação R&D 100 homenageia
produtos PPG
Duas de nossas tecnologias receberam o prêmio
R&D 100 2017 na categoria materiais/dispositivos
mecânicos. Nosso primer premium de processo
compacto e o adesivo para qualquer superfície
LIQUID NAILS recebeu as maiores notas de
acordo com os jurados da 55a edição do prêmio
anual. Nossa família de selantes aeroespaciais
inibidores de corrosão sem cromo recebeu um
Prêmio Especial de Reconhecimento em Pesquisa
e Desenvolvimento, enquanto nosso sistema de
revestimento em pó de proteção extrema
ENVIROCRON e nosso de material de amortecimento de polímeros PPG AUDIOGUARD® também
foram indicados como finalistas na categoria de
dispositivos/materiais mecânicos.

Pintura a giz Histor ganha a Escolha
do Público na Bélgica
Consumidores da Bélgica escolheram de forma
esmagadora a tinta de giz Histor como o melhor
produto do ano de 2017 em uma popular competição
nacional . Obtendo o maior número de votos na
categoria de tintas, a Histor e sua tinta de giz levarão a
coroa de Melhor Produto para o próximo ano.

PPG ganha prêmio JOHN DEERE®
A John Deere nomeou a PPG como Fornecedor do Ano e também concedeu status de
Fornecedor-Parceiro no Programa John Deere
Achieving Excellence para 2016. O status de
nível de parceiro é a maior classificação de
fornecedores da Deere & Company. Também
recebemos o prêmio de Inovação de Fornecedor da empresa, que é apresentado anualmente para selecionar fornecedores da John Deere
que demonstraram inovação em um produto
ou serviço que eles fornecem. Conquistamos
esse prêmio ao desenvolver o primer SPECTRACRON® ADVANTEDGE ™ HPP.

Marca COMEX® recebe Prêmio
Nacional de Tecnologia e Inovação
A tinta VINIMEX® Total Paint da nossa marca
Comex ganhou um Prêmio Nacional de
Tecnologia e Inovação (PNTI) na categoria de
marketing. O PNTI, que é o maior prêmio
concedido pelo governo do México, reconhece empresas e organizações nacionais que
usaram a tecnologia e a inovação com
sucesso para aumentar sua competitividade.

Unidade de Tianjin ganha
prêmio de Excelente Fornecedor

Safran premia o primer aeroespacial
e-coat da PPG

Nosso negócio de Revestimentos Automotivos OEM em Tianjin, China, ganhou o prêmio
de Excelente Fornecedor em 2016, da Yanfeng
Group, principal fabricante de componentes
automotivos da China. O prêmio foi concedido
por nossas conquistas em qualidade,
desenvolvimento e fornecimento.

Nosso primer aeroespacial para eletrogalvanização AEROCRON ™ ganhou reconhecimento
na categoria de fornecedores do Safran
Innovation Awards 2017, incluindo o primeiro
lugar da Safran Nacelles e o segundo lugar da
empresa controladora Safran. A cada ano, as
10 empresas que compõem o grupo Safran
selecionam as iniciativas mais promissoras de
seus funcionários, parceiros e fornecedores
para receber os Prêmios de Inovação. Os
vencedores então competem pelos reconhecimentos.
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AudioGuard, Envirocron, o logotipo PPG e Spectracron são marcas registradas e AdvantEdge é uma marca comercial da PPG Industries Ohio, Inc. Liquid Nails e Fuze * São marcas
registradas da PPG Group of Companies. Aerocron é uma marca comercial da PRC-DeSoto International, Inc. Comex e Vinimex são marcas registradas da Consorcio Comex, S.A.
de C.V. O esquema de cores verde e amarelo da John Deere e John Deere são marcas comerciais da Deere & Company. © 2018 PPG Industries, Inc. Todos os direitos reservados.
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