PPG
Engajamento
Comunitário

A PPG é uma empresa líder
mundial em tintas e revestimentos
com o escritório global localizado
em Pittsburgh (Estados Unidos). A
PPG e a Fundação PPG colaboram
com parceiros comunitários e
colaboradores para transformar
em realidade a nossa visão de
trazer cor e brilho para
comunidades ao redor do mundo.
Dedicamos os nossos recursos
financeiros, aplicação dos nossos
produtos e uso do poder dos
nossos apaixonados funcionários
voluntários para colaborar na
resolução de necessidades das
comunidades e transformar vidas.

IMPACTOS DO PROGRAMA GLOBAL
COLORFUL COMMUNITIES ™ até JANEIRO DE 2018
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projetos completos, transformando playgrounds,
salas de aula e espaços comunitários
países onde funcionários da PPG vivem e trabalham
voluntários entre funcionários entusiasmados e
membros da comunidade
horas de trabalho voluntário
investidos pela PPG para apoiar o Programa
galões (mais de 49.000 litros) de tintas e demais produtos
PPG usados para proteger e embelezar nossas comunidades
de estudantes, professores, pacientes, idosos e membros
de comunidades impactados!

Revitalizando espaços comunitários através da cor
A inspiração para o nosso programa global Colorful Communities é simples: os produtos e cores certas, escolhidos pelos especialistas certos, podem causar grande impacto em como as pessoas pensam e sentem sobre os arredores e suas experiências.
Através do programa, nós identificamos uma instituição ou espaço comunitário que precise de uma renovação para colocar todo o
poder dos nossos funcionários voluntários e produtos da PPG em ação. Os resultados? Uma parede sem vida de um playground é
transformada em um quadro colorido que espalha alegria. Uma enfermaria de hospital ganha calor e conforto. Há uma ciência
para colorir, e há uma mágica nisso também.

muito bom trabalhar para
“ Éuma
companhia que investe
tanto tempo e esforço na comunidade que servimos.

”

Kevin Braun, vice-presidente PPG
Revestimentos Industriais, Américas

brazil.ppg.com
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Educando os líderes do amanhã

Fortalecendo comunidades

Nós estamos investindo na próxima geração de inovadores
em indústrias relacionadas a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). Os destaques de 2017 incluem o
contínuo suporte no aprendizado prático e divertido através
de parcerias com o Carnegie Science Center, em Pittsburgh
e o Museu de Ciências NEMO, em Amsterdam (Holanda);
investindo em bolsas de estudos para direcionamento de
carreira para estudantes universitários de Engenharia e
Química na China e Coréia; e ajudando escolas locais nos
Estados Unidos a trazer projetos inovadores relacionados às
áreas STEM para as suas salas de aula.

Nós somos mais que uma empresa. Somos vizinhos e temos
orgulho em fazer contribuições significativas nas comunidades em que estamos localizados. Aplaudimos e encorajamos o engajamento dos nossos funcionários e oferecemos
suporte através de doações complementares e bolsas para
programas de voluntariado, onde funcionários podem
selecionar coletivamente um “Parceiro de Caridade” para
uma ajuda local através de doações e voluntariado. Também
somos parceiros de organizações que prestam serviços
essenciais e de necessidades básicas para a comunidade,
como estoques de alimentos, serviços emergenciais e
auxílio a desastres.

U$

4.3mi
120

20,000+

em bolsas de estudo relacionadas
às áreas STEM

+

900

parceiros educacionais globais
das áreas STEM

U$

700,000

mini-bolsas de ciência para salas
de aula nos EUA

22

horas de voluntariado medidas
ao redor do mundo
investidos pela da PPG em bolsas de
voluntariado e programas de doações
complementares nos EUA
Parceiros de Caridade na Europa
receberam aproximadamente
U$112 mil em contribuições (reflete
doações de funcionários e da PPG)

Em 2017, a PPG e a Fundação PPG
investiram mais de

U$

10.5mi

em comunidades ao redor do mundo.
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