Visão Geral
PPG Corporativo

Na PPG, nossos 47.000 colaboradores distribuídos em 70 países trazem vida para o nosso propósito e
compromisso: PROTEGER E EMBELEZAR O MUNDO™. Desenvolvemos e entregamos tintas, revestimentos
e materiais especiais que os nossos clientes têm confiado há mais de 135 anos. Através de dedicação e alta
experiência na indústria, solucionamos os maiores desafios dos nossos clientes, colaborando de perto para
encontrar o melhor caminho rumo ao futuro. A PPG possui uma longa herança de compromisso com a
inovação, desenvolvimento de produtos sustentáveis e engajamento comunitário.
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RECONHECIMENTOS EXTERNOS

VALOR PARA O ACIONISTA (2013-2017)

1 Empresas Mais Admiradas do Mundo no segmento químico pela FORTUNE®
19 na lista Top100 das Empresas Químicas pelo ICIS Chemical Business
#
31 no U.S. 500 Newsweek Green Rankings
#
72 na lista INDUSTRYWEEK® U.S. 500
#
182 na BARRON’S® 500
#
183 na Fortune 500
#
717 na FORBES® Global 2000

86%

#

#

retorno total para
o acionista

9%

crescimento médio em
dividendos anuais por ação

Melhores Empregadores Forbes
THE WALL STREET JOURNAL® Top 250 em Gestão
ÍNDICE DE IGUALDADE CORPORATIVA® da Fundação da Campanha de Direitos Humanos

brazil.ppg.com
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PPG recebe nota máxima no Índice Corporativo de Igualdade 2018
A PPG recebeu a nota máxima de 100% no Índice de Igualdade Corporativa de 2018 da
Fundação da Campanha de Direitos Humanos. Uma pesquisa nacional de benchmarking
e relatório sobre políticas e práticas corporativas relacionadas à igualdade no ambiente
profissional para LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). Nossos esforços em cumprir todos os critérios resultaram em uma designação de
Melhores Lugares para se Trabalhar para Igualdade LGBT.

Prêmio reconhece PPG como bom vizinho
A United Way concedeu à PPG o prêmio Fred Rogers 2017 por uma atuação exemplar em
voluntariado comunitário para o nosso programa COLORFUL COMMUNITIES™ e o anual
Day of Caring. A principal razão de termos sido selecionados, além do nosso programa
de engajamento comunitário, tem a ver com o nosso engajamento com jovens profissionais e o impacto que causamos em vizinhanças que necessitam de cuidado.

PPG homenageada por cuidado responsável na China
A Associação Internacional de Fabricantes Químicos (AICM) concedeu à PPG o prêmio
Chairman (Presidente) por excelência em práticas de cuidados responsáveis na China. O
prêmio reconhece empresas que demonstraram liderança, inovação e conquistas que
beneficiam o público e melhoram o ambiente, saúde, segurança e práticas corporativas
de responsabilidade social na indústria química e de revestimentos chinesa.

* A PPG conseguiu uma reconciliação dessa medida financeira não-GAAP com a medida financeira GAAP mais diretamente comparável na Reconciliação
do Regulamento G no Item 7 do Relatório Anual da PPG no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017. (GAAP pode ser traduzido
para Princípios Contábeis Geralmente Aceitos). Disponível em investor.ppg.com.
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