Avante PPG Visão geral
Mensagens-chave
Hoje, as empresas estão evoluindo em um ambiente complexo e de constante mudança.
Isso exige que sejamos mais rápidos, mais inteligentes e mais ágeis.
• O que precisamos para ter sucesso hoje não é o mesmo que nos fez ter sucesso no
passado… até mesmo há alguns meses.
• Continuamos a progredir em nossa jornada, guiados pelo O Jeito PPG em direção a
uma organização mais adaptável, focada no crescimento e que realmente opera como
Uma só PPG.
• Impulsionar o crescimento orgânico continua a ser um grande desafio. Nosso objetivo é
aproveitar o que aprendemos com a pandemia de covid-19, em relação às tendências
do mercado e aos comportamentos dos clientes, para orientar o nosso caminho.
• Com uma mudança para partirmos para o ataque, estamos olhando para o futuro para
ver como a PPG posicionará seu negócio para acelerar o crescimento orgânico e
ganhar mercado.
Avante PPG representa a próxima fase da jornada da nossa empresa, à medida em que
repensamos como acelerar o crescimento orgânico, tendo O Jeito PPG como nosso
guia.
• Aumentaremos a velocidade do nosso processo de tomada de decisões, melhoraremos
a produtividade usando tecnologia e dados de novas maneiras e aceleraremos o
escopo e a nossa escala de inovação.
• Estamos empenhados em manter essa velocidade de forma a inspirar e envolver
nossas equipes, com foco contínuo na segurança como principal prioridade.
• A agilidade e as novas formas de trabalho estarão no centro do nosso modelo
operacional de negócios e da criação de uma organização de classe mundial,
impulsionada pela inovação, pelo crescimento, foco e pela velocidade.
A próxima fase da jornada da nossa empresa terá como foco três áreas-chave.
• Criação de uma "máquina de vendas" da PPG, olhando além de negócios individuais,
a fim de estabelecer cadências operacionais e métricas e, ao mesmo tempo,
aproveitando o sistema de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes (CRM),
ClientLink ao máximo para posicionar nossa equipe de vendas, clientes e a PPG para o
sucesso.
• Adotando soluções digitais de ponta a ponta para nossos clientes, alavancando
ainda mais uma PPG conectada por meio de dados e análises. Usaremos avanços em
conectividade, automação e inteligência artificial para transformar nossas operações
comerciais e a experiência dos clientes.
• Adotando novas formas de trabalhar, incorporando as lições aprendidas com a
pandemia de covid-19 para impulsionar a inovação, o crescimento e a produtividade;
fortalecendo nossas maneiras de viver O Jeito PPG; e criando uma oportunidade
contínua para o desenvolvimento de talentos.
Conseguiremos tudo isso desenvolvendo ainda mais nossos talentos, continuando a
investir no nosso negócio e equipando nossas equipes para serem bem-sucedidas e
ganharem mercado.
• É fundamental adotarmos uma mentalidade competitiva com o foco total em criar
valores diferenciados para nossos clientes e em se destacar em relação à concorrência.

•

Nossa capacidade de executar com sucesso em áreas de foco de crescimento
dependerá do nosso empenho contínuo em desenvolvimento de talentos, investimento
e em um compromisso compartilhado de fazer hoje melhor do que ontem, todos os dias.

