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3M inaugura nova fábrica em Manaus
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A 3M inaugura hoje, dia 2, uma nova fábrica em Manaus, no Amazonas. Com 16 mil m² de área const ruída a unidade é o dobro
da ant erior e foi projet ada para comport ar o cresciment o da mult inacional no est ado nos próximos anos, dando ênfase à
sust ent abilidade, um dos pilares dos negócios da empresa. Com invest iment o de US$ 30 milhões, o projet o arquit et ônico e a
execução da obra foram pensados de maneira a reduzir os impact os ambient ais e preservar do ent orno.
Inst alada na rodovia AM-010 que liga Manaus a It acoat iara, a nova fábrica t em acesso fácil para as principais rodovias da
região, facilit ando o t ransport e de produt os. Ela foi const ruída em t erreno de 260 mil m² e, com isso, at ende aos planos de
ampliação do parque fabril. A previsão é que nos próximos cinco anos o número de funcionários salt e de 180 para 400. O
plano prevê t ambém o increment o no port fólio de it ens fabricados no est ado nos próximos anos. At ualment e são
produzidos produt os de quat ro divisões de negócios e 15 linhas, ent re eles os Post -It s, filt ros de privacidade, fit as para
fechament o de caixas e fit as isolant es.
“A unidade ant erior, inaugurada em 2007, não comport ava qualquer ampliação e a 3M Manaus é considerada relevant e dent ro
do plano est rat égico da empresa, pois est á em um polo em expansão”, explica Afonso Chaguri, diret or president e da 3M
Manaus. As operações em Manaus represent am 11% do fat urament o t ot al da 3M no Brasil e 95% do que é produzido no
est ado é dist ribuído para t odas as unidades da federação.
O invest iment o levou em cont a a sust ent abilidade e não inclui o maquinário – que foi t ransferido da fábrica ant erior. Ent re os
dest aques est ão o sist ema de iluminação em LED em t odo o parque fabril – que gera uma redução no consumo de energia
em t orno de 50% –, isolament o t érmico e acúst ico do t elhado e sist ema de t rat ament o de água.
O isolament o t érmico é responsável pela redução do uso de ar condicionado, por exemplo, garant indo aos t rabalhadores
t emperat ura adequada durant e o expedient e e baixo consumo de energia. O abast eciment o de água da fábrica e do sist ema
de combat e a incêndio é feit o at ravés de poços art esianos. Os processos fabris consomem pouca água e a refrigeração do
ar condicionado cont a com sist ema fechado de recirculação. Já os rejeit os líquidos domést icos passam por t rat ament o
ant es de serem devolvidos à nat ureza.
A reciclagem, que já acont ecia na unidade ant iga, t ambém foi cont emplada nas operações da nova fábrica. At ualment e 70%
dos resíduos não aproveit ados são dest inados para o mercado de reciclagem. A met a é chegar a 100% nos próximos anos.
“É uma const rução muit o moderna e com impact os ambient ais mínimos”, diz Chaguri. Ant es da obra – execut ada em 11
meses – a 3M cat alogou t oda a fauna e flora e elaborou um est udo de impact o da vizinhança para garant ir a preservação da
região. A 3M est á present e no Amazonas desde 2007.
So bre a 3M
Reconhecida como empresa líder em Pesquisa & Desenvolviment o, a 3M fornece milhares de produt os inovadores para
diferent es mercados. Sua cult ura de colaboração criat iva inspira um fluxo int enso de t ecnologias avançadas com o objet ivo
de t ornar a vida das pessoas melhor e mais fácil: são mais de 55 mil it ens. Com US$ 32 bilhões em vendas globais no últ imo
ano, a 3M emprega aproximadament e 90 mil colaboradores no mundo e mant ém operações em mais de 70 países. No Brasil,
a companhia obt eve fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões em 2014, e cont a com mais de 4 mil funcionários em set e unidades
fabris localizadas nos est ados de São Paulo e Amazonas. A 3M det ém ainda o cont role da Incavas, inst alada no Rio Grande do
Sul. Para mais informações, visit e www.3m.com.br ou o port al de inovação www.3minovacao.com.br.
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