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Como ser inovador no dia a dia? Como t ornar sua empresa inovadora? O que é preciso para sair da mesmice, t er uma ideia
bacana e t ransformá-la em realidade? Para est imular a inovação no Brasil, a 3M inaugura em maio um canal sobre o t ema no
Port al Administ radores, além de uma coluna mensal assinada por seus execut ivos na revist a digit al do port al.
A parceria t erá papel fundament al na disseminação da cult ura da inovação – que est á no DNA da 3M – uma vez que o Port al
Administ radores recebe cerca de 6 milhões de visit as por mês e é considerado um dos sit es mais relevant es do país em
informações sobre administ ração e negócios. O cont eúdo, elaborado pela equipe do port al e especialist as da 3M, t erá como
diferencial a experiência da empresa, t ricampeã nacional do prêmio Best Innovat or e uma das maiores referências no
assunt o. A visão da parceria é colaborar para que empresários e execut ivos brasileiros desenvolvam habilidades para
alavancar suas empresas, inovando em produt os, serviços, processos e modelos de negócio que t ransformem
posit ivament e a economia e a sociedade.
“O canal da 3M no Port al Administ radores est ará replet o de mat erial exclusivo e relevant e sobre inovação que serão
exemplificados a part ir de casos reais. A propost a é compart ilhar conceit os, ferrament as e conheciment o para que as
pessoas possam inovar em suas organizações, seja em mult inacionais ou pequenas empresas, em universidades ou na
administ ração pública, e, dessa forma, criar valor por meio de soluções capazes de melhorar a vida”, afirma Luiz Eduardo
Serafim, Head de Market ing da 3M do Brasil.
Insight s sobre como ent ender as necessidades do consumidor será o t ema inaugural do canal
(ht t p://www.administ radores.com.br/especial/inovacao). Na sequência, será a vez de discut ir as Mega Tendências e o
impact o delas nos negócios.
Todas as mat érias publicadas no canal da 3M serão compart ilhadas nas redes sociais do Port al Administ radores (Facebook,
LinkedIn, Inst agram). As discussões serão t ambém redirecionadas ao port al de inovação da 3M
(ht t p://www.3minovacao.com.br).

So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30 bilhões em vendas globais em 2015. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas; a Incavas, localizada no Rio
Grande do Sul, e a Capit al Safet y, que opera no Paraná. Em 2015 alcançou fat urament o brut o de R$ 3,5 bilhões no País, onde
cont a com cerca de 3.800 funcionários. Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para
receber nossas not ícias em ht t p://news.3m.com/pt -br.
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