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Programa para aplicadores de películas para vidros 3M
reúne mais de 100 empresas de todo o Brasil
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Primeiro encontro para profissionais do segmento, na sede da empresa,
teve alta adesão e superou expectativas
Com o objet ivo de comemorar o sucesso e fort alecer o programa de capacit ação para a aplicação de películas para vidros, a
3M Brasil realizou no dia 18 de março, na sua sede em Sumaré (SP), o 1º Encont ro Nacional de Aplicadores de Películas para
Vidros 3M. O programa de t reinament o e especialização at raiu em t orno de 200 pessoas, represent ando mais de 100
empresas de t odo o País. Ent re os part icipant es, est avam profissionais aplicadores do Nordest e, Cent ro-Oest e, Sudest e e
Sul do Brasil, que puderam int eragir e t rocar experiências de uma forma efet iva.
Para Marcos Paiva, Gerent e de Market ing e Vendas da 3M, da divisão de Soluções Comerciais, um dos principais int uit os do
event o foi abrir espaço para que os propriet ários e gest ores das empresas de aplicação present es no event o aprimorassem
o ent endiment o sobre o Programa de Aplicadores Aut orizados 3M, para os mercados aut omot ivo, const ruções comerciais e
residenciais. “Os feedbacks em relação ao cont eúdo apresent ado, novas soluções e alinhament os de est rat égias foram
muit o posit ivos. E a int eração e t roca de experiências ent re a rede de aplicadores foi muit o efet iva, em virt ude do quórum
acima do esperado”, cont a Paiva.
O número de profissionais int eressados em aperfeiçoar as t écnicas volt adas para o mercado aut omobilíst ico t riplicou nos
últ imos anos. O programa de capacit ação de aplicadores da 3M, que inicialment e cont ava com aproximadament e 40
part icipant es, t odos da área de engenharia civil, agora possui em t orno de 150 aplicadores aut orizados.
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$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. 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 2016 alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde
cont a com cerca de 3.600 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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