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3M ganha Prêmio ECO 2017 por Desafio da Inovação
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São Paulo

Premiação é organizada pela Amchan e reconhece ações empresariais
sustentáveis
A 3M do Brasil é uma das vencedoras do Prêmio ECO 2017, criado em 1982 pela Câmara de Comércio Americana - AmCham
para reconhecer e divulgar ações sust ent áveis das empresas. O projet o Desafio da Inovação, desenvolvido há cinco anos
pelo Inst it ut o 3M, organismo social da empresa, foi premiado na modalidade processos, na cat egoria grande port e. A
iniciat iva oferece o Programa de Formação de Professores, que capacit a anualment e professores de escolas públicas para
incent ivar pesquisa e ciências ent re alunos do final do ensino fundament al, médio e t écnico em escolas do int erior de São
Paulo. Os projet os criados pelos alunos, com orient ação dos docent es, podem se inscrever na Most ra de Ciência e
Tecnologia da 3M. O Desafio de Inovação prevê ainda o reconheciment o de professores e escolas que se dest acam ao longo
do projet o. A cerimônia de premiação do Prêmio ECO ocorreu na capit al paulist a em 13 de dezembro e reuniu 34 empresas
vencedoras.
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 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 3.500 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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