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Luigi Faltoni, diretor-presidente da 3M do Brasil, estima fechar o ano com um 
faturamento de R$ 1,6 bilhão   
No ano passado, uma empresa procurou a 3M do Brasil em busca de solução para 
reduzir a propagação de pó durante o transporte ferroviário de minério de ferro. Para 
não levantar poeira durante o extenso percurso entre a jazida e o porto, os trens 
tinham que reduzir a velocidade perto das zonas urbanas, o que atrasava o embarque 
do minério. 
 
A solução acabou sendo encontrada na subsidiária da 3M na Austrália, que havia 
desenvolvido uma película anti-poeira para uma produtora de carvão. O produto teve 
de ser adaptado para atender a mineradora brasileira. 
 
Para agilizar o processo de desenvolvimento de soluções no país, a 3M decidiu investir 
cerca de US$ 3 milhões na construção de um Centro Técnico para Clientes (CTC) em 
Sumaré (SP), um complexo de 3,1 mil metros quadrados. 
 
O centro, que será inaugurado na próxima terça-feira, possui 17 laboratórios voltados 
para diferentes aplicações na área química - ótica, medicina e odontologia, segurança 
no trabalho, sinalização de trânsito, abrasivos, gráfica e controle de processos, entre 
outros. 
 
Servirá também de show room para linha de produtos da fabricante, inclusive os que 
são voltados para o varejo, como materiais de escritório, limpeza doméstica e cuidados 
pessoais. 
 
É o primeiro complexo da 3M na América do Sul e o 19º em todo o mundo. No centro, 
os clientes poderão acompanhar o desenvolvimento de produtos específicos às suas 
necessidades e fazer simulações. Poderão ainda customizar soluções da 3M em todo o 
mundo para aplicações locais. Serão oferecidos também treinamentos técnicos. 
 
A estimativa é receber 150 clientes do Brasil e da América do Sul no primeiro ano de 
operação do CTC. "Esses serviços já eram oferecidos pela 3M em laboratórios isolados, 
sem sinergia", disse Luigi Faltoni, diretor-presidente da 3M do Brasil. O executivo 
comanda as operações brasileiras desde janeiro deste ano, depois de ter presidido, 
durante dois anos, a subsidiária espanhola. 
 
Faltoni aposta na criação de novos negócios por meio do CTC para alavancar as vendas 
da empresa neste ano. A estimativa da 3M é encerrar 2005 com faturamento de R$ 
1,6 bilhão, um aumento de 17% em comparação com a receita de 2004. As 
exportações, feitas para outras subsidiárias do grupo, deverão responder por R$ 266 
milhões. 
 
No Brasil, a 3M produz cerca de 70% dos itens comercializados no país - o que 
equivale a mil produtos, dos quais derivam 25 mil itens. São produtos que podem ser 
aplicados em pelo menos 40 segmentos, desde química básica até a indústria 
aeroespacial. A unidade de Itapetininga (SP) é a única produtora global de protetores 
auriculares. A 3M também possui uma unidade fabril na cidade de Ribeirão Preto (SP). 
 
O complexo industrial da 3M no Brasil é o terceiro maior da companhia, com sede nos 
EUA. A subsidiária brasileira está entre as de melhor desempenho, ao lado da China, 



Índia, Rússia, Polônia e Turquia. A meta nos países em desenvolvimento é crescer pelo 
menos quatro vezes mais que o Produto Interno Bruto (PIB) local, disse Faltoni. Em 
mercados mais maduros, a 3M espera obter evolução três vezes superior ao PIB. 
 
Anualmente, a 3M investe no Brasil cerca de US$ 25 milhões em ampliação e 
manutenção de suas unidades. No ano que vem, entretanto, esse montante aumentará 
em US$ 10 milhões, por conta da instalação de uma nova linha de produção de fitas 
adesivas em Sumaré. 
 
Em 2004, a 3M registrou faturamento mundial de US$ 20,4 bilhões. A área industrial 
foi responsável por pouco mais de 30% desse total. O restante foi dividido entre as 
áreas de consumo, transportes, segurança no trabalho, saúde, design e gráfica. O 
portfólio da empresa é formado por mais de 50 mil itens, entre insumos e produtos 
finais. 
 
A companhia é dona de marcas como Scotch-Brite (limpeza doméstica), Post-it, Durex 
e Scotch (artigos para escritório), Nexcare e Ponjita (cuidados pessoais) e Nomad 
(tapetes), entre outras. Recentemente a empresa anunciou a compra da americana 
Cuno, fabricante de filtro para líquidos. O negócio foi de US$ 1,3 bilhão. 
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