Inovatie

la tot pasul

Inovație
la tot pasul
De peste un secol, inovația reprezintă
atributul cheie în dezvoltarea
3M, reflectând o cultură a ideilor
împărtășite și a tehnologiei. Inovația
3M permite companiei să ofere în
permanență soluții ingenioase și
practice la problemele de zi cu zi ale
oamenilor din întreaga lume.

Cercetare și dezvoltare:
3M investește cu generozitate în cercetare și
dezvoltare, sprijinind noile inovații.

Lansat în anul 2009, stetoscopul electronic
3M™ Littman® Model 3200 utilizează
tehnologia Bluetooth pentru a transmite
sunetele inimii, plămânilor sau altor părți
ale corpului către software pentru o analiză
detaliată.

De-a lungul istoriei, mulți oameni de succes au îmbrățișat teoria
potrivit căreia cea mai bună modalitate de a previziona viitorul
este aceea de a-l crea. În acest sens, modelul de afaceri 3M
încurajează creșterea organică, prin inventarea de produse și
soluții ingenioase. Acest model de afaceri a condus nu doar
la apariția unor produse noi, ci și la dezvoltarea unor piețe
noi, precum: abrazive pe suport, benzi adezive activate prin
presiune, măști de protecție respiratorie din fibre textile neţesute
și materiale care eliberează fluor. Pentru a susține o astfel de
creștere, compania recunoaște valoarea departamentului de
cercetare și dezvoltare (R&D), alocând aproximativ 6% din
câstigul anual în cercetare.

Large Aperture Trough (LAT) 73 utilizează
aplicația 3M™ Solar Mirror Film 1100, ca
o suprafață reflectorizantă și structură de
suport, concepută special de Gossamer Space
Frames. Rezultatul: un panou solar parabolic
ușor de asamblat, cu cel mai mare filtru
solar și cea mai mare rată de concentrare
geometrică din lume, în momentul actual.

Spirit îndrăzneț:
3M încurajează asumarea de riscuri și
perseverența.

3M a lucrat timp de opt ani la obținerea
materialului reflectorizant 3M™ Scotchlite™,
înainte de a finaliza tehnologia. De-a lungul
anilor, utilizările sale s-au multiplicat și au
condus la înființarea propriei divizii în anul
1943, ajungând la vânzări de 10 milioane
USD până în anul 1953. Astăzi, materialul
reflectorizant Scotchlite™ reprezintă pentru
3M un produs profitabil, atât pentru grupul
de business Siguranță, Securitate și Grafică
Comercială, cât și pentru cel Industrial.

Ritmul alert și presiunea constantă, ce caracterizează mediul de
afaceri de astăzi, au determinat numeroase companii să utilizeze
o abordare pe termen scurt, privind dezvoltarea noilor produse.
Intrucât inovația nu apare niciodată urmând o traiectorie
prestabilită, 3M a decis să urmeze o cale diferită, mulțumită, în
mare parte, principiilor pe care primul CEO, William L. McKnight,
le-a insuflat companiei. McKnight sublinia necesitatea angajării
persoanelor potrivite, tolerând greșelile și acordând angajaților
libertate de exprimare, pentru a întreține o cultură a inovației.
3M a pus în aplicare principiile McKnight, încurajând angajații

Oamenii de știință ai companiei 3M au utilizat
cele 15 procente din timpul de lucru și fondurile
Genesis pentru a crea foliile optice multistrat.
Aceste folii s-au transformat într-o adevărată
platformă tehnologică de management al
luminii, utilizată pentru mai multe produse 3M,
ce se regăsesc astăzi în cinci divizii diferite.

să își dedice o parte din timpul de lucru cercetării și proiectelor
care presupun depășirea responsabilităților de bază. Deși este
posibil să treacă ani până când asemenea activități inovatoare
să dea rod, rezultatele celor 15 procente de creație din timpul
de lucru 3M sunt cu adevărat remarcabile. Exemplele includ:
benzile adezive Scotch®, notițele Post-it®, materialul de protecție
Scotchgard™, foliile auto pentru geamuri, foliile optice multistrat
și soluțiile adezive siliconate, care permit administrarea
transdermică a medicamentelor.

Filtek™ Supreme, un produs stomatologic
care imită cu ușurință culoarea naturală a
dintelui, a reprezentat un risc enorm pentru 3M,
deoarece a utilizat nanotehnologia în momentul
în care succesul acesteia era în mare măsură
nedemonstrat. Grație riscului asumat, 3M este
astăzi un furnizor de top, la nivel global, de
materiale compozite destinate restaurărilor
dentare.

Despre platformele
tehnologice 3M
De-a lungul anilor, platforma tehnologică
3M de fibre textile nețesute a fost utilizată în
cadrul mai multor industrii, ceea ce a condus
la crearea a sute de produse 3M.

Tehnologii variate:
3M creează conexiuni inedite, datorită
numeroaselor platforme tehnologice dezvoltate
de companie.
Unicitatea companiei 3M constă în combinarea ingenioasă a celor

Microreplicarea la 3M

peste 40 de platforme tehnologice, care conduc la soluții atât de

Procesul de microreplicare s-a extins,
practic, în fiecare divizie din cadrul 3M. Iată
câteva exemple:

diversificate. Cu un portofoliu de peste 55.000 de produse, 3M
continuă să demonstreze o abilitate deosebită în crearea de tehnologii
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inovatoare. Imaginați-vă tehnologia dentară aplicată în industria auto,
sau tehnologia fibrelor textile neţesute încorporată în instrumente de
curațare a bucătariei sau în măști de protecție respiratorie. Mai mult,
3M a introdus modalități unice de utilizare a microreplicării, adezivilor
și a unei multitudini de alte tehnologii, dezvoltând soluții inovatoare la
problemele de zi cu zi ale oamenilor. În timp ce inovația este dedicată
produselor destinate utilizatorului final, gama largă de tehnologii 3M se
regăsește în soluții dezvoltate de partenerii externi, fapt care îi ajută pe
aceștia să aibă succes.

3M a dezvoltat, inițial, dispozitivul de omogenizare automată a
materialelor de amprentă Pentamix™, utilizat pentru aplicații
stomatologice de amprentare. Recunoscând posibilitatea aplicării
acestei tehnologii în rezolvarea unor provocări asemănătoare, din cadrul
industriei de reparații auto, 3M a promovat această tehnologie în cadrul
diviziilor sale. Ca rezultat, 3M Dynamic Mixing System reprezintă astăzi
o gama de produse extrem de profitabile, pentru industria auto.

1 Materiale reflectorizante (precum 3M™
Diamond Grade™ Reflective Sheeting)
2 Abrazive (3M™ Trizact™ Abrasives)
3 Dispozitive de îndepărtare a părului
(Scotch™ Fur Fighter™ Hair Remover)
4 Folii optice (3M™ Brightness Enhancement
Film)
5 Benzi dublu adezive 3M™ VHB™
6 Microace utilizate în industria de
medicamente cu administrare transdermică

O rețea puternică:
Oamenii de știință din cadrul 3M
fac schimb de idei și practici,
la nivel global.
Aplicarea tehnologiilor inovatoare, într-o companie globală la fel
de diversificată precum 3M, reprezintă nu doar o oportunitate
extraordinară, ci și o provocare pe măsură. Fiind o companie cu
peste 85.000 de angajați și activități desfășurate în peste 60

În fiecare an, 3M organizează evenimentul
Forumul Tehnic, unde toți cei 9.200 de
membri ai comunității tehnice 3M din întreaga
lume se reunesc pentru a face schimb de idei.

„Fiecare companie caută

de țări, noi progrese au loc în fiecare zi. De aceea, comunicarea

modalități de a inova,

joacă un rol la fel de important ca și expertiza tehnică,

dar puține le găsesc.

determinând inovația să se dezvolte fără limite. De exemplu,
membrii comunității științifice 3M “pornesc” motorul inovației prin

De-a lungul deceniilor,

intermediul Forumului Tehnic 3M. Fondat în anul 1951, Forumul

3M a învățat cum să

Tehnic reunește peste 9.000 de membri ai comunității tehnice 3M,

fie inovatoare și astăzi

incluzând matematicieni, ingineri, psihologi și oameni de știință

compania utilizează

din întreaga lume. Această cultură a cooperării, comunicării și
schimbului de idei între specialiști de marketing, oameni de știință

această abilitate pentru a

și alți angajați, generează entuziasmul de a împărtăși tehnologii și

obține avantaj competitiv.”

practici eficiente, în cadrul a 40 de divizii și 30 de laboratoare de
cercetare din întreaga lume.

De peste 100 de ani,

3M încurajează o cultură a

creativitățiiși
noilor idei.

— Jerry I. Porras, 		
Coautor, „Built to last”

Câștigători ai Premiului Carlton

Experți recunoscuți:
3M recompensează angajații care duc inovația la
un nivel superior.
3M este una dintre primele companii care a creat oportunități
profesionale pentru cercetători și manageri, oferind comunității
tehnice 3M același prestigiu, aceleași compensații și avantaje
pe care le-a oferit și managementului corporativ. Astfel, 3M își
recompensează inovatorii prin mai multe programe de creație
tehnică, precum Cercul de Excelență Tehnică și Inovație, Programul
de Fonduri Genesis și Asociația Carlton. Asociația Carlton, denumită
astfel după numele fostului președinte al 3M, Richard P. Carlton,
a fost creată în 1963 pentru a onora oamenii de știință de top
ai companiei, care dezvoltă produse inovatoare și contribuie
la dezvoltarea culturii inovaționale, în moduri variate. Pentru a
exemplifica, mai mult de 160 de oameni de știință au devenit

Principiile de leadership ale lui Scott Culler
în tehnologii inovative și dezvoltare de
produse, au revigorat una dintre cele mai
vechi afaceri ale 3M: Divizia de Sisteme
Abrazive. În nenumărate rânduri, munca lui
a avut un impact decisiv asupra industriei
abrazive, mai ales odată cu lansarea liniei de
produse abrazive structurate 3M™ Trizact™,
a discurilor abrazive 3M™ Cubitron™ II
Fibre Discs și a curelelor din noul mineral
Cubitron™. Aceste linii de produse
propulsează tehnologia de microreplicare,
pentru a atinge precizie și performanță,
atribute care le deosebesc de produsele
convenționale abrazive.

membri ai Asociației Carlton, aceasta promovând și astăzi faptul că
inovația este prețuită pretutindeni în 3M și rămâne parte integrantă a
succesului companiei.

„Inovația este mai mult decât o idee genială; este o
idee care va fi implementată și generează un impact
real. Cu alte cuvinte, cineva trebuie să o pună în
aplicare.” — Ernest Gundling,
Autor, „The 3M Way to Innovation:
Balancing People and Profit”

Premiul Carlton, denumit astfel după
președintele Richard P. Carlton, este oferit
specialiștilor care demonstrează aptitudini
inovative și de colaborare în cercetare.

Andrew J. Ouderkirk a creat foliile optice
multistrat - o importantă platformă
tehnologică, marca 3M. Leadership-ul
vizionar, creativitatea, intuiția, perseverența
și spiritul său de conducere, au dus la apariția
mai multor game de produse revoluționare.
El a creat tehnologia, a condus eforturile de
dezvoltare, a identificat aplicațiile și a lansat
noile afaceri.

Măsura succesului:
3M prețuiește investițiile responsabile.
Investițiile considerabile ale companiei în cercetare și dezvoltare
au la bază obiective de referință, în vederea obținerii succesului și
asumării responsabilității. Pe lângă măsurarea succesului financiar
obținut din dezvoltarea unui produs nou, 3M are în vedere și alte
aspecte, precum stabilirea procedurilor de afaceri și a celor de
proprietate intelectuală. De exemplu, 3M evaluează periodic timpul
de lansare a unui produs nou pe piață, tehnologiile care prezintă
cele mai multe oportunități de creștere și numărul de brevete
de invenție obținute. Prin aceste măsuri de responsabilizare, 3M
reușeste să îmbunătățească randamentul investițiilor în inovație.

Relația cu clienții:

3M a introdus dispozitivul cu fâșii de bandă
pretăiată, Scotch® Pop-up Tape Dispenser, după
ce a observat cum mai mulți consumatori tăiau
fâșii de bandă adezivă, pentru împachetarea
cadourilor.

Compania 3M dezvoltă produse, ținând cont
întotdeauna de nevoile specifice ale clienților.
Cele mai reușite produse și soluții apar ca urmare a unei comunicări
permanente cu clienții și consumatorii. 3M se poziționează
înaintea competiției, realizând cu regularitate cercetări empirice și
menținând relații strânse cu clienții săi la toate nivelurile. Mai exact,
3M deține peste 30 de centre de inovație, dedicate clienților din
întreaga lume, utilizate exclusiv pentru a înțelege mai bine nevoile
acestora. Oamenii de știință și cercetătorii observă comportamente,
identifică nevoi și apoi revin în laborator, pentru a îmbina noile idei
cu tehnologii sofisticate, generând viitoare sclipiri de inovație.

Observând modul în care studenții își împart
sarcinile de marcare a paginilor și subliniere a
textului din cărțile lor, inovatorii 3M
au dezvoltat o soluție „2 in 1”, de tip
Post-it® Flag+Highlighter, pentru a spori
nivelul de productitvitate în timpul procesului
de învățare. Din acel moment, invenția a
impulsionat crearea unei linii întregi de
instrumente de scris, marca Post-it®.

Centre de inovație pentru clienți
Africa de Sud
Argentina
Australia
Brazilia
Canada
China
Columbia
Coreea
Emiratele Arabe Unite, Dubai
Franța
Germania
Iberia
India
Indonesia
Insulele Filipine
Italia
Japonia
Malaezia

Mexic
Olanda
Peru
Polonia
Regatul Unit al Marii Britanii
Rusia
Singapore
SUA
Taiwan
Thailanda
Venezuela
Vietnam

Răspândim inovația în
întreaga lume
3M deține laboratoare în mai multe țări
și are peste 30 de centre de inovație,
dedicate clienților din întreaga lume. Aceste
centre se bazează pe puterea globală a
departamentului de cercetare-dezvoltare
din cadrul 3M și pe cele patruzeci și cinci
de platforme tehnologice ale companiei,
în vederea interacționării și colaborării cu
clienții - punând astfel în aplicare inovațiile,
pentru a veni în întampinarea nevoilor lor.

Anii 1930

Momente
importante din
istoria 3M:

• 1902 3M a fost înființată în Two Harbors, MN,
pe 13 iunie, când cinci fondatori au semnat
actul constitutiv.

Anii 1910
Anii 1920

• 1939 Primul semn de circulație pe folie
reflectorizantă Scotchlite™ este montat în
Minneapolis.

• 1916 A fost înființat primul laborator 3M;
sediul 3M se mută la St. Paul, Minnesota.

Anii 1940

• 1906 Prima vânzare de hârtie abrazivă, către
South Bend Toy Co., s-a ridicat la 2 USD.
• 1907 Compania angajează un student în
economie, William L. McKnight, care mai
apoi devine președintele 3M și primul șef al
consiliului de administrație.

• 1919 Vânzările anuale ajung la 1 milion USD.
• 1921 Este brevetat și lansat primul abraziv
pe suport rezistent la apă - hârtia abrazivă
3M Wetordry™.
• 1925 Richard G. Drew, un asistent de laborator, inventează banda de mascare Scotch® și
astfel este lansată linia de produse Scotch®.

• 1936 Se înființează, la Detroit, Divizia de
Sisteme Abrazive; de asemenea, compania
deschide un laborator și o fabrică de produse
abrazive.
• 1937 Se inaugurează Laboratorul Central de
Cercetare, în vederea realizării de cercetări în
tehnologii cu potențial pe termen lung. Aici are
loc primul experiment de succes al benzilor
reflectorizante, pe suport cu inserții de sticlă.

• 1945 Cu sprijinul lui Bill Crosby, banda
de înregistrare a sunetului, marca 3M,
revoluționează industria divertismentului.
• 1947 Noi fabrici sunt deschise în Hutchinson,
MN (benzi); Los Angeles, CA (adezivi); și Little
Rock, AR (granule de acoperiș).
• 1948 Compania lansează primul produs cu
fibră nețesută — panglica decorativă pentru
cadouri.

Anii 1950

Anii 1900

De peste 100 de ani, 3M reprezintă
un simbol al inovației și creației de noi
tehnologii.

• 1930 Este introdus pentru prima dată celofanul Scotch®.

• 1951 3M înființează Divizia Internațională; se
deschid subsidiare noi in Australia, Brazilia,
Canada, Franța, Germania, Mexic și Marea
Britanie.

• 1969 Produsele 3M sunt folosite în prima
expediție pe lună, de pe 20 iulie; astronautul Neil
Armstrong face primul pas pe lună, purtând cizme
realizate din cauciucul sintetic 3M Fluorel™.

• 1954 RCA folosește pentru prima dată
banda magnetică Scotch®, pentru a înregistra
programe TV.
• 1954 Autovehiculele din flota Poștei SUA sunt
înscripționate cu autocolante reflectorizante
Scotchlite™, pentru siguranța traficului.

Anii 1970

• 1953 3M inaugurează primului sediu al
corporației (3M Center), amplasat pe o
suprafață de 325 acri, la est de St. Paul.

• 1973 Fostul președinte William L. McKnight se
retrage din Consiliul de Directori, după 66 de ani
dedicați companiei.
• 1977 Se înființează Grupul Consumatorilor de
Poduse 3M.

• 1960 Este lansată pe piață banda
chirurgicală Micropore™, prima bandă hipoalergenică.

• 1961 Este lansată banda transparentă
Scotch® Magic™.
• 1963 Asociația Carlton se înființează pentru
a onora contribuțiile profesionale de natură
tehnică.
• 1967 3M creează primele măști de unică
folosință și primele produse pentru protecție
respiratorie.

• 1978 Se lansează logo-ul 3M, de culoare roșie.
• 1979 Este prezentat pentru prima oară produsul
de izolare termică Thinsulate™.

Anii 1980

Anii 1960

• 1956 3M lansează materialul Scotchgard™
și tapițeria de protecție, în industria textilă.

• 1961 Se deschid noi fabrici de producție
în: Argentina, Australia, Brazilia, Canada,
Columbia, Marea Britanie, Franța, Germania,
Japonia, Africa de Sud, Spania și Mexic.

• 1970 Se lansează noi produse 3M, precum:
hârtia de îngrijire Scotchban™, pentru protecția
ambalajului alimentar, și benzile de etanșare a
cutiilor.

• 1980 Notițele adezive Canary Yellow Post-It® sunt
lansate la nivel național în Statele Unite.
• 1984 3M și NASA anunță un program comun
de cercetare, privind testarea produselor 3M în
spațiu; în noiembrie, primele experimente 3M sunt
realizate la bordul navetei spațiale Discovery.
• 1984 Programul Genesis este lansat pentru prima
oară în vederea încurajării antreprenoriatului
tehnic în cercetare și dezvoltarea de produse noi.

• 1985 Sunt realizate primele benzi
repoziționabile pentru scutece, marca 3M.

• 1997 Divizia de Produse Dentare primește
Premiul Național de Calitate Malcolm Baldrige,
cel mai apreciat premiu în domeniul calității, de
pe piața americană.

• 1985 Academia „Motion Picture Arts and
Sciences” acordă companiei 3M Premiul
pentru Inginerie Științifică, pentru folia
magnetică care îmbunătățește capacitatea
audio a coloanelor sonore din filme.

Anii 1990

• 1988 3M este sponsor la nivel mondial al
Jocurilor Olimpice.

Anii 2000

• 1985 Administrația americană privind
consumul de alimente și medicamente aprobă
vânzarea produsului 3M Tambocor™, care
controlează bătăile neregulate ale inimii.

• 1999 3M își reorganizează activitatea în șase
domenii de afaceri: Industrie; Transport; Grafică
și Siguranță; Sănătate; Birotică și papetarie;
Electrice și Telecomunicații și Materiale de
specialitate.
• 2000 3M își mărește portofoliul de produse
bazate pe managementul luminii, realizând
ecrane electronice mai ușor de citit.

• 1990 3M introduce programele „Pacing
Plus”, de dezvoltare a produselor.

• 2001 3M introduce proiectul „Acceleration
Program” pentru a genera profituri mai mari din
cercetare și dezvoltare.

• 1991 3M lansează folia pentru geamuri
Scotchshield™, care oferă protecție anti-șoc,
în condiții extreme de caldură și frig.

• 2002 Angajații 3M din întreaga lume
sărbătoresc a 100-a aniversare a companiei,
reprezentând „Un Secol de Inovație”.

• 1995 3M primește Medalia Națională în
Tehnologie – cel mai înalt premiu conferit
de președintele SUA – pentru realizări
tehnologice.

• 2002 Compania Minnesota Mining and
Manufacturing își schimbă oficial numele în 3M.

• 1995 3M introduce primul inhalator
pentru astm, cu doză măsurată și fără
clorofluorocarburi de ozon epuizabile.

• 2008 Oamenii de știință 3M dezvoltă un
mecanism de proiecție inovator, ultra-compact
și cu lumină LED, care poate fi integrat în
dispozitivele electronice personale.
• 2012 3M si Gossamer Space Frames anunță
lansarea celui mai mare panou solar, prin
utilizarea 3M™ Solar Mirror Film 1100.

Michael Johnson
câștigă medalia de aur în
cursa de viteză de 400m
a Olimpiadei din 2000, purtând
încălțăminte fabricată din material
reflectorizant 3M™ Scotchlite™, care
conține aur de 24 de carate.

Our Vision
3M Technology Advancing Every Company
3M Products Enhancing Every Home
3M Innovation Improving Every Life
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