
Relatório de 
responsabilidade 
corporativa 
Rockwell Automation 2015



2

Principais princípios de responsabilidade social  
e sustentabilidade

• Respeitamos e apoiamos a dignidade de todos os funcionários e as 
políticas e práticas de nossa empresa são elaboradas para defender 
seus direitos humanos.

• Adotamos as oportunidades iguais de emprego, rejeitamos a discri-
minação de emprego ilegal sob qualquer forma e nos esforçamos 
para tratar todos os funcionários com justiça e dignidade.

• Estamos comprometidos em demonstrar os padrões mais altos de 
saúde e segurança para os nossos funcionários e clientes.

• Trabalhamos com empenho para melhorar continuamente nosso 
desempenho ambiental, incluindo a conservação de recursos e 
prevenção da poluição.

• Estamos comprometidos em gerar um impacto positivo nas 
comunidades em que vivemos e trabalhamos.

• Cumprimos com um Código de Condutas baseado em princípios 
e leis que norteiam as decisões e ações de nossos funcionários e 
fornecedores.

Você encontra nossa Política Global de Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade completa em nosso site.
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A manufatura e a produção estão no seio de uma transformação que irá mudar muito mais as operações 
industriais nos próximos 10 anos que o fez nos passados 50. Impulsionando esta mudança está a Connected 
Enterprise (Empresa Conectada). Nossa visão de criação rápida de valor está na conexão do chão de fábrica  
à rede de negócios através da convergência de operações e tecnologias de informação.

A informação é poder na Connected Enterprise – o poder de tomar melhores decisões de negócios com 
melhores informações. Através de nossa experiência profissional e paixão pela inovação, ajudamos os clientes 
a realizarem suas visões e a beneficiarem-se da Connected Enterprise, incluindo uma maior produtividade, 
sustentabilidade e aumento da competitividade global.

Apoiamos esforços para que negócios sejam operados e maneira mais eficiente e responsável. Nosso trabalho 
inclui ajudar os clientes a projetarem, operarem e manterem seus ambientes de operações protegidos e seguros; 
cumprir com exigências de conformidade regulamentares ou ambientais; e por último, proteger suas reputações 
como fornecedores de produtos de qualidade e bons guardiões do meio ambiente.

A Rockwell Automation é guiada pela nossa missão de melhorar a qualidade de vida pela transformação do 
mundo num lugar mais produtivo e sustentável. Pelo quinto ano consecutivo, a Rockwell Automation foi nomea-
da membro do Índice Dow Jones de Sustentabilidade norte-americano, e pela sétima vez foi nomeada à lista 
das Empresas mais Éticas do Mundo. Nosso desempenho em segurança em 2015 esteve mais uma vez entre os 
melhores na nossa indústria, uma vez que nos aprofundamos no entendimento dos motivos do acontecimento 
dos acidentes, por menores que sejam, e eliminamos suas causas. Para minimizar ainda mais nossos impactos 
ambientais, investimos em tecnologias avançadas que incluem sistemas de energia solar e energia geotérmica.

Incorporamos nossa cultura de inclusão nas nossas práticas diárias, através do novo treinamento e programação 
para nos ajudar a reconhecer e valorizar nossas diferenças e perspectivas. Nas nossas comunidades, 
compartilhamos nossa paixão pelo ensino da STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) a crianças 
e jovens adultos de modo a podermos inspirar mais pessoas a se juntarem a nós e às indústrias relacionadas.

Gostamos do nosso interesse mútuo nestas questões de responsabilidades corporativas e em aprender mais 
sobre nossas atividades e progressos conforme você lê este relatório. O seu feedback e ideias são sempre  
bem-vindos.

Atenciosamente,

Keith D. Nosbusch

Do Nosso 
Presidente 

e Chefe 
Executivo
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Sociedades Sustentáveis

A Rockwell Automation é um membro ativo de várias organizações de sustentabilidade, incluindo a Electronic Industry 
Citizenship Coalition (Coligação de Cidadania da Indústria Eletrônica), a Supplier Ethical Data Exchange (Sedex – Troca de 
Dados Ética entre Fornecedores), a Ecovadis e o Carbon Disclosure Project (Projeto de Divulgação de Carbono).

*O EPS ajustado de $6,40 exclui custos de aposentadorias não operacionais e seus efeitos de imposto de renda relacionados de $0,46 e ($0,15) por ação diluída, respectivamente, de EPS diluído de operações contínuas de $6,09.

Financeiro

Meio ambiente

Listada no Índice de Empresas FTSE4Good por  
mais de uma década

Nomeada para o Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade norte-americano pela quinta vez

• A maior parte do consumo de energia e 
da pegada de carbono vem da energia 
elétrica usada para iluminar, aquecer e 
resfriar edifícios (conhecida como Escopo 2, 
emissões indiretas).

• Nossa intensidade energética desceu 22% em 
relação a nossa linha de base de 2008 indo em 
direção aos nossos 30% de objetivos de redução.

• A água é principalmente utilizada para 
beber e para propósitos sanitários 
e de encanamento, e também para 
arrefecimento e limpeza na produção.  
Foi atingido o objetivo de utilizar menos água 
no ano atual que a utilizada no ano anterior.

• A geração de resíduos aumentou em 2015, mas 
ainda assim 92% destes resíduos foram transferidos 
de aterros sanitários, excedendo nosso objetivo de 
80%.

• Número de locais certificados com o sistema de 
gerenciamento ambiental ISO 14001: 23

• Ganhou o certificado Green Masters da Wisconsin 
Sustainable Business Council e a certificação de 
Indústria Limpa para Tecate e Monterrey, instalações 
do México.

Responsabilidade corporativa
Em um relance 2015

Vendas de $6,3 bilhões   Crescimento EPS ajustado para $6,40*

MAIS DE 
80 PAÍSES

• Inovação
• Expertos no domínio
• Cultura de integridade e 

responsabilidade corporativa

Servindo
clientes

por 112 anos
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22.500
funcionários –  
mais da metade fora 
dos EUA

Funcionários

Doações de caridade

Reconhecimento

Segurança

Ganhou uma pontuação 
perfeita de 100 pontos no 
Índice de Igualdade Corporativa 
de 2016 da Campanha de Direitos 
Humanos (HRC)

Nomeada como uma das  
25 Melhores Empresas 
de Tecnologia Para se 
Trabalhar na América

Classificada como um dos 
maiores 100 Empregadores 
Mais Atrativos da China

As doações em dinheiro e produtos  
de contribuições totalizaram  

$8 milhões no 
mundo todo

Número de locais certificados com o padrão de 
segurança e saúde ocupacional OHSAS 18001: 14

Vencedor: Ministério de Segurança no Local de 
Trabalho da Mão de Obra de Cingapura e o Prêmio 
em Excelência do Conselho de Saúde.

As localidades de Santo Domingo, Alberta, Canadá e 
Ohio também foram reconhecidas/certificadas pelo 
governo local ou por organizações de segurança.

0,38
O desempenho global de segurança, como medido 
por nossa Taxa de Casos Registráveis (0,38), conti-
nuou o melhor da categoria em 2015 quando com-
parado à taxa média do setor privado e à de nossos 
colegas de produção de componentes eletrônicos.

Nomeada na lista “Empresas Mais Éticas do Mundo”  
do Ethisphere Institute pela sétima vez

Educação

61% 25%

12%2%
Serviços 

humanos

Arte e CulturaCívico
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 Clientes  
sustentáveis
A Rockwell Automation é uma líder mundial em fornecimento de potência industrial, soluções 

de controle e informação e é a maior empresa do mundo inteiramente focada na informação e 

automação industrial. Durante nossos 112 anos de história, evoluímos para uma empresa de tecnologia 

e software com 22.500 funcionários em mais de 80 países, que atendem aos clientes em quase todas 

as industrias. Nossos clientes produzem os produtos e recursos que consumimos todos os dias: energia 

para ligarmos as luzes, água limpa que flui de nossas torneiras, leite, cereais e vitaminas, carros, gás, 

transporte de massa e muito mais. 
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As organizações enfrentam uma variedade de problemas 
relacionados à energia que desafiam suas conclusões, incluindo 
o aumento de custos, a oferta confiável e as regulamentações 
ambientais. Seja produzindo sua própria energia ou utilizando 
energia gerada pelo serviço público, os produtores precisam 
encontrar formas de produzir bens e serviços utilizando menos 
recursos naturais e aumentando a eficiência energética, 
enquanto reduzem as emissões para ajudar a cumprir com as 
regulamentações governamentais.

Para utilizadores de energia e força, a Connected Enterprise 
libera dados que revelam informações perspicazes, visíveis e 
úteis a todos para a tomada de decisões práticas e em tempo 
real. Uma ampla variedade de “coisas” inteligentes como 
sensores, controladores, atuadores e estações de operadores 
populam uma típica usina de energia. Apesar de sistemas de 
controle tradicionais serem projetados para ir de encontro às 
necessidades de automatização tradicionais, os mesmos não 
são habilitados para a informação. Dados importantes 
permaneceram “aprisionados” por várias razões, incluindo 
tecnologias de automatização divergentes, patrimônio, 
protocolos de comunicações proprietários e contexto 
insuficiente à volta dos dados para os transformar em 
informação útil. As soluções de informação e controle 
integrados da Rockwell Automation quebram estas barreiras 
e fornecem acesso seguro e em tempo real aos dados, 
possibilitando a tomada de decisões e um entendimento mais 

alargado sobre o que está acontecendo na planta para uma 
produção mais sustentável, segura e inteligente.

Sediada nos Países Baixos, a AkzoNobel Powder Coatings é um 
negócio global com 29 unidades de produção, que produz uma 
alternativa de revestimentos para tintas líquidas, livre de 
solventes e amiga do ambiente. Como parte de uma iniciativa 
preocupada com a energia em Felling, no UK Innovation Centre, 
a empresa implementou uma solução de monitoramento de 
energia avançada da Rockwell Automation, que mede e analisa 
água, ar, gás, eletricidade e vapor juntamente com as operações 
na planta, de modo a fazer uma imagem mais clara da utilização 
de energia.

“É fantástico. Torna-se fácil visualizar e extrair dados em tempo 
real e então gerar relatórios ou ações atempadas,” disse Steve 
Wilburn, Engenheiro de processos da AkzoNobel WWPG. “Um 
exemplo é o nosso sistema de ar comprimido. Podemos agora 
analisar sua utilização em tempo real e tomar uma ação imediata.”

O sistema permite que os profissionais da AkzoNobel analisem 
os perfis de demanda de pico elétrico e determinem se há picos 
que possam ser reduzidos. Eles também podem analisar o 

“peso morto” e determinar se equipamento adicional pode ser 
desligado, considerar tabelas de tarifas alternativas, verificar 
contas de serviços básicos e estabelecer metas de consumo de 
serviços. O sistema já resultou em significantes economias de 
energia, e a AkzoNobel planeja expandi-lo para outras plantas.

Controle de energia, gerenciamento e economia

Vários clientes e empresas 
de meios de comércio 
influentes honraram a 
Rockwell Automation 
em 2015. Nestlé nomeou 
a Rockwell Automation 
como sendo a fornecedora 
de suprimentos norte-
americana do ano. “Esta 
premiação reconhece os 
muitos anos de colaboração 
e parceria inovadora entre a Nestlé USA e a Rockwell Automation,” 
disse Andy Murray, chefe de aquisição técnica da Nestlé.

“Temos orgulho em trabalhar com as melhores empresas 
do mundo, e a Nestlé é certamente uma delas,” disse  
Keith Nosbusch, presidente e CEO da Rockwell Automation.  
“Nestlé foi nossa primeira conta global e nosso relacionamento 
é a referência com a qual medimos todos os outros.”

Outras honras em 2015 incluíram:

• Pelo segundo ano consecutivo, a Tetra Pak Embalagens nos 
honrou com a Premiação Fornecedor de Prata da empresa. Tetra 
Pak é a empresa líder mundial em processamento de alimentos 
e embalamento.

• A Sonoco, uma das maiores empresas de embalamento 
global diversificado, nos reconheceu como uma das suas seis 
premiadas na Premiação de Sustentabilidade de Fornecedores 
2015. Estas premiações reconhecem os fornecedores da Sonoco 
que demonstraram esforços sociais e ambientais mensuráveis, 
estratégicos e transparentes.

• As Premiações Asiáticas de Produções, organizadas pela  
Contineo Media, nos presenteou com três prestigiosas premia-
ções, entre elas a de Fornecedor de Sistemas de Segurança.

• Nas Premiações de Escolha do Leitor de 2015 da Revista Control, 
recebemos 39 premiações de primeiro lugar. “A classe de 2015 
está marcada por uma qualidade consistente, pela inovação e 
pela confiança exigente de seus clientes,” observou a equipe da 
revista. 

Homenagens de Negócios 
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A HP Hood LLC produz por volta de 150 milhões de galões de 
laticínios e outras bebidas não lácteas em um ano. Em 2015, a 
empresa desenvolveu no próprio local um sistema combinado 
de energia e aquecimento para gerenciar a demanda do 
consumidor por tecnologias de embalamento e de processos 
mais novas – muitas das quais gastam muita energia – e para 
ajudar a estar de acordo com uma iniciativa da indústria de 
laticínios de reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

O sistema, que inclui tecnologias da Rockwell Automation 
foi implementado na fábrica de Winchester, Virginia. Estes 
procedimentos locais estenderam o prazo de validade 
das bebidas utilizando processamento em temperaturas 
extremamente elevadas. O gerador do novo sistema funciona 
em paralelo com a rede pública local com uma definição de 
nível de saída de energia badeada na demanda da fábrica em 
tempo real e nas condições de mercado da energia.

“Enquanto o hardware for interessante, o software nos manterá na 
tarefa,” disse Jamie Ganoe, gerente da Hood Engineering. Menos 
de um ano depois de iniciado o sistema, os custos totais em 
energia desceram quase pela metade mesmo com a produção 
geral crescendo constantemente. Adicionalmente, a Hood 
descobriu mais usos para o excesso de calor e procurou projetos 
adicionais, incluindo um chiller alimentado com este excesso de 
calor.

  Na China, o sistema de metrô de Dalian utilizou a inteligência 
energética para frear o consumo e cortar a energia em 12 por 
cento. Temperaturas flutuantes e condições meteorológicas 
na maior cidade portuária, juntamente com o crescimento do 
número de passageiros, provocou a necessidade de maneiras 
de melhor controlar e reduzir o uso de energia.

Com um novo sistema de automação predial (BAS) que utiliza 
o controle integrado e as tecnologias de informação da 
Rockwell Automation, o objetivo é reduzir os gastos em energia 
e manter os passageiros pendulares confortáveis. Entre os 

Tacoma Power restabelece a migração de peixes e gera energia para 1700 lares

Por décadas, engenheiros canalizaram a energia das águas correntes para gerar eletricidade a partir da Represa Hoover em usinas 

hidroelétricas muito menores. Entretanto, uma objeção de longa data em relação às usinas hidrelétricas tem sido o impacto negativo 

nas populações locais de peixes, uma vez que as represas tradicionais bloqueiam 

a migração.

Para capturar energia de fluxos de água até então inexplorados e ajudar a preservar 

a população local de truta arco-íris, salmão vermelho e salmão, a Tacoma Power 

em Washington construiu uma usina de energia completamente automatizada 

na base da Represa Cushman nº 2. Sete outras usinas elétricas da Tacoma Power já 

estão totalmente automatizadas com as tecnologias 

da Rockwell Automation. A nova usina elétrica 

gera energia renovável o suficiente para 1700 lares, 

simula o fluxo natural do rio para manter as áreas 

circundantes livres de enchentes e torna controlável 

a migração de peixes.

Conforme os peixes nadam em direção à represa, aqueles que já estão completamente desenvolvidos são capturados por uma 

tremonha numa instalação de coleta de peixe em um carro elétrico operado por uma unidade Allen-Bradley PowerFlex 700 AC. 

A unidade ajuda a gerenciar o controle da tremonha quando transfere-se controle entre unidade e o freio mecânico da tremonha. 

A tremonha eleva os peixes para o topo da represa, onde os mesmos são separados, contados e transportados por caminhão para 

o Lago Cushman. Do outro lado do ciclo de vida dos peixes, os animais mais jovens nadando em direção ao oceano são colocados em 

uma tremonha no topo da represa e trazidos para baixo por um carrinho de libertação de salmão, para os libertar corrente abaixo em 

direção ao oceano. A instalação de coleta restaurou a rota de migração de peixes pela primeira vez desde os anos 1920.

A HP Hood LLC produz por volta de 150 milhões de galões de laticínios e 
outras bebidas não lácteas em um ano.
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benefícios do BAS está a possibilidade de os operadores 
ajustarem qualquer dos sistemas através do centro de controle 
de operações ou de uma estação local, caso eles verifiquem 
uma flutuação repentina na quantidade de passageiros ou se 
ocorrer um evento meteorológico imprevisto.

“Não só o sistema está economziando dinheiro, como também 
as escadas rolantes controladas centralmente, as saídas de 
emergência e a sinalização, o que significa que o sistema é 
extremamente mais seguro para os passageiros,” disse Hetong 
Wang, engenheiro chefe do metrô de Dalian.

Segurança no maquinário, nos processos 
e elétrica

A segurança do funcionário é o principal objetivo em qualquer 
negócio responsável e sustentável. Como líder mundial em 
segurança na maquinaria, nos processos e elétrica, ajudamos os 
clientes a reduzirem as lesões no local de trabalho ao mesmo 
tempo que aumentamos a produtividade. Trabalhamos de perto 
com muitas organizações para as quais a segurança é um valor 
fundamental.

Muitos estudos mostram que fabricantes de topo obtiveram 
maiores ganhos em eficiência, produtividade e rentabilidade 
através de um programa de segurança abrangente, que 
inclui uma forte cultura de segurança, uma estratégia de 
conformidade oficial e a utilização de tecnologia atual de 
proteção e automação. The Clorox Company, The Goodyear Tire 
and Rubber Company, Kimberly-Clark Corporation, e Paper 
Converting Machine Company (PCMC) estão entre os clientes 
da Rockwell Automation que utilizaram e beneficiaram-se de 
tal aproximação holística da segurança. Honramos estes líderes 
de segurança em 2015 como recebedores de nossa terceira 
Premiação de Excelência em Segurança na Produção, que ocorre 
anualmente.

“A segurança tornou-se parte da nossa cultura global da empresa 
quando a definimos como um valor fundamental e não apenas 
como uma prioridade,” disse Jeff Deel, gerente de engenharia de 
instrumentação elétrica e de controles da Clorox. “As prioridades 
podem mudar ao longo do tempo, mas nossos valores 
permanecem constantes. Enquanto observamos melhorias na 

produtividade, no rendimento e na competitividade, o foco real 
está na garantia de que nossos parceiros e funcionários estão 
bem cuidados.”

A Premiação de Excelência em Segurança na Produção realça a 
colaboração próxima entre a engenharia e os departamentos 
ambientais, de segurança e de saúde (EHS) para ajudar a garantir 
a conformidade, a segurança do trabalhador e a produtividade 
da planta. Por exemplo, os engenheiros da Goodyear e as 
equipes de EHS começam uma colaboração na fase de 
desenvolvimento de todo equipamento ou planta novos ou já 
instalados, e continuam a trabalhar juntos até que toda ordem 
de engenharia esteja assinada e aprovada pela equipe de EHS. 

Servindo a insdústria de abastecimento de água  
e água residual

A Rockwell Automation é líder em fornecer soluções e serviços que ajudam os clientes 

a tratarem e moverem água de maneira mais eficiente, a reciclarem água e a reduzirem 

a poluição nas águas. Ajudamos as instalações de tratamento de água residual a tratarem 

a água seja para novos usos, seja para sua reintrodução no ambiente.

Vencedores de premiações em 

excelência em  

segurança na produção 2015
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Na Kimberly-Clark, a engenharia, o EHS e os departamentos de 
operações colaboram em vários elementos de segurança, 
incluindo avaliações de risco e desenvolvimento de padrões 
de segurança.

O fabricante de máquinas mundial PCMC, que incorpora a 
segurança funcional em seus processos de criação de máquinas, 
não só é uma provedora de segurança como também uma 
defensora da mesma.

“Nós nos diferenciamos dos nossos competidores através da 
orientação que damos aos nossos clientes sobre os processos 
de segurança e através da educação que lhes damos sobre as 
oportunidades que a segurança apresenta,” explicou Jason 
Stover, engenheiro de projetos elétricos sênior da PCMC. 

“Alguns não reconhecem a segurança como parte fundamental 
do equipamento, mas no momento que terminamos eles 
reconhecem este valor.”

Compartilhando nossa experiência

Maquinaria complexa, padrões e equipamento moderno exigem 
um profundo entendimento para implementar soluções de 
segurança que protejam os funcionários, melhorem a produtivi-
dade e atinjam as conformidades. Apesar dos 250 especialistas 
em domínio de segurança global da Rockwell Automation com 
seu extenso conhecimento tanto em automação como em 

segurança, também oferecemos gratuitamente várias ferramen-
tas de desenvolvimento de segurança que oferecem orientação, 
simplificam o desenvolvimento garantem a precisão e reduzem 
os custos.

Por exemplo, atingimos uma média de aproximadamente 
12.000 downloads por mês dos nossos documentos de função 
de segurança pré-concebidas. Cada função de segurança da 
máquina, quer seja uma função de parada de emergência, de 
guarda, ou de deteção de presença, exige elementos múltiplos 
inclusive um sensor ou dispositivo de entrada, um dispositivo 
lógico e de saída. Nossos documentos gratuitos de função de 
segurança ressaltam a funcionalidade, os produtos e os níveis 
de desempenho que são necessários para cada função de 
segurança. Estes documentos fornecem aos clientes todas as 
informações que eles precisam para estar em conformidade 
com os padrões de segurança internacionais reconhecidos, 
enquanto eles desenvolvem sistemas de segurança em 
máquinas.

Conformidade do produto e transparência 
na divulgação

O número de requisitos regulamentares de produto que 
a Rockwell Automation e nossos clientes devem atender 
aumentou exponencialmente na última década. Milhares de 

Liderando a indústria com 
inovações em segurança

A Rockwell Automation adicionou ao nosso crescente portefólio de produtos resistentes à arco elétrico, em 2015, o sistema de 
acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield, o primeiro acionador de 50-kA de média tensão resistente à arco elétrico 
da indústria que apresenta completa capacidade de regeneração. A tecnologia ArcShield redireciona a energia perigosa e os gases 
criados em um evento de arco elétrico para longe do pessoal, ajudando a reduzir riscos de segurança e protegendo equipamento 
em indústrias de processos pesados tais como petróleo e gás, mineração, geração de energia e tratamento de água e água residual. 
O sistema resistente à arco elétrico é certificado para cumprir os mais exigentes e abrangentes padrões globais, e foi desenvolvido 
com opiniões diretas dos clientes para satisfazer as crescentes exigências de seus programas de segurança elétrica.

Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield
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padrões, certificações e leis abordam a eficiência energética, 
a segurança, as substâncias perigosas e a administração de 
produtos. Um crescente número de países, especialmente nos 
mercados emergentes, desenvolveram seus próprios requisitos. 
As restrições aumentaram para outras atividades relacionadas 
ao produto como por exemplo a importação/exportação, o 
transporte e a segurança. Regulamentações existentes foram 
modificadas e expandidas para cobrir produtos adicionais em 
nosso portefólio. Tudo isso adicionou uma maior complexidade 
a um vasto horizonte de conformidades globais.

Não apenas temos a responsabilidade de garantir que nossos 
produtos e soluções estejam em conformidade com os padrões 
de segurança, e as regulamentações regionais, como também 
temos que ir de encontro às necessidades dos clientes de 
terem uma documentação detalhada. Em 2015, criamos uma 
Organizalção de Engenharia de conformidade do Porduto 
abrangente, que adota uma abordagem holística da 
conformidade do produto. Reunimos equipes divergentes em 
uma organização única que aborda uma gama de requisitos 
e exigências de produto, incluindo regulamentações ambientais 
e certificações de segurança. Continuamos evoluindo e 
aumentando nossos programas de conformidade de produto, 

para satisfazer os requisitos atuais e futuros e para garantir que 
continuamos sendo parceiros confiáveis para nossos cientes, que 
compartilham nossa preocupação sobre estas questões. Por 
exemplo, 86 por cento dos nossos produtos estão atualmente 
de acordo com a Restrição de Materiais RoHS da União Europeia, 
que atinge a maior parte do nosso portefólio muito antes do 
prazo final, que é em julho de 2017.

Os fornecedores exercem um papel fundamental na conformi-
dade e divulgação do produto. Esperamos de nossos fornecedo-
res a mesma transparência na cadeia de fornecimento que 
nossos clientes esperam de nós. Isto inclui uma conformidade 
transparente em relação às exigências de comunicação da lei 
americana Dodd-Frank de “minerais de conflito”. Esperamos 
que nossos fornecedores investiguem a origem e a cadeia de 
custódia dos minerais de conflito contidos nos produtos que 
nos fornecem, que divulguem esta informação para nós e que 
adquiram minerais de origens responsáveis que não contribuam 
para o abuso dos direitos humanos. Também somos membros 
da Iniciativa de Abastecimento Livre de Conflitos, que fornece 
ferramentas para ajudar empresas a tomarem decisões informa-
das sobre minerais de conflito em suas cadeias de custódia.

Nelson Pine combina controle 
e segurança para minimizar 
inatividade

Nelson Pine Industries Limited fabricprodutos de 
madeira de pinho radiata crescido nas florestas da 
Nova Zelândia. Para cumprir com crescentes padrões 
de segurança ao mesmo tempo em que minimiza a 
inatividade, a Nelson Pine implementou um sistema 
de segurança e controle da Rockwell Automation 
em sua fábrica de lascas, uma grande parte de sua 
planta onde troncos são descarregados de caminhões 
para processamento. O sistema melhorado permite 
que a fábrica de lascas, que opera 24h, desligue uma 
zona de segurança enquanto a outra zona opera 
como de costume. Depois de um início de sucesso, 
a Nelson Pine tenciona estender o sistema por toda sua 
planta e está utilizando nossa ferramenta gratuita de 
software, a Safety Automation Builder, para auxiliar no 
desenvolvimento. “A Rockwell Automation forneceu 
suporte de valor e conhecimento de aplicação que nos 
permitiu fazer o reequipamento em segurança dentro 
da planta de tranalho,” disse Ian Craw, engenheiro de 
automatização da Nelson Pine.
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 Empresa  
sustentável
A missão da Rockwell Automation é melhorar a qualidade de vida pela transformação do mundo 

num lugar mais produtivo e sustentável, começando em nossa própria empresa. Pelo quinto ano 

consecutivo, a Rockwell Automation foi nomeada membro do Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

norte-americano. Os índices Dow Jones de Sustentabilidade medem o desempenho dos líderes 

mundiais em sustentabilidade. Empresas são selecionadas baseadas numa abrangente avaliação de 

critérios econômicos, ambientais e sociais a longo termo, que considera tendências de sustentabilidade 

tanto gerais quanto específicas da indústria. Somente empresas que lideram suas indústrias são incluídas 

no índice. Adicionalmente, por mais de uma década temos sido listado no Índice FTSE4Good, que mede 

o desempenho da bolsa de valores de empresas que demonstram fortes práticas ambientais sociais e 

de governança.

Mequon, instalação em Wisconsin, com um painel solar de 263 KW montado no solo. Acima:Blake Moret, vice presidente sênior, Controle de Productos 
e Soluções na cerimônia de corte de fita.
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Energia

A Rockwell Automation foca a maior parte do seu 
gerenciamento ambiental global em energia, água e redução 
de resíduos através da utilização eficiente dos recursos. Temos 
publicado um perfil de emissões de carbono desde 2004k 
sendo uma das primeiras empresas industriais a fazê-lo. Nosso 
objetivo é que em 2022 tenhamos reduzido as emissões de 
gases de efeito estufa normalizadas para vendas em 30 por 
cento comparativamente à nossa linha de base de 2008. 
Medimos e relatamos a utilização de energia e as emissões 
de carbono em mais de 300 localizações, nas quais 18 são 
produções fundamentais e instalações de armazenagem. 
A energia é um percentual menor dos custos totais de produção 
nestes locais.

Como a maior parte de nosso uso da energia é em eletricidade 
para a iluminação e aquecimento e resfriamento de nossos 
prédios, a maioria de nossas emissões de CO2 é indireta e gerada 
nas concessionárias elétricas, não em nossas instalações. Estas 
são conhecidas como emissões de escopo 2, enquanto que 
emissões diretas de atividades que controlamos dentro de 
nossas fronteiras operacionais são conhecidas por escopo 1. 
No final do ano fiscal de 2015, reduzimos nossa intensidade 
energética em mais de 22 por cento em relação a nossa linha 
de base de 2008, apesar de nossa intensidade ter subido ano 
após ano devido às receitas fixas. Procuramos continuamente 
por oportunidades de adorar as melhores práticas em 
administração ambiental conforme atualizamos processos, 
sistemas e localizações.

Nossa instalação em Aarau, Suíça, modernizou seu principal 
edifício do campus com várias características ambientais 
avançadas, incluindo aquecimento e arrefecimento geotérmico 
com múltiplas zonas de regulação de temperatura em cada 
andar. Ao invés de luzes de teto sobre os escritórios, luzes 
exclusivas com sensores de presença e controle de brilho estão 
em cada posto de trabalho. Persianas são ajustadas automatica-
mente para controlar a luz, fechando automaticamente ao final 
do dia e permanecendo fechadas por todo o fim de semana. 
Em geral, a instalação reduziu a utilização de energia em 28 por 
cento e foi de encontro aos Padrões de Energia Mínimos Suíços 
da Minergie. Os edifícios certificados pela Minergie consomem 
uma média de 60 por cento menos energia que edifícios 
convencionais.

Trabalhando com a First Solar, cliente de longa data da 
Rockwell Automation investimos em energia solar na nossa 
instalação em Mequon, Wisconsin, adquirindo um painel solar 
de 263 KW montado no solo. O painel foi projetado para gerar 
322.300 kWh por ano. Isto é energia suficiente para abastecer 
50 casas. A compensação de emissões de carbono através da 
energia solar é estimada em 372 toneladas anualmente.

Água

A Rockwell Automation usa a água principalmente para beber 
e para propósitos sanitários e de encanamento. Em nossos 
processos de fabricação, usamos a água para arrefecimento 
e limpeza. Com o passar do tempo, reduzimos o uso da água 
para registrar baixas mas continuamos os esforços para reduzir, 
reutilizar e reciclar. Por mais de uma década, definimos um 
objetivo absoluto de utilizar menos água no ano atual que 
a utilizada no ano anterior. Também trabalhamos para reduzir 
o impacto da água de nossos processos.

Nossas instalações, das quais um quarto encontra-se em regiões 
com escassos recursos de água, implementaram vários projetos 
fundamentais de água em 2015. Na República Dominicana, 
reduzimos o uso geral de água em três por cento com 
melhorias no sistema, monitorização proativa e detecção 
ultrassônica de vazamentos e reparo. No Brasil, nossa instalação 
em Jundiaí instalou um coletor de águas cinzas e um sistema 
de reutilização para diminuir a demanda por água.

Na nossa instalação de Cambridge, Ontário, que utiliza água 
para limpar as peças antes do processo de revestimento, 
substituímos o sistema de tratamento de água deionizada por 
um sistema de osmose reversa. O novo sistema reduziu a 
quantidade de água residual descartada em 40% e eliminou 
também o uso de químicos. A atualização do sistema permitiu a 
prefeitura local diminuir a demanda de água, conservar recursos 
naturais e liberar capacidade de esgoto. No final das contas, isto 
significa a diminuição do custo de água e de serviços de água 
residual e uma melhoria geral, um benefício tanto para a 
instalação quanto para a comunidade vizinha.

Em Twinsburg, Ohio, nossa instalação fez a transição de dois 
fluxos de água, um industrial e um de limpeza, para um circuito 
fechado com zero processos de descarga.

Cambridge, Ontario sistema de osmose reversa
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Resíduo

Definimos e consistentemente atingimos nosso objetivo anual de 
reciclar ou reaproveitar 80 por cento dos resíduos que geramos. 
Nossas instalações estabeleceram vários programas de sucesso 
para atingir estes resultados. Por exemplo, nosso centro de 
distribuição central (CDC) em Champaign, Illinois, empatou no 
primeiro lugar na inaugural Corrida por Zero Resíduos organizada 
pela Green Purpose. O CDC e quatro outras empresas locais 
reciclaram juntas 11 milhões de libras em resíduos em um 
período de cinco meses. O CDC aumentou sua taxa de recicla-
gem para um valor recorde de 100.000 libras por mês, fazendo 
com que a unidade ganhasse um Selo de Excelência por Zero 

Resíduos da Green Purpose. O desempenho de reciclagem do 
CDC foi o equivaente a economizar por volta de 85.000 árvores, 
35 milhões de galões de água e 1,9 milhões de galões de petróleo.

Auto-avaliação

Todas as nossas localizações ao redor do mundo devem estar de 
acordo tanto com as políticas empresariais e procedimentos, 
quanto com as regulamentações locais ambientais e de 
segurança. Adicionalmente, conduzimos 54 avaliações de 
desempenho ambiental e de segurança em nossas fábricas, 
armazéns e localizações centrais de soluções locais. Fizemos estas 
auditorias abrangentes para promover melhorias continuadas no 
programa que vão além dos requisitos regulamentares.

Administração ambiental em ação

Reflorestamento:
Aproximadamente 80 funcionários das nossas instalações na República Dominicana ajudaram a plantar 2000 árvores durante um projeto 
de reflorestamento, organizado pela Agência Ambiental da República Dominicana, no norte de Santo Domingo. Este foi o quinto ano em 
que os colegas participaram na restauração de florestas e bosques desmatados, um grande problema ecológico para o país ilha.

Dia da Terra:
O dia da Terra sempre proporciona uma ótima oportunidade para nossos funcionários e organizações parceiras promoverem a 
administração ambiental. Em 2015, os eventos do dia da Terra da Rockwell Automation incluíram um projeto de reflorestamento na China, 
uma promessa de “Usar as Escadas” em Singapura, limpezas na costa da República Dominicana e um almoço sem produção de lixo no 
Canadá. Fazemos parcerias com escolas locais em muitas de nossas regiões para fornecer educação ambiental e proporcional inúmeras 
ações de reciclagem, feiras educacionais, limpezas locais e reflorestamento em todo o mundo.

Premiações:
O Procurador da República para Proteção Ambiental premiou nossas instalações em Tecate e Monterrey, México, com as Certificações de 
Indústria Limpa. A Shanghai Xin JinQiao Environmental Protection Co., Ltd reconheceu nossas instalações de Xanghai pela liderança em 
proteção ambiental. Nos Estados Unidos, atingimos novamente a Green Masters Accreditation, o mais alto nível de reconhecimento do 
Wisconsin Sustainable Business Council (Conselho de Negócios sustentáveis de Wiscousin). 

Reflorestamento na República Dominicana e em Singapura.
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Segurança e saúde dos funcionários

Os funcionários da Rockwell Automation continuam, em 2015, 
trabalhando de forma mais segura que nossos colegas da 
indústria. Nossa Taxa de Casos Registráveis global, que é uma 
medida dos incidentes que necessitaram de mais que primeiros-
socorros, foi novamente significantemente melhor que as taxas 
médias observadas pela indústria privada e pelas empresas de 
produção de eletrônicos.

Em 2015, introduzimos uma nova métrica de segurança global, 
a Total Incident Rate (taxa total de incidentes) para medir o 
número combinado de primeiros-socorros e de incidentes de 
casos registráveis. Esta métrica nos fornece mais dados para 
conhecermos os riscos de segurança. Não estamos interessados 
apenas nos incidentes mais sérios, estamos interessados em 
todos os incidentes de segurança.

Adicionalmente, nossas localizações melhoraram a utilização de 
suas análises de causa raiz durante investigações de incidentes, 
para que melhor pudessem entender e observar o motivo de 
um colega lesionar-se, desenvolver ações corretivas mais 
efetivas e diminuir ainda mais os riscos de segurança. Outro 
processo que implementamos foi o sistema de rastreamento de 
circuito fechado, para aumentar a responsabilização e validar 
que ações corretivas sejam concluídas conforme agendado.

Uma vez que os funcionários continuavam sofrendo de lesões 
músculo-esqueletais e de tecido mole, a ergonomia foi um 
foco para nós em 2015. Desenvolvemos novas ferramentas 
de avaliações e orientações de design para vários riscos 
ergonômicos comuns que incluem alcançar distâncias, esforço 

forçado, manuseamento de materiais, e introduzimos estes 
novos recursos nos acampamentos de treino e oficinas para 
novas equipes ergonômicas.

A segurança é responsabilidade de todos na Rockwell 
Automation. Colegas de outras funções e regiões trabalham 
juntos em equipes de Redução global de Riscos, em equipes 
de Segurança Beaseada no Comportamento (BBS) dentro 
das instalações e em programas de conscientização sobre 
Segurança Sustentável. Funcionários usam o BBS para  
identificar, corrigir e eliminar condições de local específicas 
e comportamentos que talvez levem a acidentes. Em 2015, 
desenvolvemos um novo programa BBS pra a nossa força de 
trabalho de campo, que são aqueles funcionários que 
trabalham nas instalações dos clientes.

O programa de conscientização avançada SafeStart para 
trabalhadores remotos treina o pessoal de campo para estar 
consciente de como o seus estados mentais, tais como pressa, 
frustração, fadiga e complacência impactam as decisões que 
tomam. Estas decisões, sejam no trabalho, durante uma viagem 
oy em casa, podem nos levar a erros que aumentam nossa 
exposição à perigos de lesões. SafeStart também inclui o 
ensinamento sobre como utliizar Técnicas de Redução de Erro 
específicas para reduzir a probabilidade de cometer erros.

Entregamos o SafeStart para mais de 1000 funcionários de 
campo e gerentes na América do Norte, incluindo quase 
100 novos funcionários. Continuaremos a fazer o programa 
de treinamento para o restante da nossa fora de trabalho de 
campo durante os próximos dois anos.

14
OHSAS 18001

CERTIFICAÇÕES
A Rockwell Automation tem 23 localizações certificadas com o sistema de 
gerenciamento ambiental ISO 14001 e 14 localizações certificadas com o padrão 
de segurança e saúde ocupacional OHSAS 18001, incluindo nossas localizações 
nos Centros Mequon and Richland, em Wisconsin, recentemente certificados. 
Adicionalmente, nossa organização em Alberta, Canadá, faz parte do sistema 
de gerenciamento local de segurança de Certificação de Reconhecimento. 

23
ISO 14001
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Desempenho sustentável da empresa
Ambiental
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FuncionáriosSegurança

2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014

30% 29% 30% 29%

2011 2012 2013 2014

16% 17% 18% 19%

2011 2012 2013 2014

100% 100% 100% 100%

Total Non-US
Employees

Total US
Employees

U.S. Women

51%

28%

11%

21%

50%

28%

11%

22%

49%

30%

12%

24%

49%

31%

13%

25%

2015

30%

49%

31%

13%

25%

13,000

8,000

Total

Total

Total 21,000

14,000

8,000

14,000

8,000

22,000 22,000

14,000

8,500

22,500

2015

14,000

8,500

22,500

U.S. People of Color

15% 15% 15%

17% 18%
18% 20%

12% 11%
12% 15%

19%

People Mgrs

Other

Engineers

Other
Professionals

Total

People Mgrs

Other

Engineers

Other
Professionals

20% 25% 23%

2015

19%

15%

20%

15%

25%

Global Gender

Global Employees

70%

30%

70%

30%

69%

31%

2015

100%

69%

31%

69%

31%
Women

Men

15%

0.41 0.51

2011

Goal 0.55

Goal 0.25

2012 2013

0.14

2011

0.14

20142012

0.11 0.20

2013

2014

0.5

0

1

1.5

RC
R

Recordable Case Rate Per 100 Employees

0.25

0

0.5

Lost Work Day Case Rate Per 100 Employees

RC
R

2

0

3

1

4

5

Total Incident Case Per 100 Employees

TI
R

0.34

2014

0.36

2.25

0.14

2015

2015

2015

0.38

1.40

Liquid Fuels

Natural Gas

Vehicle Fleet

Aviation

Refrigerants

Electricity

Steam

Land�llRecycled/Reused

0

5

10

15

0

100

2011 2012

20122011
11

2

2014

11

2

13

2

2015

13

1

2013

9

2

Waste Generation
(1,000 tons)

Water Usage

Scope 2 Scope 1

5%
2%

19%

14%

60%

98%

2%

(million gallons)

10891

2014

90

2015

8898

2013

32%
Scope 1
(Direct)

68%
Scope 2
(Indirect)20

15

10

5

25

35

30

2010 2011 20132012 2014 20152008 2009

2015 Emissions Summary
Total: 137,300 mtons CO2 equivalent

Normalized Emissions Trend
Goal: 30% Emissions Reduction 
by 2022 from 2008 baseline
(Scopes 1 and 2)

Goal Met: Deferred 92%, better than our 80% goal

Goal Met: Zero increase in water use

Introduced new Total Incident (recordable plus �rst 
aid) Rate measure. A goal of 3.0 is established for 2016.

30% Emissions Reduction Target

mTons CO2e 

$M Sales



18

Premiações de segurança

Mais uma vez em 2015 o, nosso Centro de Negócios Ásia Pacífico (APBC) recebeu o prestigiado Gold Award do Singapore Ministry 
of Manpower and Workplace Safety and Health Council. O APBC foi uma das únicas duas empresas em Singapura a ser reconhecida 
com a premiação mais importante do Ministério. A História de premiações em saúde e segurança do APBC data de 2005, quando a 
localização ganhou pela primeira vez o Workplace Safety and Health Council’s Gold Award. Eles ganharam aquela premiação por três 
anos consecutivos e em 2011 o APBC recebeu seu primeiro Excellence Award, que depois vieram a ganhar mais cinco vezes.

“Estamos honrados por sermos reconhecidos, mas mantemos um alto padrão de segurança e saúde com outros objetivos que não o de 
ganhar a premiação. Fazemos isso porque nossos funcionários são nosso bem mais precioso,” disse Co Gia Nguyen, vice-presidente e 
gerente geral da APBC.

Na República Dominicana, o ministério do Trabalho reconheceu nossa unidade em Santo Domingo pelo seu programa de segurança 
de instalações e pelo seu contínuo esforço de manter a saúde dos funcionários e um ambiente de trabalho seguro.

Nossas instalações na área de Cleveland receberam várias premiações de segurança do BWC de Ohio (Bureau of Workers 
Compensation) e do GCSC (Greater Cleveland Safety Council).

Caminhando para o bem estar e a caridade

De corridas de aventura a aulas de spinning e de yoga, nossos colegas 
participaram em vários eventos de bem-estar para melhorar a 
saúde, fortalecer a equipe ou angariar fundos para causas locais. Em 
Cambridge, Ontário, mais de 125 funcionários juntaram-se ao “Walk the 
Globe Pedometer Challenge 2015.” Durante o desafio de seis semanas, 
o grupo deu 12.300.340 passos combinados, sendo que a equipe 
vencedora andando mais de um milhão.

Na espanha, doze colegas andaram 62 milhas nos arredores de Girona 
em 22 horas como parte do Trailwalker Challenge da OXFAM para 
combater a pobreza. O Trailwalker é considerado um dos mais difíceis 
desafios de equipes de caridade do mundo. O princípio norteador de 
nossa equipe era o de começar e terminar juntos – nunca deixando 
ninguém para trás.

Esquerda: Ling Ling Oh, gerente de 
planta do centro de negócios da  
Asia-Pacífico, aceita uma premiação 
em nome da Rockwell Automation.

Direita: Funcionário de Santo 
Domingo faz a revisão de um cartão 
de segurança.



19

Local de trabalho inclusivo

Valorizar nossas diferenças e tratar uns aos outros com respeito 
é um comportamento norteador da Rockwell Automation – 
e uma das maneiras que trazemos à vida nossos valores de 
empresa para as pessoas. Tal comportamento é fundamental 
para a criação de uma cultura de inclusão (COI) e de um local de 
trabalho onde todos os funcionários querem fazer o seu melhor. 
Quando colegas se sentem incluídos e valorizados por seus 
talentos únicos e perspectivas, eles ficam mais empenhados, 
têm melhor desempenho fazem sugestões inovadoras e 
querem permanecer na empresa.

Vemos nosso COI como um diferenciador chave que nos 
distingue como líderes globais, onde profissionais querem 
trabalhar e clientes querem fazer negócios. Ao longo dos anos, 
conversas corajosas e decisões levaram a um ambiente de 
trabalho mais acolhedor e inclusivo em nossa empresa. Este 
importante trabalho nunca termina. Em 2015, convocamos uma 
Inclusion & Engagement (I&E) Think Tank for Action de mais de 
70 líderes de empresas de todo o mundo. Juntos, eles priorizam 
como implementar iniciativas COI importantes coletivamente 
através da Rockwell Automation, de modo a estarem acionáveis 
todos os dias através de todas a unidades de negócios e regiões. 
Por exemplo, como podemos ter certeza de que nossos 
preconceitos não atrapalharão nossas boas decisões? Todos 
temos atitudes ou crenças que afetam nossas percepções e 
ações positiva ou negativamente.

Preconceito inconsciente é quando não percebemos que isto 
está acontecendo e tiramos conclusões sem conhecimento. Isto 
pode ser problemático no local de trabalho, onde tomamos 
decisões sobre pessoas. A chave é estar consciente do precon-
ceito inconsciente, interrompê-lo e tornar-se conscientemente 
inclusivo. Como tal, fizemos um programa de treinamento de 
Liderança Consciente e Inclusiva para gerentes, que teve lugar 

na Europa e nos Estados Unidos. O treinamento tinha como 
objetivo aumentar a conscientização e desenvolver ações para 
mitigar o impacto de tendências inconscientes em decisões de 
talento e discussões. Uma esmagadora maioria de participantes 
piloto recomendaram que introduzíssemos o programa 
globalmente e que fizéssemos valiosos comentários em como 
melhorar o treinamento para importância regional.

Preconceito inconsciente é um dos vários problemas do COI 
que nosso grupo de arquitetura e Software incorporou nos 
treinamentos e ferramentas de liderança. O segmento de 
negócios desenvolveu um guia de referência laminado e bem 
marcado que resume e aconselha sobre onde questões sobre 
a cultura, inclusão e empenho aparecem no ciclo de vida do 
funcionário e em quais alturas os gerentes devem estar 
conscientes destes tópicos. Uma mini-versão também foi 
produzida para ser ficada ao crachá de identificação dos 
funcionários como um lembrete diário de que há uma 
oportunidade de abordar estas questões todos os dias.

Estes guias abordam cerca de doze assuntos, incluindo dicas 
de escolhas de palavras, como “entrar” em conversas 
desconfortáveis e um lembrete para usar equipes de 
intervenção inclusiva que reflitam a diversidade de experiência, 
idade, sexo e background étnico. A utilização de equipes de 
intervenção inclusiva foi uma estratégia desenvolvida e 
executada depois de uma de nossas cimeiras de líderes de 
empenho e de inclusão corajosa. Com equipes de intervenção 
inclusiva, os colegas trazem as mais variadas experiências, ideias, 
perspectivas e culturas para ajudar a selecionar o melhor 
candidato ao emprego e minimizar o efeito de preconceito 
inconsciente.

Seja novo ou experiente, nossos colegas encontraram uma rede 
em expansão de grupos de recursos de funcionários (ERG) e 
capítulos em 2015 com oportunidades de formação de rede e 

Mais de 70 líderes de empresas globais foram ao Inclusion & Engagement (I&E) Think Tank for Action.
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proporcionamento de voz ativa no local de trabalho e em 
questões de negócios. Para nossa empresa, os ERGs agem 
como uma importante fonte de recrutamento de funcionários, 
engajamento e retenção.

Temos 11 Ergs incluindo dois novos grupos – RAWiFi (Rockwell 
Automation Women in the Field) e Faith Friendly & Allies. RAWiFi 
está aberto a mulheres (e homens) que trabalham no campo e 
em localizações remotas e enfrentam desafios particulares em 
seus papéis móveis. O Erg serve para conectar estes profissionais 
uns com os outros, assim como à empresa. Faith Friendly & Allies 
tinha começado a tomar conhecimento e apoiar a importância 
de nossas fés e heranças culturais diversificadas. Também em 
2015 o ERG do PWC (Professional Women’s Council – Conselho 
de Mulheres Profissionais) estabeleceu um novo capítulo na 
nossa localização de Shangai, onde por volta de 45 por cento do 
nossos 500 funcionários são mulheres.

As empresas líderes mundiais, universidades e peritos em 
assuntos continuam a seguir e a aprender com as nossas 
jornadas COI. Em 2015, nos apresentamos em conferências 

realizadas pela Harvard University, Catalyst, MAPI (Manufacturers 
Alliance for Productivity and Innovation – Aliança de Produtores 
para a Produtividade e Inovação) e IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers – Instituto das Engenharias Elétrica e 
Eletrônica).

Enquanto traçamos nossos progresso no empenho e inclusão 
internamente com várias métricas de recursos humanos anuais, 
conduzimos nossos questionários de empenho Global Voices 
apenas uma vez a cada três anos. Isto nos permite ter tempo 
durante os períodos de intervenção para abordarmos colegas 
de área que nos disseram onde podemos melhorar e então 
medir se estes notaram uma mudança positiva. Como resultado 
de nossas descobertas com o nosso último questionário 
aplicado em 2013, focamos globalmente em conduzir mudanças 
sustentáveis que melhorem nossa habilidade de servir nossos 
clientes, de fazer nossos trabalhos e de gerenciar nossas 
carreiras. Conduziremos nosso próximo global voices em 2016 
e esperamos anciosamente pelos comentários de nossos 
funcionários.

A série de vídeos “Getting Real” inspira

Getting Real foi um talk show, em sessões estilo reunião de associação, que 
realizamos durante a nossa I&E Think Tank for Action. Líderes de opinião, 
incluindo oradores da Catalyst, Korn Ferry, Manpower Group e da Air National 
Guard, discutiram a pergunta chave: “O que é preciso para ser uma organização 
saudável e cheia de vida, onde todos se sentem tratados com igualdade e 
motivados?” Especialistas abordaram assuntos de importância global, tais 
como igualdade de gêneros, mentalidade aberta, privilégios de grupos 
dominantes e milenares.

Gravamos a sessão e produzimos uma série de vídeos acompanhados por  
guias de visualização. Nos primeiros quatro meses após o lançamento da série, havia aproximadamente 7.700 visualizações do vídeo e 
o site relacionado recebeu aproximadamente 18.000 visualizações. Um funcionário cpomentou, após assistir toda a série: “Todos eles 
me deram uma visão fantástica de como esta excelente empresa quer nos dar ferramentas para sermos melhores profissionais, líderes 
e, o mais importante de tudo, melhores seres humanos.”

Laura Ivonne Hernández, uma gerente de contas que vive na Austrália, escreveu um e-mail “Eu adoraria receber as séries de vídeo 
Getting Real e ter o prazer de compartilhar a mensagem de importância da cultura de inclusão na região em que estou atualmente 
trabalhando (Pacífico Sul). Meu objetivo era fazer com que meus colegas de trabalho soubessem que eles deveriam estar orgulhosos 
por trabalhar em uma organização tão fantástica, que cuida de nós, e como eles sentiam o desempenho individual e da equipe 
impactados pela inclusão.”

A Rockwell Automation desempenha um importante papel nas decisões do 
Supremo Tribunal americano

Rockwell Automation foi a única empresa estabelecida em Wisconsin a assinar o resumo amicus (“Amigo do tribunal”) que desempenhou 
um papel fundamental na decisão do supremo tribunal americano sobre a igualdade de casamentos no verão de 2015. Nossa Política 
Global de Pessoal garantiu por muitos anos que nossos funcionários que são gays, lésbicas, bissexuais e transgênero (GLBT) fossem trata-
dos igualmente e com respeito, quer tal tratamento fosse garantido por lei ou não. Nos últimos quatro anos consecutivos, nossas práticas 
inclusivas nos deram pontuações perfeitas de 100 por cento no anual Índice de Igualdade GLBT do Índice de Igualdade Corporativa da 
Fundação da Campanha de Direitos Humanos, e também a distinção de “Melhores Lugares para se Trabalhar para a Igualdade GLBT.” 

Susan Schmitt, vice-presidente sênior dos Recursos Humanos
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Conferências nacionais, um grande lugar 
para se conhecer diversos candidatos

Conferências nacionais nos dão oportunidades valiosas 
de encontrar potenciais candidatos a empregos com 
diferentes origens e de compartilhar com cada um nosso 
comprometimento com uma cultura inclusiva. Durante 2015, 
nossa equipe de aquisição de talentos e os membros do grupo 
de recursos empregatícios viajaram até a National Black MBA 
Association (Associação Nacional de Negros MBA), National 
Society of Black Engineers (Associação Nacional de Engenheiros 
Negros), Society of Women Engineers (Sociedade das Mulheres 
Engenheiras), Society of Hispanic Professional Engineers 
(Sociedade dos Engenheiros Profissionais Hispânicos) e no 
exterior até as conferências STEM (oSTEM).

Este foi o primeiro ano em que patrocinamos e recrutamos na 
oSTEM, uma sociedade nacional dedicada à educar e promover 
a liderança para lesbicas, gays, bissexuais, transgêneros, comu-
nidades homossexuais e aliadas nos campos STEM. A visão da 
oStem é que todos os membros da comunidade STEM devem 
buscar que seu local de trabalho seja um ambiente seguro e 
tolerante que celebra suas contribuições e diferenças. Mais de 
400 estudantes e professores atenderam à conferência.

Funcionários dirigem seus 
esforços para mudar opiniões 
sobre a amamentação na China

A amamentação é um aspecto normal, natural e 
saudável da maternidade. Entretanto, a taxa de 
amamentação em Hong Kong permanece baixa, com 
menos de 30 por cento dos bebês de seis meses sendo 
amamentados. Apesar de Hong Kong ser uma bonita 
cidade metropolitana, amamentar em público ainda 
é visto por alguns como um ato vergonhoso.

Stella Chiu, uma gerente de comunicação internacional 
da nossa região Ásia-Pacífico, conceitualizou e liderou 
uma campanha de educação pública premiada para 
a Hong Kong Breastfeeding Mothers Association 
(HKBFMA – Associação de Mães que Amamentam de 
Hong Kong) para aumentar a conscientização sobre 
a normalidade e a vitalidade da amamentação. A campanha apresentou uma série de belas fotos de mães amamentando crianças. 
A HKBFMA tem como objetivo proteger, promover e apoiar a amamentação, para que a sociedade de Hong Kong se torne mais 
favorável sobre este assunto.

A HKBFMA também lançou um programa de reconhecimento para recompensar empresas que apoiam mães que retornam ao trabalho 
e continuam a amamentar. A organização honrou nosso escritório de hong Kong com a premiação de primeiro lugar pela melhor sala 
de amamentação no local de trabalho. Chiu disse: “Indiquei nosso escritóro em Hong Kong porque era uma funcionária e mãe que 
trabalha fora, e eu aprecio a cultura de apoio da empresa e a flexibilidade que seus líderes e gestores oferecem aos funcionários.”

Stella Chiu (esquerda) aceita uma premiação em Hong Kong.
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Ética

Os funcionários da Rockwell Automation agem com 
integridade – um valor da empresa – em todos os aspectos 
de como conduzimos negócios. Mesmo quando há uma  
pressão por desempenho – o que algumas vezes faz com que 
alguém tome ma decisão questionável – nossos funcionários 
consistentemente fazem a coisa certa, da maneira certa, todos 
os dias. Nossa cultura ética diferencia nossa empresa e nos dá 
uma vantagem competitiva.

Em 2015, o Ethisphere Institute nomeou a Rockwell Automation 
como uma das “empresas mais Éticas do Mundo (WME)” pela 
sétima vez. “As Empresas Mais Éticas do Mundo adotam a 
correlação entre as práticas éticas de negócios e o desempenho 
melhorado da empresa,” disse o CEO da Ethisphere, Timothy 
Erblich. “Estas empresas utilizam a ética como uma maneira de 
definir de maneira mais profunda suas lideranças na indústria, e 
entendem que criar uma cultura ética envolve mais que apenas 

uma mensagem para o exterior ou um monte de executivos 
sêniores dizendo a coisa certa. Ganhar este reconhecimento 
envolve a ação coletiva da força de trabalho global de cima 
à baixo.”

Mantemos autênticas conversas sobre ética que não deixam 
margem para dúvidas sobre a seriedade de nossa empresa  
e de nossos líderes em fazer isto da maneira correta. Porque 
as melhores conversas são aquelas pessoais, encorajamos os 
gerentes a conversar regularmente com suas equipes sobre 
ética da sua própria maneira, com suas próprias palavras e sem 
roteiros corporativos. Compartilhamos situações de negócios 
que nossa empresa ou competidores enfrentaram e tentamos 
manter estas conversas específicas a uma função em particular, 
seja ela financeira, de produção ou de vendas.

Também utilizamos cenários como base de nosso treinamento 
de ética anual. Colegas de todo o mundo completaram este 
curso online (somando-se aos outros 6.400 que participaram 
em outros programas de salas de aula). O treinamento anual 
também nos permite questionar colegas sobre o grau de 
conforto que os mesmos têm em levantar questões de ética. 
Aproximadamente 99 por cento dos 7.000 que completaram o 
inquérito respondeu que está confortável em relatar uma má 
conduta. Além do mais, cerca de 55 funcionários relataram 
imediatamente um possível conflito de interesses ou questão 
de conduta.

Ainda, há aquele um por cento que permanece hesitante em 
revelar-se por medo de que nada seja feito, que sua identidade 
seja revelada e que venha a sofrer retaliação. Para os alcançar e 
enfatizar a todos os funcionários a importância de reportar uma 

Cultura ética causa impressão em 
estudante universitário

“A Rockwell Automation tem orgulho em ser uma empresa ética, 
e este tem sido um tópico muito discutido no decorrer da minha 
colocação. Recebi treinamento sobre a ética da empresa desde o 
meu primeiro dia, e participei de mais duas sessões de treinamento 
de ética no decorrer de minha colocação. Ética é para mim um 
aspecto importante de ser um profissional e há um certo orgulho 
em trabalhar para uma empresa que compartilha do mesmo 
pensamento.”

Aidan Crellin, participante, estagiário no setor da  
Indústria na Rockwell Automation e estudante da  

Swinburne University of Technology, Melbourne, Austrália
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má conduta, reforçamos a possibilidade do anonimato, a certeza 
que tomamos medidas apropriadas e que temos uma política 
dura quanto a retaliações.

De fato, nosso mais recente vencedor de Conformidade Global 
escolheu permanecer anônimo, nosso primeiro vencedor a 
querer assim. “Nosso destinatário ficou extremamente orgulhoso 
de ter sido nomeado e selecionado para o prêmio,” explicou 
Mike Byrnes, nosso diretor para a ética e conformidade na altura. 

“Por encorajarmos nossos funcionários a nos reportarem suas 
preocupações da maneira que se sentirem mais confortáveis, 
inclusive anonimamente, estamos felizes em honrar nossa 
escolha de vencedor do prêmio.”

Nosso Campeão de conformidade Global também é nosso 
primeiro prestigiado da China e nossa primeira empreiteira a 
ganhar a premiação. A empreiteira reportou uma situação de 
suspeita de conflito de interesses envolvendo um funcionário da 
Rockwell Automation que tinha uma grande violação do Código 
de Conduta. A situação foi investigada e confirmou-se a suspeita 

da empreiteira. Como resultado, o funcionário envolvido foi 
demitido e a empreiteira foi considerada como Campeã de 
Conformidade.

Nosso escritório de Ombudsman está disponível para 
funcionários para orientação e para o relato de quaisquer 
possíveis preocupações. O número de contatos com o 
Ombudsman é virtualmente o mesmo do ano passado, mas 
nos últimos cinco anos este aumentou 66 por cento, de 201 para 
334 devido ao nosso intencional desejo de encorajar as pessoas 
a seguirem adiante. O Ombudsman também é um recurso para 
clientes, acionistas e outros indivíduos de fora de nossa empresa. 
Aproximadamente 10 por cento dos contatos do ano passado 
foram de não funcionários. Em geral, fomos capazes de resolver 
71 por cento dos contatos através de conselhos e indicações, 
mais que os 61 por cento do ano passado. Apenas algo como 
10 por cento dos contatos resultouo em investigações de Código 
de Conduta.

Ombudsman ganha um 
Lifetime Achievement Award

O Business Journal of Milwaukee honrou Marc Kartman, 
vice-presidente do conselho geral associado e Ombudsma 
da Rockwell Automation, com sua premiação de tributo à 
carreira como parte da publicação do programa da Top 
Corporate Counsel Awards. Marc se juntou a nós em 1984 e 
planeja se aposentar em 2016. Ele se vai com um legado de 
confiança de longa data com os nossos funcionários. 
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Relacionamentos com fornecedores

Victory Personnel Services é uma pequena empresa 
premiada, com Certificação de Empresas de Propriedade 
de Minorias, com a qual fazemos negócios desde 2004. Por 
mais de uma década, a Rockwell Automation foi vista como 
uma líder na indústria para os nossos esforços em buscar 
e desenvolver uma base de fornecedores diversificada.

Esforços corporativos amplos em impulsionar uma maior 
produtividade, eficiência e sinergia em nossas operações 
de fornecimento estratégicas levaram-nos à consolidação 
de fornecedores e impactou nossos gastos com vários 
fornecedores americanos em 2014 e 2015. Enquanto 
esperamos consolidações futuras conforme alinhamos 
melhor os objetivos de diversidade dos fornecimentos com 

nossos objetivos gerais de produtividade, a diversidade do 
fornecimento mantém-se fundamental para a nossa visão 
estratégica de negócio. Uma base de fornecimentos diversos 
nos oferece uma gama alargada de experiência e competência 
que melhor nos permite ir de encontro às necessidades 
dos clientes. Em 2016, nossos esforços estavam focados em 
procurar oportunidades para expandir nossos relacionamentos 
com pequenos negócios novos e existentes, pertencentes a 
minorias, mulheres, deficientes, veteranos e executivos GLBT.

Globalmente, investimos a maior parte de nossos gastos com 
fornecedores em empresas localizadas nas regiões próximas 
de nossos clientes e locais de produção. Isto não só contribui 
par as economias locais como também minimiza os impactos 
ambientais através das distâncias reduzidas de transpporte.

 Comunidade  
sustentável
A Rockwell Automation trabalha de perto com os negócios locais, com as instituições educacionais, 
e com as instituições sem fins lucrativos para melhoar a qualidade de vida em nossas comunidades 
tornando-as lugares melhores de se viver, aprender e trabalhar.

Ernest Nicolas (direita), vice presidente da Organização de Suprimento Estratégico da Rockwell Automation, foi fotografado com Joseph A. Tucker, 
presidente e CEO, e Barbara Tucker, gerente de relação com os clientes da Victory Personnel Services.



25

Foco filantrópico do ensino de STEM

Nossa indústria tem um desafio. Não temos muitos jovens 
atendendo ao ensino ou às carreiras de STEM (ciências, 
tecnologia, engenharia e matemática). Os estudantes e até 
mesmo seus pais têm uma visão obsoleta sobre a produção e a 
engenharia. Ainda assim, trabalhos na nossa profissão fazem 
uma diferença no mundo, com um trabalho tão divertido 
quanto importante – da nanotecnologia à robótica, de fazer 
com que seja econômica a energia solar à produzir energia por 
fusão, passando pelo aumento do acesso à água limpa e muito 
mais. Estes são os trabalhos que irão remodelar o futuro e 
resolver alguns dos maiores problemas do mundo.

Carreiras em STEM representam oportunidade. Por exemplo, 
o Gabinete de Estatística Sobre o Trabalho (Bureau of Labor 
Statistics) dos Estados Unidos prevê que haverá 9,2 milhões 
de trabalhos relacionados às STEM em 2020 e que a taxa de 
crescimento destas posições será mais ou menos o dobro da 
taxa de desemprego geral. Ainda assim, mais de 10 por cento 
destas oportunidades não serão preenchidas pois não haverá 
funcionários qualificados. É por isso que nos passados 10 anos 
temos focado estrategicamente em apoios filantrópicos de 
programas que criam uma paixão pelo STEM bem cedo no 
processo educativo.

Atingindo pessoas em todo o mundo com FIRST

Desde 2006, temos sido um parceiro estratégico com FIRST, um 
dos três principais parceiros do programa STEM da Rockwell 
Automation. Esta organização global sem fins lucrativos oferece 
programas intelectuais extra-curriculares para meninas e 
meninos de várias origens raciais e sócio-econômicas para 
desenvolverem habilidades tecnológicas, de engenharia e de 
ciências. Muitas atividades da FIRST refletiram o que fazemos 
todos os dias – trabalhar em equipes para resolver problema 
com recursos limitados. Nosso apoio voluntário em espécie e 
em dinheiro impacta 400.000 jovens em mais de 80 países 
anualmente e contratamos muitos ex-alunos da FIRST.

Durante a temporada de 2014-2015 DA FIRST, patrocinamos 
162 equipes. Dez equipes da competição de robótica 
patrocinadas pela FIRST Rockwell Automation e uma equipe 
Junior da FIRST Lego League (FLL) competiram no Campeonato 
Mundial da FIRST 2015. Nossa equipe júnior de FLL na premiação 
de Inovação na construção e nossa equipe de FRC C.O.R.E. 
ganharam a premiação de Segurança Industrial. Mais de 300 de 
nossos colegas voluntariaram-se com FIRST como mentores, 
treinadores e juízes incluindo Naira Hirakawa, uma 
coordenadora de projetos de IT do nosso escritório de São 
Paulo, Brasil. “Eu contribuo dizendo como um projeto é 
implementado no mundo real e o que os estudantes podem 
fazer para o melhorar,” ela disse. Voluntariado não só é uma 
maneira de ajudar as crianças a aprenderem e a gostarem de 
STEM mas também uma maneira de reforçar a importância da 
ética e do trabalho em equipe“

Hirakawa foi nosso primeiro colega estrangeiro a servir de juiz 
no campeonato mundial da FIRST.

Gasto com empresas 
de propriedade de 
grupos minoritários 
nos EUA  
em milhões

Asiático-indiano

Ásia-Pacífico

Nativo americano

Hispânico-americano

Afro-americano

De propriedade  
de mulheres 2011/$109,8 milhões

*Observação: dados de 2014 foram reiterados.
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O novo centro STEM

Em 2015, fizemos uma parceria com as escolas públicas de 
Milwaukee e com os Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee 
par aabrir um centro de STEM na Rogers Street Academy e no  
Don & Sallie Davis Boys & Girls Club (BGC). Todas as semanas, 
mais de 300 estudantes, desde o jardim de infância até o oitavo 
ano usaram as duas salas de aula do centro, que incluem um 
laboratório computacional equipado com software educacional 
e um espaço separado para aprendizagens práticas e solução de 
problemas em grupo.

“A Rockwell Automation tem sido uma excelente e duradoura 
parceira dos estudantes de MPS e das escolas,” disse o 
Dr. Darienne Driver, Superintendente das escolas públicas de 

Milwaukee. “Este último compromisso é também outra 
declaração tangível feita pela Rockwell Automation que e 
dedicada a aumentar as oportunidades de ensino para estudantes 
e projetada para melhorar os resultados dos estudantes.”

Classes da Rogers Street Academy, uma escola urbana multicultu-
ral, usam o centro de STEM durante o período letivo enquanto 
membros BGC participam em atividades extra-curriculares. Com 
o passar da última década, a Rockwell Automation doou um total 
de mais de $12 milhões às organizações MPS e BGC.

O centro de STEM proporciona currículos Project Lead the Way 
(PLTW). A PLTW é o fornecedor líder nacional de currículos K-12 
STEM e um dos principais parceiros do programa STEM da 
Rockwell Automation, juntamente com o FIRST e o ST Math.

Foto, esquerda: Carolyn Rose, vice presidente, Efetividade de Talentos 
e Keith Nosbusch, presidente e CEO, visitaram o Centro STEM.

US$8 
milhões
Em 2015, a Rockwell Automation 
contribuiu para doações em 
dinheiro e em espécie em 
todo o mundo para educação, 
serviços humanos, artes e 
cultura, e organizações civis

Educação

61% 25%

12%2%
Serviços 

humanos

Arte e CulturaCívico
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A expansão do relacionamento com o Discovery 
World aprofunda a experiência educacional sobre 
a automatização

A Rockwell Automation apresentou uma nova exibição em 2015 
no Discovery World, um museu de ciência e tecnologia de 
Milwaukee. The Music Factory uma adição á nossa exibição 
existente chamada Dream Machine, destina-se a divertir e 
inspirar crianças a explorarem as carreiras de engenharia e 
automatização. A exibição apresenta três quiosques interativos. 
Visitantes podem criar maravilhosos visores de luz e 
aprenderem sobre processamento de batch, sobre como 
programar a fábrica para tocar um música ou mesmo desafiar 
seus sensores e controlar sistemas em uma competição de 
clarrificações.

A nova exibição faz parte de um investimento de três anos 
e $2,5 milhões com o Discovery World que visa a expansão  
e o aprofundamento da experiência de educação em 
automatização do museu. Nosso apoio também incluiu a 
financiamento para contratar um educador em automatização 
a tempo inteiro. Entre outubro de 2014 e agosto de 2015, 
programas educacionais tornados possíveis através de nossas 

parcerias serviram mais de 5400 estudantes. Um dos novos 
programas, Introdução à Robótica, tem sido o programa escolar 
mais popular entre todas as ofertas educacionais oferecidas no 
Discovery World.

Mais de 300 campistas participaram dos nossos programas de 
verão patrocinados, tais como o Wearable Electronics fizeram 
bonés de baseball da Rockwell Automation com sensores que 
sinalizavam quando era hora de colocar mais protetor solar. 
Outros acampamentos incluíram o LEGO Robot Engineer e Les 
Paul’s Garage (o inventor da guitarra elétrica).

Um desafio que descobrimos com o Discovery World reflete 
um problema do mundo real da indústria. Menos meninas 
escolhem por si mesmas os campos de automatizaçãoe 
programação. Os comentários foram de que gostaram das 
sessões, mas gostariam de ter visto mais meninas participando. 
Enquanto isso, programas e acampamentos “só para meninas” 
lotam sempre que são oferecidos. Os conselheiros da 
Rockwell Automation estão ajudando o Discovery World a 
abordar este problema e o museu planeja mais ofertas de 
programação em robótica e automatização “só para meninas” 
no ano escolar de 2015-2016.

Mais de 300 campistas atenderam aos nossos programas de verão patrocinados, tais como o Wearable Electronics que econteceu em Discovery World.
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ST Math: nosso ais novo parceiro STEM

A Rockwell Automation incluiu a ST Math, criada pelo Mind Research Institute, como nossa mais nova parceira dimportante do 
programa STEM. A ST Math utiliza software instrucional baseado em jogos que impulsionam a compreensão da matemática e a 
proficiência para estudantes do K-12. A ST Math tem sido reconhecido pela rodada de negócios como um excelente programa que 
demonstrou um forte potencial para preparar mais estudantes para as universidades e postos de trabalho. A rodada de negócios 
é uma associação de CEOs representando empresas líderes, incluindo a Rockwell Automation.

Centenas de funcionários juntaram-se ao Young People Worldwide num 
Código de Honra

Mais de 700 funcionários da Rockwell Automation dedicaram-se em exclusivo a um jovem 
em um tutorial de Código de Honra como parte de uma campanha global durante a Semana 
de Educação em Ciências da Educação de dezembro. Adicionalmente, cerca de 20 de nossos 
funcionários voluntariaram-se na Escola Vieau em Milwaukee, Wiscousin, onde 650 estudantes 
concluíram um Código de honra. A campanha foi organizada pela Code.org, uma organização 
sem fins lucrativos dedicada a expandir a participação na ciência computacional através 
da disponibilização da mesma em mais escolas, e aumentar a participação de mulheres e 
estudantes negros sem representação.

“Aprender como codificar ajuda os estudantes a desenvolverem o pensamento lógico e os mostra como a aplicação de software 
funciona sob o ponto de vista de um desenvolvedor,” explicou Violet Vasilieva, uma engenheira de teste da Rockwell Automation. 

“Habilidades de codificação colocarão todos os estudantes no caminho do sucesso, considerando que tais habilidades estão, e 
continuarão estando, em alta demanda. Ao participar de nosso Código de Honra, mostramos aos jovens como usar a imaginação, 
como podemos ser criativos e inovadores em nossa vida. Telvez até os inspiremos a se tornarem cientistas computacionais.”

Fazendo os desejos se tornarem realidade

Alguns de nossos escritórios regionais suplementam nossa doação corporativa com esforços em relações com a comunidade que 
vão de encontro às necessidades locais. Na Índia, temos uma parceria com uma das organizações não governamentais líderes no país 
em uma iniciativa “Make a Wish Come True” (torne um desejo realidade). Em 2015, nossos colegas se voluntariaram para conceder 
75 desejos à crianças pobres, desabrigadas ou órfãs. Os desejos vão de lancheiras à mochilas escolares, passando por bicicletas. Como 
parte do programa dos desejos, um de nossos colegas oferece apoio financeiro para a educação de 15 crianças. Em Singapura, Nosso 
centro de Negócios d Ásia-Pacífico tem um relacionamento de longo prazo com os serviços comunitários sem fins lucrativos TOUCH. 
Em 2015 nossos funcionários, vestidos com sarongues tradicionais e estilos Kampong nostálgicos, guiaram 50 pessoas de terceira idade 
do programa de serviços de geriatria TOUCH em um tour histórico.

Em Singapura, nosso centro de negócios na Ásia-Pacífico, os funcionários se vestiram com sarongues tradicionais e estilos Kampong nostálgicos.
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Parcerias de ensino superior

A cada ano, 30.000 estudantes juntam a teoria e a prática com o 
mundo real, através da experiência prática nos laboratórios da 
Rockwell Automation em mais de 100 faculdades de engenharia 
de todo o mundo. Através destas parcerias educacionais. estudan-
tes aprender como aplicar nossas tecnologias de intormação 
e automação para a produção e negócios mais sustentáveis, 
inteligentes e seguros. Em adição à educação estudantil, utilizamos 
estes laboratórios para treinar clientes, distribuidores e outros 
parceiros, e também os utilizamos como centros de pesquisa, 
desenvolvimento e colaboração com líderes locais escolhidos.

Temos laboratórios em universidades do Brasil, China, Índia, Coreia 
do Sul, Estados Unidos, Turquia e Vietnã. Em 2015, abrimos nosso 
primeiro Smart Lab (Laboratório intelilgente) em conjunto com 
o campus Seongnam da Korea Polytechnic University. Aqui, 
estudantes desenvolveram ainda mais capacidades técnicas nos 
campos interligados de tecnologias operacionais e informativas, 
usadas nas fábricas inteligentes da atualidade e nas Empresas 
Conectadas. Também iniciamos uma atualização no laboratório, 
focada na produção inteligente e na robótica, em conjunto com 
a Shanghai Jiao Tong University.

Em outros lugares da China, abrimos cinco novos laboratórios na 
Lanzhou University of Technology, Guilin University of Aerospace 
Technology, Xiamen University, North China Electrical Power 
University e no Zhejiang Industry Polytechnic College.

Adicionalmente, equipes de mais de 330 universidades e 
faculdades chinesas participaram no nosso anual Concurso de 
Aplicação de Sistemas Allen-Bradley, realizado em conjunto com o 
Ministério Chinês de Educação. O concurso, uma das competições 

universitárias de mais alto nível na indústria da automatização 
chinesa, destina-se a despertar o interesse de alunos e professores 
sobre a automatização industrial, aumentar as habilidades práticas, 
promover a inovação e o trabalho em equipe e ajudar a China a 
desenvolver a próxima geração de talentos em engenharia.

“O setor de produção d China está passando por uma 
transformação que leva ao surgimento de uma demanda pelo 
talento da automação industrial,” disse Joe Kann, Vice-presidente 
de Desenvolvimento de Negócios Globais da Rockwell Automation. 

“Esperamos fazer parcerias com mais universidades e faculdades 
chinesas através deste concurso para cultivar mais talentos em 
automatização de alto calibre para que possam, por sua vez, 
impulsionar a ‘produção inteligente’ na China.”

Nos estados Unidos, a Rockwell Automation e várias de nossas 
indústrias parceiras, incluindo a Endress+Hauser, deram apoio 
financeiro, técnico e de produto para um laboratório de última 
geração para o ensino de controle de processos, na Purdue 
University. Este laboratório define uma plataforma de aprendiza-
gem para construir um currículo prático à volta dos processos de 
controle para a Purdue e seus sete câmpus em Indiana. Visto como 
um investimento de colaboração de longo prazo em aplicações 
comerciais e de talento, o laboratório foi desenvolvido para aumen-
tar a exposição à carreiras nos processos industriais. Muitos 
estudantes falham em reconhecer a variedade de esciolhas de 
carreira disponíveis para eles conforme novos papéis surgem 
através das tecnologias avançadas. Um objetivo futuro é dar 
workshops de verão para engenheiros em atividade aprenderem 
sobre o assunto e obterem alguma experiência sobre integração 
do controle do processo com colegas acadêmicos e da indústria.

A Rockwell Automation recebeu 22 professores para uma conferênci em nosso laboratório em conjunto com a Istanbul Technical University. A conferência incluiu 
um tour pelas empresa Procter & Gamble.
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