
RELATÓRIO DE 
RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA 2016



RRC 2016
S U M Á R I O

Clientes | S U S T E N T Á V E I S

 9  A informação fortalece uma produção inteligente, segura e sustentável

 10  Os maiores fabricantes veem a segurança como uma responsabilidade social e fiscal

 11 Compatibilidade de produtos e transparência de divulgação

 5  Mensagem do presidente e CEO

 6  Visão geral do RRC

Empresa | S U S T E N T Á V E L

 12  Desempenho ambiental

 16  A segurança do funcionário segue sendo de primeira linha

 17  Funcionários engajados e comprometidos em fazer o melhor

 20  Cultura de integridade lidera lista de força de engajamento dos funcionários

Comunidade | S U S T E N T Á V E L

22  Diversidade do fornecedor

 23  Filantropia orientada

 25  Parcerias de educação superior

2



P R I N C Í P I O S  
D E  R E S P O N S A B I L I D A D E 
S O C I A L  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

•  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 discriminação 
de emprego ilegal sob qualquer forma 
e nos esforçamos para tratar todos os 
funcionários com justiça e dignidade.

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

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

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

•  Aderimos a um Código de Conduta 
baseado em princípios e leis que 
norteiam as decisões e ações de nossos 
colaboradores e fornecedores.

Você encontra nossa Política Global de 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade 
completa em nosso site.
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De Blake Moret
P R E S I D E N T E  e  C E O

É um privilégio compartilhar minha perspectiva sobre responsabilidade corporativa pela 
primeira vez. Há 31 anos, comecei a trabalhar na Rockwell Automation, tornando-me 
presidente e CEO em julho de 2016. Tenho muito orgulho do legado de cuidado e proteção 
ambiental que herdei e comprometo-me a dar sequência e aumentar esse legado à 
medida que seguimos em direção ao futuro. Nunca foi tão importante cumprirmos com 
nossas obrigações como empresa mundial de referência, servindo de exemplo para nossos 
funcionários, clientes, parceiros, acionistas e comunidades.

Começamos com nossa missão de melhorar a qualidade de vida tornando o mundo mais 
produtivo e sustentável. Nossos sucessos em 2016 foram significativos. Mais uma vez, o 
Ethisphere Institute nos qualificou uma das empresas mais éticas do mundo, e o índice 
norte-americano de sustentabilidade da Dow Jones nos listou como membro. A Newsweek 
nos classificou entre as empresas mais ecológicas dos EUA (nº 7). Tenho um orgulho 
especial em ver que nossos funcionários trabalharam com mais segurança do que no ano 
passado, com um desempenho de segurança que esteve entre os melhores de nosso setor.

Como CEO, inclusão e engajamento são prioridades para mim. A cada três anos, realizamos 
nossa pesquisa de engajamento do funcionário, a Global Voices. Em 2016, continuamos 
a ter uma classificação forte e estável no índice de engajamento dos funcionários, 
significativamente maior do que a de empresas mundiais similares. Creio haver uma forte 
correlação entre funcionários altamente engajados e a fidelidade do cliente. 

Somos líderes mundiais em tecnologia e concentramos toda nossa paixão e conhecimento 
em tornar nossos clientes mais produtivos. Hoje, a automação industrial tem menos a 
ver com adicionar capacidade e mais a ver com a utilização eficiente do que se tem para 
atingir o próximo nível de produtividade. Com nossa inovação e amplo entendimento dos 
processos industriais, auxiliamos os clientes a fazerem mais com menos usando métodos de 
fabricação mais inteligentes, seguros e sustentáveis. 

Mesmo que seja importante investir na próxima descoberta inovadora, também é 
importante para nós investirmos no desenvolvimento de nossa força de trabalho atual 
e futura. A tecnologia fez o setor avançar, mas a lacuna de habilidades em nível mundial, 
que deixa milhões de empregos vagos, ameaça nos deter. Apoiamos de modo incisivo 
o conceito de aprendizagem por toda a vida, tanto para recém-formados como para 
funcionários experientes, inclusive nossos próprios funcionários e os de nossos clientes. Para 
a força de trabalho do futuro, contribuímos com milhares de horas de trabalho voluntário 
e milhões de dólares para o sucesso do FIRST (For Inspiration and Recognition of Science 
and Technology – Pela Inspiração e Reconhecimento da Ciência e da Tecnologia) e outros 
programas nas STEM (Science, Technology, Engineering and Math, ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática). Os funcionários desejam saber que seu trabalho é importante, 
que eles terão as ferramentas e o treinamento para o sucesso e que terão a oportunidade 
de avançar em suas carreiras.  

Essas são as questões com as quais nos preocupamos profundamente e onde sentimos 
a necessidade de liderar. Estamos gratos pelo interesse mútuo demonstrado por você 
sobre esses tópicos e sobre nossos esforços e progresso. Como sempre, agradecemos seus 
pensamentos e ideias.

Atenciosamente, 

Blake D. Moret 5



Listada no Índice de Empresas FTSE4Good 
por mais de uma década

Empresas mais ecológicas 
dos EUA (nº 7)

Indicada para o Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade norte-americano pela 
sexta 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 foi reduzida em 23% 
em relação à avaliação inicial de 2008, avançando 
em direção à meta de 30% de redução

• Atingimos o objetivo de utilizar no ano atual 
menos água que no ano anterior. A água é 
consumida principalmente para beber e para fins 
sanitários e de encanamento, e também para 
arrefecimento e limpeza na produção

• Em 2016, evitamos que 82% de nossos resíduos 
fossem para aterros sanitários, excedendo nossa 
meta anual de 80%

• Número de locais certificados pelo sistema de 
gerenciamento ambiental ISO 14001: 22 

• Recebemos a Certificação Green Masters do 
Conselho de Empresas Sustentáveis do Wisconsin, 
nos EUA

Responsabilidade corporativa
V I S Ã O  G E R A L  D E  2 0 1 6

VENDAS DE US$ 5,9 bilhões
LUCRO POR AÇÃO AJUSTADO DE US$ 5,93

F I N A N C E I R O

S U S T E N T A B I L I D A D E

• Inovação
• Experiência na área
• Cultura da integridade e 

responsabilidade corporativa

Servindo 
clientes há 

113 anos
MAIS DE 80 PAÍSES
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US$ 8,3 milhões
Em 2016, a Rockwell Automation contribuiu 
com doações em dinheiro e em materiais em 
todo o mundo para organizações de educação, 
serviços humanos, artes e cultura e cívicas

Anunciamos o novo compromisso por 
quatro anos de US$ 12 milhões em 
dinheiro e produtos para o FIRST

 0.36
O desempenho de segurança global, como 
medido por nossa Taxa de Casos Registráveis 
(0,36), continuou o melhor da categoria 
em 2016 quando comparado à taxa média 
do setor privado e à de nossos colegas de 
produção de componentes eletrônicos

Classificada entre os 100 Empregadores 
Mais Atrativos da China

Educação  70%

Serviços humanos  19%

Artes e cultura    7%

Cívico    4%

70% 

19% 

7% 
4% 

22.000 FUNCIONÁRIOS, 
mais da metade fora dos EUA

Recebemos a pontuação 
perfeita de 100% no índice 
de Igualdade Corporativa da 
Campanha dos Direitos Humanos 
pelo quinto ano consecutivo

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

Vencedora: Prêmio de Excelência do Conselho 
de Saúde e Segurança no Local de Trabalho do 
Ministério do Trabalho de Cingapura

D O A Ç Õ E S  D E  C A R I D A D E

F U N C I O N Á R I O S

S E G U R A N Ç A

I N T E G R I D A D E D I V E R S I D A D E  D O  F O R N E C E D O R

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

Mais de US$ 85 milhões 
investidos em quase 725 empresas 
nos EUA de propriedade de 
executivos de minorias, do sexo 
feminino, LGBT ou de veteranos de 
guerra com deficiência
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Clientes | S U S T E N T Á V E I S

A Rockwell Automation faz parte de sua vida todos os dias. Somos a maior empresa do mundo 

concentrada somente em informação e automação industrial, com 22.000 funcionários em 

mais de 80 países e que atende a clientes de quase todos os setores. Nossos produtos, soluções 

e serviços são projetados para atender às necessidades dos clientes de reduzir o custo total de 

propriedade, maximizar a utilização de recursos, reduzir o tempo de resposta para o mercado 

e reduzir o risco empresarial. Os clientes utilizam nossas tecnologias inovadoras para ajudar a 

executar processos mais limpos, seguros e de maior eficiência energética, seja para levar mais 

rapidamente ao mercado medicamentos que salvam vidas, aumentar a disponibilidade de 

água potável ou melhorar a qualidade de seus produtos favoritos.

A informação fortalece a produção 
inteligente, segura e sustentável 
A informação fortalece a produção inteligente, 
segura e sustentável dos dias atuais com dispositivos 
inteligentes que fazem análises automáticas e 
diagnósticos preditivos e se adaptam a mudanças 
rapidamente. Sistemas de informação e controle 
integrados ajudam as operações a tomarem 
decisões melhores. O compartilhamento contínuo 
de informações que compreende pessoas, processos 
e tecnologias em operações mundiais e em lugares 
remotos leva a uma melhor colaboração, à resolução 
mais rápida de problemas e a um aumento da 
produtividade. 

Essa é a nossa visão do que chamamos "The 
Connected Enterprise". Com nossa inovação e 
experiência, ajudamos nossos clientes e parceiros a 
tirar proveito de tecnologias emergentes para obter 
o maior valor de suas operações e investimentos 
em fabricação para uma produção mais inteligente, 
segura e sustentável.

Cliente de longa data, a Wonderful Pistachios 
construiu uma nova fábrica na Califórnia, onde 

nossa plataforma de tecnologia de controle gerencia 
o processamento diário de aproximadamente 
2.540 toneladas de nozes. A automação industrial 
inclui centros de controle de motores inteligentes 
pré-configurados com software que reúne em 
tempo real dados de diagnóstico e de produção, 
informações de tendências e outras métricas 
importantes. Os operadores da instalação acessam os 
dados diretamente dos controladores e podem obter 
relatórios do histórico da produção para rapidamente 
determinar (e, se necessário, ajustar) variáveis de 

produção, como temperaturas 
de secador e velocidades do 
assador. A nova instalação 
excedeu as estimativas iniciais 
de volume de produção em 15%, 
ajudando a Wonderful Pistachios 
a atender à demanda cada vez 
maior por seu produto, que é 
uma sensação no mundo todo.

Além do gerenciamento da formulação e uso de 
material básico, fabricantes de fármacos devem manter 
níveis precisos de temperatura e umidade. A fábrica 
da GlaxoSmithKline, em Zebulon, na Carolina do Norte, 
nos EUA, faz 500 produtos (de 30 marcas diferentes) 
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em ambientes de temperatura e umidade controlados 
para garantir a integridade dos produtos. No entanto, a 
fábrica de 30 anos tinha um sistema de gerenciamento 
ambiental de 20 anos e um sistema de gerenciamento 
do edifício desatualizado. Com nossas tecnologias de 
controle distribuído, a fábrica atualizou e unificou seus 
sistemas de gerenciamento ambiental e do edifício, 
otimizou a produção para uma fabricação mais enxuta, 
economizou energia e aumentou a visibilidade dos 
dados e o acesso pelos operadores.

No Reino Unido, a equipe de 8.000 integrantes do 
York Teaching Hospital NHS Foundation Trust trata 
mais de 700.000 pacientes por ano, com demandas 
de energia semelhantes às de uma pequena cidade. 
Quando a infraestrutura de energia da instituição, 
construída em torno de 1970, estava chegando 
ao fim do ciclo de vida, o hospital aproveitou a 
oportunidade para fazer melhorias significativas na 
forma de gerar e consumir calor e energia. Nossa 
tecnologia está no centro de um sistema de controle 
de energia que permite que o hospital colete dados 
de medição de gás, vapor, eletricidade e calor a cada 
30 minutos e ajudará a fazer com que o hospital 
aumente sua resiliência elétrica, reduza o consumo 
de energia e a pegada de carbono.

Os maiores fabricantes veem a segurança 
como uma responsabilidade social e fiscal
Como líder mundial no fornecimento de automação 
para a segurança industrial, ajudamos os fabricantes 
a obter operações seguras, sustentáveis e produtivas. 
Estudos têm concluído repetidamente que os 
fabricantes obtêm maiores ganhos de eficiência 
operacional (e de segurança dos funcionários) 
quando implementam programas amplos que 
tratam da cultura da segurança, implementam 
procedimentos de compatibilidade de engenharia 
e de fábrica e investem em tecnologia moderna 
de automação e de proteção. Para esses melhores 
fabricantes, um ambiente de trabalho seguro é uma 
responsabilidade social e fiscal. Um investimento em 
segurança é um investimento em produtividade.

As operações cada vez mais conectadas dos dias 
de hoje apresentam mais oportunidades para 
aumentar substancialmente a compatibilidade e o 
desempenho de segurança. Em uma Connected 
Enterprise com tecnologias de segurança que 
combinam o controle de segurança e das máquinas 
em uma única arquitetura, os profissionais podem 
acessar dados operacionais e de segurança em 

As tecnologias da 
Rockwell Automation contribuem 
com a viticultura sustentável 

A vinícola familiar mais antiga de Yalumba, na Austrália, 
está comprometida com a viticultura sustentável, 
começando nos vinhedos e estendendo-se a cada 
aspecto da fabricação do vinho, produção, envasamento e 
distribuição.

A Oxford Landing Estate Winery é uma fábrica ecológica e 
premiada que utiliza nossa automação avançada e nossas 
tecnologias de controle de processos para aumentar a eficiência, 
a qualidade e a sustentabilidade. Isso inclui um sistema de 
refrigeração com a opção de carregamento fora de pico para 
reduzir os custos de eletricidade e o consumo de energia por 
meio da eficiência maximizada do compressor. Além disso, o 
retorno aquecido de gás amoníaco aquece a água utilizada para 
os tanques de lavagem em toda a fábrica. A vinícola também 
tem sua própria estação completa de reciclagem de esgoto.
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tempo real. Profissionais da segurança obtêm novas 
visões sobre o comportamento dos trabalhadores, 
compatibilidade das máquinas e causas de 
encerramentos ou paradas de segurança, assim como 
anomalias e tendências de segurança. Conforme 
observou o analista de pesquisa da LNS, Peter Bussey, 

“com a capacidade de capturar e analisar grandes 
quantidades de dados operacionais e do sistema de 
segurança, os profissionais de segurança podem deixar 
de simplesmente descrever o que houve de errado e 
passar a prever e prevenir incidentes”. 

Essa compreensão vai muito além da identificação 
de onde ferimentos ocorrem em uma fábrica e 
inclui a observação de aplicações comuns em toda 
uma empresa onde ferimentos, quase acidentes 
e encerramentos por segurança têm o potencial 
de afetar a segurança e a produtividade dos 
trabalhadores.

Vencedores de excelência em segurança 
demonstram o valor da segurança na empresa

Em 2016, os vencedores do nosso Prêmio Excelência na 
Segurança de Produção anual incluíram um grupo de 
empresas mundialmente diversas. O prêmio homenageia 
as empresas e fábricas mais seguras do mundo. 

A MESNAC, fornecedora de máquinas para pneus e 
borracha na China, projeta recursos de segurança 
que aumentam a produtividade em suas máquinas. 

“Ajudamos nossos clientes a perceber que a 

segurança não precisa vir às custas da produtividade”, 
afirma Mingjin Yu, vice-presidente da MESNAC. “O 
foco na segurança permitiu que pudéssemos nos 
expandir para novos mercados ao redor do mundo. 
Construímos máquina utilizando os padrões de 
segurança mundiais mais exigentes ao mesmo 
tempo em que melhoramos continuamente nossa 
própria cultura da segurança”.   

A OCME, fabricante internacional de máquinasda 
Itália, colabora com grupos de engenharia e de saúde, 
segurança e meio ambiente de seus clientes para 
ajudá-los a garantir que as novas máquinas atinjam 
as metas dos dois tipos. “Seguimos padrões de 
segurança rigorosos ao projetar as máquinas”, disse 
Antonino Eneide, diretor de projetos e portfólio da 
OCME. “Entretanto, vamos além da compatibilidade 
e fornecemos sistemas que ajudam a aumentar a 
segurança e a produtividade na fábrica dos clientes”.

A Yuhan-Kimberly aumenta 
produtividade e segurança com 
plataforma de controle única 
O crescimento populacional na Ásia criou uma 
demanda maior de bens de consumo, como lenços 
de papel, papel higiênico e toalhas de papel. Para 
atender a essa necessidade, a Yuhan-Kimberly, 
maior produtor de produtos de higiene pessoal e 
para o lar do continente, modernizou seu sistema 
de automação na instalação em Kimcheon, na 
Coreia, com a tecnologia da Rockwell Automation. 
A atualização incorporou segurança de máquina à 
plataforma de controle única do sistema, permitindo 
à fábrica aumentar a produtividade e a segurança.
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A MESNAC e a OCME ganharam prêmios de nível 
empresarial por seu foco em segurança abrangendo 
a empresa como um todo. A Dana Incorporated, 
fornecedora mundial de tecnologia de powertrain, 
recebeu um prêmio em nível de fábrica pelo 
programa de segurança de sua instalação em Fort 
Wayne, Indiana, nos EUA. “Como a segurança é 
uma parte visível de nossas operações diárias, os 
funcionários sentem-se capacitados a identificar e a 
relatar riscos em potencial assim que os percebem”, 
afirmou Jeff LaBelle, gerente de saúde e segurança 
da Dana Incorporated. “Um consequência disso é 
que, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos, 
as sugestões dos funcionários também servem para 
aumentar a produtividade, a qualidade e a eficiência”.

Compatibilidade de produtos e transparência 
de divulgação
Assim como nossos clientes, devemos estar 
em conformidade com milhares de requisitos 
regulatórios de produtos, padrões, certificações e 
leis. A cada ano, países, regiões e estados diferentes 
implementam novas regras que tratam de eficiência 
energética, segurança, substâncias perigosas e tutela 
de produtos. Essas regras exigem documentação 
detalhada para demonstrar a compatibilidade. 

Em 2016, quando uma nova iteração da 
regulamentação de restrição de substâncias 
perigosas na China foi liberada, respondemos 
prontamente para atender aos novos requisitos de 
divulgação de informações e rotulagem dentro 

do prazo em que os requisitos entrariam em vigor, 
em julho. Também fizemos progresso contínuo no 
sentido de atender aos requisitos da diretriz sobre a 
restrição de substâncias perigosas da União Europeia. 
Quase 90% de nossos produtos já atendem às 
restrições de materiais da diretriz muito antes do 
prazo, a encerrar em julho de 2017.

Avaliamos a eficiência energética de nossos 
inversores de frequência padrão antecipando a 
diretriz da União Europeia para produtos relacionados 
à energia e sua elaboração ecológica. É interessante 
observar que a regulamentação relativa aos nossos 
inversores de frequência ainda não foi liberada 
e que os requisitos obrigatórios ainda não estão 
em vigor. Entretanto, como o padrão que explica 
como demonstrar a conformidade já foi publicado, 
procedemos com trabalho em eficiência. 

Para atender aos requisitos de relatório de "minerais de 
conflito" da lei Dodd-Frank, dos EUA, fizemos progresso 
significativo em nossa capacidade de reunir dados dos 
fornecedores. Continuamos a receber pontuações 
altas de fontes externas que revisam nossos processos 
e nosso alinhamento com o Guia sobre o Dever de 
Diligência para Cadeias de Fornecimento de Minerais 
Provenientes de Zonas de Conflito e Áreas de Alto 
Risco da Organização para a Cooperação Econômica 
e Desenvolvimento. Essa orientação visa ajudar as 
empresas a respeitar os direitos humanos e a evitar que 
elas contribuam com conflitos por meio de decisões e 
práticas de compra de minerais.

A revista Smart 
Manufacturing reconhece 
nossos executivos 
A revista Smart Manufacturing nomeou 
Keith Nosbusch, diretor e ex-CEO, e 
Sujeet Chand, vice-presidente sênior 
e diretor de tecnologia, na lista dos 
“30 Visionários” da publicação. A lista 
celebra “aqueles na área de fabricação 
que tiveram a visão de desenvolver e 
adotar tecnologias digitais de ponta 
e que conduziram a fabricação a 
uma nova era de competitividade”.

Keith Nosbusch,  
diretor e ex-CEO

Sujeet Chand, vice-presidente 
sênior e diretor de tecnologia
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Reaproveitamos 

82%
 dos resíduos 

gerados em 2016

Desempenho ambiental
O Newsweek Green Rankings 2016, uma das avaliações do 
desempenho ambiental de empresas mais reconhecidas 
mundialmente, nos colocou entre as empresas mais 
ecológicas dos EUA (nº 7). A revista de notícias, em 
conjunto com a Corporate Knights e a HIP (Human 
Impact + Profit) Investor Inc., avaliou as 500 maiores 
empresas de capital aberto do mundo. Eles analisaram 
vários indicadores de desempenho, que incluíram 
energia, gases causadores do 
efeito estufa, água e resíduos. 
Embora não tenhamos o nível 
de capitalização do mercado de 
ações exigido para a consideração 
para uma classificação mundial, 
nossa pontuação foi equivalente 
à de empresas listadas entre as 20 
principais do mundo inteiro. 

Nossa fábrica em Xangai, na China, também foi 
reconhecida por seu desempenho ambiental. A 
fábrica foi nomeada entre as “10 maiores empresas 
de crédito de proteção ambiental” entre milhares de 
multinacionais e estatais chinesas do distrito de Pudong. 

Nossa prioridade é a utilização eficiente de recursos 
para reduzir o consumo de energia e água e a geração 
de resíduos. Utilizamos a maior parte de nossa energia 
para iluminar, aquecer e resfriar nossos prédios. Assim 
sendo, a maior parte de nossas emissões de CO2 é 

indireta e produzida nas geradoras de eletricidade, não 
em nossos locais. Essas são chamadas de emissões de 
escopo 2, enquanto as emissões diretas, de atividades 
que controlamos em nossos limites operacionais, são 
de escopo 1. Em 2016, continuamos avançando em 
direção à meta de gases de efeito estufa de 2022 
de reduzir as emissões de CO2 normalizado em 30% 
em relação à avaliação inicial de 2008. Desde 2008, 
reduzimos a intensidade de energia em 23%. Ano 
após ano, reduzimos nossas emissões de CO2 em 2016. 

(consulte os gráficos da página 14)

Medimos e relatamos a utilização de 
energia e a emissão de carbono em 
300 locais, incluindo 16 instalações 
principais de fabricação e 
armazenamento. A energia representa 
uma porcentagem pequena do custo 
total de produção nesses locais. Ao 

atualizarmos os locais, sistemas e processos, buscamos 
oportunidades de reduzir ainda mais os impactos 
ambientais. Por exemplo, nossa instalação de Richland 
Center, no Wisconsin, EUA, observou no ano passado 
uma redução de 26% na utilização de energia e 41% 
na utilização de gás natural, no primeiro ano após a 
instalação do novo telhado. O novo telhado consertou 
alguns vazamentos e forneceu melhor isolamento do 
edifício, o que reduziu as demandas de aquecimento 
e de resfriamento. O local experimentou uma redução 
significativa nos custos de resfriamento do edifício 

Empresa | S U S T E N T Á V E L

Nossa missão de melhorar a qualidade de vida, tornando o mundo mais produtivo e 

sustentável, começa conosco e com as ações que realizamos diariamente. Os principais índices 

e organizações continuaram a nos reconhecer em 2016 como líder em sustentabilidade. O 

Índice Norte-Americano Dow Jones de Sustentabilidade nomeou-nos pela sexta vez como 

membro. Empresas listadas nesse índice altamente cobiçado estão em melhor posição que seus 

equivalentes do setor em diversos critérios econômicos, ambientais e sociais. Além disso, fomos 

incluídos no índice FTSE4Good, um reconhecimento que mantemos há mais de uma década.
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durante os meses de verão. Novas unidades de ar de 
cobertura e a substituição das lâmpadas da fábrica por 
lâmpadas LED também contribuíram para a economia 
de recursos do local.

Continuamos a experimentar impactos ambientais 
positivos a partir do telhado ecológico em nossa matriz 
empresarial com certificação LEED, em Milwaukee, no 
Wisconsin, EUA, e no campo de energia solar de nosso 
local em Mequon, também no Wisconsin.

Para a água, operamos com uma meta de aumento 
anual zero. Utilizamos a água principalmente para 
beber e para fins sanitários e de encanamento, assim 
como para resfriamento e limpeza durante os processos 
de produção. Com o passar do tempo, reduzimos a 
utilização de água a baixas recorde. No Brasil, uma 
seca de dois anos elevou a necessidade de reduzir a 
utilização e a demanda de água sobre o fornecimento 
local. Nossa instalação em Jundiaí instalou um novo 
tanque de retenção de água de 5.000 litros para 
coletar a água de condensação das unidades de ar 
condicionado do local. A água retida é reutilizada para 
regar os jardins e limpar os pisos, entre outras coisas.

A cada ano, estabelecemos uma meta de reciclar 
ou reutilizar 80% de nossos resíduos e, em 2016, 
atingimos uma taxa de 82% de resíduos que não 
foram para aterros. Reciclamos muitas de nossas 
linhas de resíduos. Por exemplo, temos parceria com 
a SIMS Recycling Solutions para reciclar de modo 

responsável produtos eletrônicos e computadores no 
fim do ciclo de vida. Em um ano, enviamos mais de 
417 toneladas de sucata de produtos eletrônicos para 
a SIMS. A quantidade de material reciclado equivale 
à economia de quase 440.000 litros de gasolina e 
mais de 2.400 barris de petróleo, ao plantio de 26.700 
árvores e à remoção de 230 carros das estradas.

Todos os nossos locais devem estar em conformidade 
com as regulamentações ambientais e de segurança 
locais e com nossos rígidos procedimentos e políticas 
próprios. Para garantir a melhoria contínua em saúde, 
segurança e meio ambiente além da compatibilidade, 
realizamos amplas avaliações de desempenho em vários 
locais de fabricação, depósitos e centros de soluções a 
cada ano. Em 2016, realizamos 54 auditorias internas.

Além disso, recebemos 17 visitas de agências 
regulamentadoras de segurança ocupacional e 
ambiental. O Departamento de Recursos Naturais 
do Wisconsin emitiu, para nossa sede em Milwaukee, 
no Wisconsin, EUA, uma notificação de não 
conformidade devido a uma lacuna administrativa 
no plano contra derramamentos no local, lacuna essa 
que já corrigimos. Em nosso local em Mequon, no 
Wisconsin, EUA, a Occupational Safety and Health 
Administration emitiu uma notificação de violação 
e multa de US$ 5.500 referentes a um incidente no 
manuseio de materiais. Investigamos essa questão e 
implementamos as ações corretivas.

Funcionários de Aarau treinam nas árvores 
Levamos o treinamento para o ar livre para que nossos colegas de Aarau, na Suíça, que utilizam 
equipamento de proteção contra quedas. Em vez de utilizar plataformas elevadas dentro de nossa 
instalação, os funcionários passaram o dia em um campo de treinamento com cordas altas que eles 
atravessaram e onde escalaram árvores de 3 a 15 metros de altura.
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Homenagem repetida para o Centro 
de Negócios Ásia-Pacífico 
Pelo sexto ano consecutivo, o Conselho de Saúde 
e Segurança no Local de Trabalho do Ministério do 
Trabalho de Cingapura homenageou nosso Centro 
de Negócios Ásia-Pacífico (CNAP) com um Prêmio de 
Excelência. O CNAP foi uma das duas únicas organizações 
a obter esse reconhecido prêmio de segurança. “Ao 
celebrarmos esse sucesso, devemos nos lembrar 
de permanecer comprometidos para estarmos em 
conformidade com as regulamentações de segurança 
e para demonstrarmos o maior padrão de segurança 
ocupacional e desempenho em saúde”, afirmou Oh Ling 
Ling, gerente de fábrica. “Devemos sempre priorizar a 
segurança e a saúde de nossos funcionários”. Foi a nona 
vez que o Conselho de Saúde e Segurança no Local 
de Trabalho do Ministério do Trabalho de Cingapura 
reconheceu o desempenho de segurança do CNAP.
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S E G U R A N Ç A
Temos 22 locais certificados 

para o Sistema de Gerenciamento 
Ambiental ISO 14001, com Gdansk, 

na Polônia, sendo nosso local certificado 

mais recente, e 14 locais certificados 
para o padrão de segurança e saúde 

ocupacional OHSAS 18001.
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A segurança do funcionário segue sendo de 
primeira linha
Nosso desempenho de segurança global, conforme 
medido por nossa taxa de casos registráveis, permaneceu 
a melhor em 2016 quando comparada com as taxas 
médias do setor privado e com empresas de fabricação 
de eletrônicos. Essa taxa é uma das três métricas de 
segurança do funcionário que controlamos em uma 
média sequencial de 12 meses para identificar tendências 
conforme elas vão surgindo. Ao final de 2016, nosso 
desempenho ultrapassou todas as três metas de 
segurança. (consulte os gráficos da página 15) Embora 
estejamos gratos com o fato de que nossos funcionários 
continuaram a trabalhar de modo seguro, sabemos que 
devemos continuar a melhorar à medida que buscamos 
nossa visão de um ambiente de trabalho sem ferimentos.

Concentramos a maioria de nossos esforços do ano 
passado na identificação, medição e redução de riscos no 
ambiente de trabalho. Aprimoramos nossa ferramenta 
principal, a Avaliação de Riscos Significativos, fornecendo 

definições mais claras de risco e níveis de risco em nossos 
locais de fabricação. Nosso departamento de saúde, 
segurança e meio ambiente fez parceria com nosso grupo 
de suporte de operações e processos avançados para tratar 
de riscos específicos ao manuseio e transporte de cargas. 
As equipes desenvolveram um protocolo específico para a 
identificação e movimentação segura dessas cargas.

Ferimentos relacionados à ergonomia industrial 
foram responsáveis por 30% de nossos incidentes 
registráveis. Para fortalecer nossos processos e 
reduzir riscos, introduzimos as Orientações para 
Projeto de Ergonomia, licenciadas pela Humantech. 
Desenvolvemos uma Oficina de Equipe Ergonômica 
que utiliza essas orientações para educar as equipes 
locais e melhorar a forma como nossos funcionários 
se movimentam pelas áreas de produção. Em 
2016, tivemos essas oficinas nos nossos 25 maiores 
locais e treinamos mais de 400 colegas.

Para reduzir os riscos para nossos colegas de 
campo que trabalham nos locais de nossos 

Rockwell Automation patrocina o 
40º ponto de compartilhamento 
de bicicletas de Milwaukee
Nosso presidente e CEO, Blake Moret (esquerda), 
uniu-se ao prefeito Tom Barrett, de Milwaukee, no 
Wisconsin, EUA, para celebrar a grande abertura 
da 40ª estação de compartilhamento de bicicletas 
Bublr, localizada do lado de fora do edifício de nossa 
matriz. Somos a maior empresa em Milwaukee a 
patrocinar uma estação Bublr.

Funcionários ativos na proteção ambiental
O Earth Day sempre fornece uma oportunidade para que milhares 
de nossos funcionários participem de esforços de proteção 
ambiental. Nossas instalações de Tecate, no México, e de Mequon, 
no Wisconsin, EUA, doaram 1.000 árvores para que os funcionários 
plantassem em casa. Os funcionários de Tecate também plantaram 
árvores em uma escola local. Nosso local de Gdansk, na Polônia, 
doou 42 árvores para um jardim de infância próximo. Nossos colegas 
de Phoenix, no Arizona, EUA, replantaram leitos de flores, enquanto 
funcionários do Richland Center, no Wisconsin, EUA, aproveitaram 
paletes antigos para fazer jardineiras, vendidas mais tarde em um 
leilão para arrecadar dinheiro para instituições de caridade locais. 
Nosso local em Ladysmith, no Wisconsin, EUA, abriu seu primeiro 
jardim comunitário gerenciado por funcionários utilizando material 
reaproveitado da instalação para construir os leitos elevados.

Funcionários de Tecate plantam 
árvores em escola local
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clientes, expandimos nosso SafeStart Advanced 
Awareness Program para a região Europa, Oriente 
Médio e África (EMEA). Mais de 450 funcionários 
da EMEA participaram desse treinamento de 
segurança baseado em comportamentos que utiliza 
técnicas de Redução Crítica de Erros para reduzir 
os erros causados por pressa, frustração, fadiga 
e outros estados mentais. Já treinamos mais de 
1.500 funcionários de campo desde 2015, quando 
introduzimos inicialmente o SafeStart na América 
do Norte. No próximo ano, implementaremos o 
programa nas regiões América Latina e Ásia-Pacífico.

Funcionários engajados e comprometidos 
em fazer o melhor

Funcionários engajados dão melhores resultados 
para a empresa e nossos clientes. Quando os colegas 
estão engajados — quando sabem, reconhecem e 
acreditam que seu trabalho faz a diferença —  
é que dão o que têm de melhor.

A cada três anos, realizamos nossa pesquisa de 
engajamento do funcionário, a Global Voices. Os 
colegas identificam o que estão fazendo bem e 
oportunidades para fazer melhor. O retorno de nossa 
última pesquisa, em 2013, moldou muitas das novas 
ferramentas e recursos que utilizamos para colaborar 

e trabalhar de modo mais inteligente.

Em 2016, mais de 17.000 funcionários e contratados 
participaram da pesquisa Global Voices. Continuamos a ter 
uma pontuação forte e estável no Índice de Engajamento 
do Funcionário, de 79%. Ela é significativamente maior que 
na comparação com empresas globais e é especialmente 
notável durante um ano economicamente desafiador. As 
pontuações de engajamento foram consistentes entre 
unidades de negócios, cargos e regiões geográficas. 
Dos funcionários que responderam em 2013 e em 2016, 
quase três quartos afirmaram sentir que “as informações 
coletadas nas pesquisas anteriores foram utilizadas para 
realizar mudanças positivas”.

Os funcionários identificaram pontos fortes primários 
que refletem um ambiente de trabalho ético (como 
veremos na próxima seção) e inclusivo, comprometido 
em fazer o que é melhor para o cliente. Os colegas 
observaram que têm confiança na liderança sênior 
e que estão satisfeitos com sua relação com seus 
gerentes; quase 78% respondeu que “Meu gerente se 
preocupa comigo”. Essa pontuação excede os dados 
normativos em 15 pontos. Em geral, tivemos um total 
de 10 itens da pesquisa onde houve 10 ou mais pontos 
acima das pontuações normativas de outras empresas, 
inclusive “Eu recomendaria a Rockwell Automation 
como um bom lugar para se trabalhar”.

Tour de fabricação segura para alunos do jardim de infância 
Nossa instalação de Katowice, na Polônia, convidou alunos de um jardim de infância local para um 
tour sobre fabricação segura. As crianças, vestidas com equipamento de proteção individual para sua 
segurança, que incluíram capacetes, coletes e óculos de segurança, visitaram a área de produção, 
o depósito, a sala de pintura e os laboratórios da instalação. Profissionais de saúde, segurança e 
meio ambiente da fábrica apontaram os riscos de vários processos e demonstraram as práticas de 
segurança adequadas.
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Funcionários homenageados 
Várias organizações do setor reconheceram nossos colegas 
no ano passado por contribuições incríveis às suas profissões 
e à nossa empresa.

•  A National Academy of Human Resources elegeu Susan 
Schmitt, vice-presidente sênior de Recursos Humanos, como 
membro. Susan, agora, faz parte de um grupo de elite de 
líderes de ideias. Desde 1992, quando a NAHR foi fundada, 
somente 168 indivíduos foram eleitos para a Academia, a 
honraria maior que pode ser obtida por um indivíduo na 
área de recursos humanos.

•  O Manufacturing Institute presenteou Teri Blumenthal, 
gerente de fábrica de Ladysmith, e Jezabel Cardenas, gerente 
de saúde, segurança e meio ambiente de Monterrey, com o 
prêmio Women in Manufacturing STEP (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Produção) Ahead de 2016. O prêmio destaca o 
sucesso de mulheres no setor de fabricação.

•  A Society of Women Engineers (SWE) reconheceu nossa 
Equipe de Riscos Interna, liderada por Dawn Cappeli, diretora 
de segurança de informações, com o prêmio Global Team 
Leadership. A SWE confere essa distinção a uma equipe 
geograficamente diversa que faz contribuições técnicas 
notáveis em engenharia e gerenciamento técnico.

Atingimos ganhos 
impressionantes na 
representação de mulheres e 
minorias étnicas nos EUA desde 
que lançamos nossa iniciativa 
de Cultura de Inclusão em 2008.

Tendência de nove anos em 1º de outubro de 2016.

Resultados mensuráveis

Aumento da diversidade de representação nos EUA

Menor rejeição voluntária nos EUA

Mulheres

55%
abaixo da média

Mulheres

Minorias étnicas

Executivos

76%

Executivos

55%

Diretores

65%

Diretores

68%

Gerentes de nível médio

28%

Gerentes de nível médio

37%

Engenheiros

36%

Engenheiros

41%

Minorias 
étnicas

53%
abaixo da média
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A dedicação da liderança sênior para incorporar 
a inclusão nas metas e práticas de nossa empresa 
também foi um ponto forte observado que ficou 
17 pontos acima da norma. Acreditamos que nossas 
experiências individuais coletivas nos permitem 
atender melhor às necessidades de nossos clientes. 
Ao celebrar os talentos, qualidades, perspectivas 
e experiências de vida que nos definem como 
indivíduos — que inclui idade, etnia, gênero, raça 
e orientação sexual — criamos uma comunidade 
talentosa e apaixonada, cheia de ideias diferentes. Essa 
cultura de apoio também permite que nossos colegas 
se sintam envolvidos, apoiados e respeitados, não 
importando em que lugar do mundo eles trabalhem.

Em 2016, expandimos nosso Treinamento de 
Lideranças Inclusivas e Conscientes, realizado pela 
primeira vez em 2015. Mais de 600 líderes de todo 
o mundo participaram desse programa que auxilia 
gerentes a reduzir o impacto de preconceitos nas 
interações e nas tomadas de decisão. Também 
expandimos outro curso de treinamento realizado 
pela primeira vez em 2015, um programa de liderança 
e coaching com foco em aumentar a trajetória de 
mulheres preparadas para cargos de diretoria e níveis 
acima. Todas as mulheres em nível de vice-presidente 
e diretor participaram e, em 2017, apresentaremos o 
programa a uma base maior de colegas. 

Cultura de integridade lidera lista de força de 
engajamento dos funcionários
Nossos colegas citaram nossa cultura da integridade 
como um de nossos maiores pontos fortes na promoção 
do engajamento. Em nossa pesquisa Global Voices 2016, 
91% respondeu que “Meu gerente é ético e honesto”. Isso 
corresponde a 19 pontos acima da pontuação normativa 
de outras empresas e a um aumento de 10 pontos 
em relação a 2013. Outro ponto forte primordial que 
funcionários observaram foi: “Se comportamento antiético 
fosse descoberto, creio que a Rockwell Automation 
realizaria ações corretivas”. Com 81%, nossa pontuação 
ficou 12 pontos acima da pontuação normativa.

Nossos líderes e gerentes falam francamente sobre 
ética. Encorajamos os funcionários a fazer perguntas e 
a levantar problemas éticos em potencial quando eles 
surgirem. Nossa pesquisa de treinamento ético anual 
forneceu outra oportunidade de obter retorno dos 
funcionários. Os resultados dessa pesquisa também 
atestaram em favor de nossa cultura da integridade, 
com quase todos (99%) respondendo que “A liderança 
define o caminho certo para a organização”. Além 
disso, quase todos (98%) observaram que se sentiam 
confortáveis de levantar questões éticas ou de relatar 
irregularidades. Os resultados observaram, inclusive, um 
leve aumento no número de pessoas que responderam 
saber como entrar em contato com nosso ouvidor.

Dragon Boat Festival celebra a equipe, a cultura e a diversidade
Mais de 300 de nossos funcionários participaram do quarto Dragon Boat Festival anual de Milwaukee, 
nos EUA. O grupo de recursos de funcionários (ERG) Ásia-Pacífico da Rockwell Automation patrocinou 
as 11 equipes da empresa. Os membros vieram de diversas ERGs, inclusive ADVANCE Young 
Professionals, African American Professional Network, Latino Professional Network, Military Veterans 
& Allies Group e Faith Friendly & Allies Group. No total, temos 12 ERGs com 4.000 membros que 
pertencem a 31 regiões em 13 países. Nossa ERG mais recente, a ROK of Ages, para funcionários nos 
estágios finais de suas carreiras, foi formado em 2016.
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Campeã Global de Integridade
Nossa campeã de integridade do ano, Lorena Rojas, 
gerente da conta de canal com base em Lima, no Peru, 
personifica o melhor de nosso compromisso com a 
ética. Negócios crescentes em um mercado emergente e 
extremamente competitivo como o da América Latina são 
um desafio. Lorena desenvolveu uma oportunidade de 
entrar em licitação em um projeto com uma empresa de 
conexões na indústria que ajudaria sua equipe a penetrar 
em um novo segmento do setor. 

Ao começar a trabalhar com o proprietário para preparar 
a oferta de licitação, ela temeu que a cotação fosse muito 
alta e a questionou. Seus instintos estavam corretos. Ele 
adicionou dólares à oferta de modo que o dinheiro 
pudesse ser repassado ao tomador de decisões do 
negócio do cliente final. 

Demonstrando bravamente sua integridade, Lorena disse 
à empresa que não subornaria para obter o negócio. Ela, 
então, relatou o encontro aos seus gerentes e nós retiramos 
oficialmente nossa oferta do projeto. Mesmo assim, o 
proprietário abordou Lorena novamente com uma nova 
oportunidade e prometeu não haver suborno. Entretanto, 
devido à recente quebra de confiança, Lorena e seus gerentes 
decidiram não fazer mais negócios com essa empresa.

Fomos uma das primeiras corporações americanas 
a iniciar um programa de ouvidoria. Desde 1985, 
nossos funcionários confiam no ouvidor como fonte 
confiável de orientação e como via de comunicação 
de suas preocupações. Pela primeira vez em 16 anos, 
a Rockwell Automation indicou um novo ouvidor, 
Gary Ballesteros, que assume o cargo em conjunto 
com o cargo de vice-presidente de direito comercial. 
Gary e seus colegas da compatibilidade gerenciaram 
cuidadosamente a transição do ouvidor para garantir 
que os funcionários continuem confiando nesse recurso. 

Em 2016, a ouvidoria relatou o maior número de 
contatos de sua história. Recebemos 429 contatos em 
2016, em comparação com os 334 do ano anterior. 
O número de relatórios de fora dos EUA também 
continuou em uma tendência crescente, com 
165 contatos em 2016, comparados a 114 em 2015. O 
ouvidor realiza investigações profundas de todas as 
alegações de problemas de conduta. Em 2016, cerca 

de 40% das investigações levou a ações adicionais. 
Essa atividade foi consistente com a tendência dos 
anos anteriores e com as médias do setor.

Nossa cultura da integridade é baseada nas pequenas 
decisões que os funcionários tomam a cada dia. Essas 
escolhas de fazer a coisa certa são o motivo pelo qual 
o Ethisphere Institute atribuiu à Rockwell Automation 
seu título de uma das “Empresas mais éticas do 
mundo” pela oitava vez. O CEO da Ethisphere, 
Timothy Erblich, disse que as empresas, inclusive a 
Rockwell Automation, “que demonstram liderança 
em áreas como cidadania, integridade e transparência 
criam mais valores para seus investidores, 
comunidades, clientes e funcionários, solidificando, 
assim, uma vantagem de negócios sustentável”.

Concordamos plenamente. Acreditamos que nossa 
cultura da integridade nos auxilia a atrair e a reter os 
melhores funcionários, clientes e fornecedores.

Campeã de Integridade Lorena Rojas (centro), com 
Gary Ballesteros, ouvidor (esquerda), e Melissa Nandi, 

diretora de compatibilidade (direita)
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Diversidade do fornecedor
Desenvolvemos e cultivamos relações com 
fornecedores que compartilham nossos valores de 
honestidade, integridade e justiça em cada transação. 
Suprimos a maior parte de nossas necessidades de 
fornecimento de empresas localizadas nas regiões 
próximas aos clientes e locais de produção. Ao 
realizar o sourcing de modo local, respondemos 
às necessidades dos clientes mais rapidamente, 
contribuímos com o crescimento econômico local e 
reduzimos as distâncias de envio, o que beneficia o 
meio ambiente. 

Uma prioridade estratégica que temos é buscar e 
expandir relações com fornecedores diversos. Uma 
cadeia de fornecimento diversa promove a inovação 
e fornece acesso a fontes valiosas de bens, serviços 

e experiência. Nossa meta é dar a fornecedores 
qualificados uma oportunidade de parceria conosco 
sempre que possível. Dedicamos uma equipe de 
profissionais e recursos concentrados exclusivamente 
na identificação de novos fornecedores diversos 
e no gerenciamento e fortalecimento de relações 
existentes. 

Nos EUA, gastamos normalmente mais de US$ 80 
milhões por ano com quase 725 negócios diversos 
de propriedade de executivos de minorias, do 
sexo feminino, LGBT ou veteranos de guerra com 
deficiência. Em 2016, aumentamos esses para 
mais de US$ 85 milhões. Estamos comprometidos 
com a expansão da quantidade de negócios que 
fazemos com fornecedores diversos a cada ano e 
esperamos adicionar várias novas relações comerciais 
significativas em 2017.

Comunidade | S U S T E N T Á V E L

Trabalhamos de perto com empresas locais, instituições educacionais e sem fins lucrativos 

que tornam nossas comunidades locais melhores para se viver, aprender e trabalhar.

Christopher Boles, gerente da Rockwell Automation para a diversidade do fornecedor (canto inferior 
esquerdo), Jenny Littman, gerente de sourcing (canto inferior direito) e Christine DiPiazza, gerente de 
commodities (centro, à direita) se encontraram com executivos da InterChez, uma empresa certificada de 
propriedade de hispano-americanos e mulheres e fornecedor de logística global.
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Há muito somos considerados líderes no setor por 
nossas premiadas práticas de diversidade de fornecedor, 
mas duas tendências significativas tornaram esse 
trabalho uma prioridade ainda maior. Primeiro, algumas 
das empresas de maior sucesso de propriedade de 
mulheres foram vendidas para fornecedores não 
diversos — a quem damos os parabéns. Segundo, 
temos um esforço corporativo contínuo de estabelecer 
relações preferenciais com fornecedores que tenham 
um número consolidado de negócios. 

Como resultado, enfrentamos uma necessidade 
maior de nos conectarmos a fornecedores diversos 
e aumentar suas oportunidades de fazer negócios 
conosco. Para ajudar a acelerar esses esforços e 
desenvolver nosso programa de diversidade do 
fornecedor, contratamos um novo Gerente de 
Diversidade do Fornecedor, Christopher Boles, em 2016. 
Christopher tem 15 anos de experiência na execução 
de iniciativas semelhantes em um grande número 
de organizações, que incluem a Cleveland Clinic e a 
própria cidade de Cleveland. Também solicitamos, pela 
primeira vez, que todos os nossos gerentes de sourcing 
incluíssem objetivos de diversidade do fornecedor em 
seus planos de desempenho anuais. 

Além disso, convidamos nossos principais fornecedores 
diversos, com os quais fazemos mais negócios, 
para nossa primeira conferência de diversidade do 
fornecedor, em dezembro de 2016. Pedimos a eles 
que compartilhassem suas ideias sobre como eles 
conseguiram construir e expandir seus negócios com 
nossa empresa. Também analisamos nossos dados sobre 
esses maiores fornecedores para identificar conjuntos 
de habilidades comuns e tendências de desempenho. 
Com essas descobertas e melhores práticas, criamos um 
novo programa de desenvolvimento de fornecedores, 
projetado para preparar os próximos fornecedores 
diversos, assim como os atuais, para uma relação longa, 
preferencial e de sucesso conosco.

Filantropia orientada
Concentramos nossos recursos filantrópicos em 
iniciativas que melhoram a qualidade de vida em 
nossas comunidades e que desenvolvem uma 
pipeline de talento para nossa empresa e nosso setor. 
Contribuímos com programas que fornecem serviços 
básicos, assistência a desastres, oportunidades 
artísticas e culturais e fomento à liderança cívica. 

A tecnologia digital e a produção inteligente estão 
transformando nosso setor, com cargos bem pagos 
e compensadores em um ambiente colaborativo, 
limpo e seguro. No entanto, como a maioria dos 
empregadores, especialmente nos EUA, enfrentamos 
desafios tentando encontrar talentos capazes 
nas áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática). À medida que trabalhadores se 
aposentam e as economias crescem, milhões de 
cargos na indústria inteligente permanecem vagos. 

É por isso que investimos a maior parte de nosso apoio 
corporativo em educação nas STEM com nossos parceiros 
estratégicos, a FIRST® (For Inspiration and Recognition 
of Science and Technology), o projeto Lead the Way e a 
ST Math. Esses programas acadêmicos reconhecidos nos 
EUA preparam e inspiram jovens para carreiras nas STEM 
e instigam uma paixão pelo aprendizado para toda a vida. 
Para garantir uma força de trabalho capaz, que reflita a 
diversidade de nossos clientes e parceiros, priorizamos 
o engajamento de jovens mulheres e de grupos pouco 
representados nas oportunidades relacionadas às STEM.

No final de 2016, anunciamos um novo compromisso 
de quatro anos de US$ 12 milhões em dinheiro e 
produtos com o FIRST, nosso programa pós-escola 
favorito, que fornece atividades baseadas em 
mentoria para alunos do mundo inteiro. 

10 milhões
de empregos em organizações 
de fabricação que não podem 
ser preenchidos hoje devido à 
crescente lacuna de habilidades.

Fonte: Fórum Econômico Mundial

US$ 8,3 milhões
Em 2016, a Rockwell Automation contribuiu 
globalmente com doações em dinheiro e produtos 
para organizações de educação, serviços humanos, 
artes e cultura, e cívicas.

Educação  70%

Serviços Humanos  19%

Artes e Cultura    7% 

Cívica    4% 

70% 

19% 

7% 
4% 
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O compromisso adiciona aos US$ 15 milhões que já 
investimos na FIRST na última década e nos ajudará a 
expandir nosso envolvimento global com o programa. 

“A importância da educação nas STEM para o futuro 
da automação industrial e da fabricação não pode 
ser suficientemente enfatizada”, afirmou Blake Moret, 
nosso presidente e CEO. “Nossa parceria com a FIRST 
ajudou a aumentar nosso alcance e visibilidade 
perante alunos do mundo inteiro. Com nossas 
pessoas e tecnologias, estamos inspirando a próxima 
geração de inovadores”.

Durante a temporada de 2016 e 2017 da FIRST, 
patrocinamos 193 equipes e, pela primeira vez, duas 
delas fizeram parte de alianças vencedoras que 
receberam títulos no FIRST World Championship. 
Quase 500 funcionários do mundo inteiro se 
voluntariaram para a FIRST como mentores/
treinadores e outras funções. Também continuamos 
como patrocinadores globais do programa FIRST® 
LEGO® League e como patrocinadores exclusivos do 
FIRST® Robotics Innovation in Control Award. Como 

fazemos todos os anos, doamos produtos e software 
da Rockwell Automation. 

Em 2016, nomeamos Jay Flores nosso primeiro 
Embaixador STEM Global, uma função que 
acreditamos ser nova na comunidade de negócios. 
Nesse cargo de tempo integral, Jay trabalha de 
perto com a FIRST e com nossos outros parceiros 
das STEM para fornecer liderança e defesa de ideias. 
Além disso, ele age como guia e recurso para 
nossos funcionários, clientes e parceiros do setor na 
promoção das STEM e busca de talentos. 

Nesse último ano, também adicionamos um novo 
parceiro estratégico nas STEM, a ST Math. Criada 
pelo Mind Research Institute, a ST Math utiliza 
software de instrução baseada em jogos para 
aumentar compreensão proficiência matemática 
para alunos dos ensinos fundamental e médio. Com 
nosso apoio, cerca de 800 alunos em duas escolas 
públicas parceiras em Milwaukee, Wisconsin, nos 
EUA, começaram a utilizar essa ferramenta visual e 
engajadora de aprendizagem.

Novo Embaixador 
STEM Global
“O poder das STEM pode ajudar 
jovens mulheres e homens, 
a se tornar super-heróis, a 
resolver grandes (e pequenos) 
problemas e a contribuir com 
suas melhores ideias para 
melhorar nosso planeta”, afirma 
Jay Flores, primeiro embaixador 
STEM global da Rockwell 
Automation. Beneficiário de uma 
bolsa de estudos da Rockwell 
Automation, Jay se formou 
em engenharia mecânica pela 
Universidade de Wisconsin-
Madison e uniu-se à nossa 
equipe de vendas em 2012.
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Parcerias de educação superior
Somos parceiros em mais de 100 universidades e 
faculdades em todo o mundo para auxiliar a preparar 
os alunos em carreiras nas STEM e para instigar paixão 
pela aprendizagem por toda a vida. Desenvolvemos o 
currículo, equipamos laboratórios de ensino e sediamos 
diversos eventos educacionais que fornecem experiência 
prática com as mais recentes tecnologias em automação. 
Aprofundamos esses esforços em colaboração com 
Festo, Cisco, FANUC e Endress+Hauser (E+H) — líderes 
do setor que compartilham nosso compromisso na 
construção de uma pipeline de talentos globais prontos 
para trabalhar em ambientes de fabricação modernos.

Em 2016, abrimos três novos laboratórios de automação 
na China, na Universidade de Tecnologia China-
Lanzhou, na Universidade de Tecnologia Aeroespacial 
de Guilin e na Universidade de Xiamen, em um total de 
70 laboratórios naquele país e mais de 90 pelo mundo. 
Nosso laboratório na Universidade de Pequim recebeu 
mais de 1.500 alunos do ensino médio, que aprenderam 
a utilizar nossas tecnologias para o controle de um 
sistema de semáforos como parte do novo programa em 
STEM iniciado pelo Escritório de Governança e Educação 

da cidade. O programa utilizará quatro laboratórios 
da área de Pequim para alcançar 300.000 jovens. 

Atualizamos nossos laboratórios no Instituto de 
Tecnologia de Harbin, e na Universidade Jiao Tong de 
Xangai (SJTU), na China, bem como nas Universidades 
de Purdue Lafayette e Purdue Northwest, nos EUA. Essas 
atualizações ajudarão os alunos a desenvolver ainda 
mais as habilidades técnicas necessárias na aplicação 
conjunta das tecnologias da informação e operacional 
utilizadas nas fábricas inteligentes e pelas Connected 
Enterprises atuais. Abriremos laboratórios semelhantes 
em 2017 em Tecnológico de Monterrey, no México, 
em parceria com a FANUC e a E+H, e na Universidade 
Nacional de Changwon, na Coreia do Sul, assim como 
na Universidade de Wisconsin-Madison, nos EUA. 

Iniciamos um curso de Introdução à Connected 
Enterprise na Universidade de Wisconsin-Milwaukee 
para alunos formados que incluiu o trabalho em nossa 
instalação de Mequon, no Wisconsin, EUA, e um estágio 
de intercâmbio internacional de verão para dois alunos da 
graduação. Liana Hawi e Silas Petrie obtiveram experiência 
cultural e professional trabalhando em nosso laboratório 
de automação da SJTU e em nossa fábrica em Xangai. Os 

Girls & STEM
Meninas constroem seus próprios circuitos 
utilizando nossa tecnologia em um novo evento 
interativo das STEM no Discovery World, em 
Milwaukee, no Wisconsin, EUA. O Girls & STEM busca 
inspirar meninas a se verem como engenheiras, 
projetistas, cientistas, inovadoras, empreendedoras 
e futuras líderes. Estamos orgulhosos de nossa 
parceria com o Discovery World e fornecemos 
nossa tecnologia para exibições, instrutores e 
laboratórios de aprendizagem.

Membros da equipe do FIRST 
visitam o escritório para uma 
experiência prática com CLP
Membros da equipe FIRST de robótica de 
CIs de Melbourne, na Austrália visitaram 
nosso escritório em Bayswater para um dia 
de atividades de treinamento prático com 
CLPs (Controlador Lógico Programável).
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alunos também passearam pelas instalações da FANUC 
e da E+H no local e realizaram treinamentos por lá. 

Alunos do Vietnã participaram pela primeira 
vez de nosso concurso anual de aplicação do 
sistema Allen-Bradley (ASAC), que realizamos em 
conjunto com o Ministério da Educação chinês na 
SJTU. Equipes de 312 universidades e faculdades 
chinesas competiram. Professores dos campi 
das Universidades de Milwaukee e Madison, no 

Wisconsin, EUA, foram observadores. Esperamos 
que equipes dessas universidades participem da 
competição no próximo ano, enquanto expandimos 
a participação global. Além do ASAC, mais de 100 
professores fizeram parte de nossa conferência 
anual de professores de laboratório. Mais de 50 
professores também participaram de fóruns do 
setor, laboratórios práticos e sessões técnicas 
em nossa Automation Fair® anual, nos EUA. G

Apoio às 
necessidades locais
Nossos escritórios regionais complementam 
nossas prioridades de filantropia corporativa, 
dando apoio a organizações e programas 
locais que atendem às necessidades de suas 
comunidades. Em maio, nossos funcionários 
em Xangai arrecadaram fundos de seus 
colegas em toda China para comprar material 
escolar, sapatos e outros itens para colocar 
em pacotes de presentes e entregá-los a mais 
de 200 crianças do ensino fundamental da 

província de Yunnan para o dia da criança. Em junho, funcionários de nosso escritório em Harbin visitaram uma 
escola de ensino fundamental na zona rural e doaram 100 livros. Em julho, funcionários de Dalian participaram 
de um programa para professores voluntários no qual ensinaram crianças a pintar, cantar e falar inglês. 

Em Cingapura, membros de nosso grupo de recursos de funcionários do Conselho de Mulheres Profissionais 
fizeram uma parceria com uma organização sem fins lucrativos local para fazer uma oficina sobre 
aprendizagem de TI, treinando mulheres desfavorecidas na utilização do Microsoft Word e do Excel. Na África 
do Sul, nossos escritórios começaram novas parcerias com duas organizações de caridade, a Afrika Tikkun e a 
Simanye, voltadas à educação, serviços sociais e desenvolvimento econômico.

Fé, Perdão e 
Serviços à Humanidade
A cidade de Los Angeles reconheceu Rahul Dubey, funcionário 
de nosso escritório em Milwaukee, Wisconsin, nos EUA, pela 
criação de uma comunidade de várias fés e culturas.  Rahul 
foi o palestrante de destaque no Jantar de Unidade Anual 
do Conselho Multicrenças da Costa Sul e compartilhou 
sua inspiradora história pessoal de fé, perdão e serviços à 
humanidade. O padrinho de Rahul, Satwant Singh Kaleka, foi 
morto tragicamente no tiroteio do templo Sikh em Oak Creek, 
no Wisconsin, EUA, em agosto de 2012. O padrinho de Rahul 
fundou o templo.
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Funcionários reconhecidos por seu serviço voluntário
A cada ano, homenageamos colegas que, com desprendimento, doam seu tempo a necessidades que 
consideram importantes de suas comunidades e outras partes do mundo. Em homenagem a seus serviços, 
realizamos doações para as instituições de caridade de sua escolha.

P R Ê M I O  E N G I N E E R I N G  O U R  F U T U R E ™
O prêmio celebra a dedicação e o compromisso com a educação nas STEM e 
à construção de uma pipeline de funcionários talentosos e habilidosos.

Global: Gregory Gerald Pozo Batista, República Dominicana
Organização voluntária: FIRST

EUA: David Peterson, Milwaukee, Wisconsin
Organização voluntária: FIRST

P R Ê M I O  H O M E T O W N  H E R O
O prêmio reconhece esforços voluntários na comunidade direta do 
funcionário.

Júlio Renan Cruz, Brasil
Organização voluntária: Cidadão Pró-Mundo (ensina inglês a 1.600 alunos de 
comunidades de baixa renda em São Paulo e no Rio de Janeiro)

P R Ê M I O  G L O B A L  I M P A C T
O prêmio reconhece esforços voluntários que alcancem além do país de 
origem do funcionário.

Kimberly Williams, Cleveland, Ohio, EUA
Organização voluntária: Remember Nhu (dedicada a evitar o tráfico sexual de 
crianças com 65 lares para crianças em 12 países e educação vocacional)

P R Ê M I O  A T - L A R G E
Vencedor selecionado entre toda a base de escolhidos.

Mike Mackie, Milwaukee, Wisconsin, EUA
Organização voluntária: Ebenezer Stone Ministries Food Pantry (atende 
mensalmente cerca de 500 lares)
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