
Serviços de segurança de pessoas e ativos

Em conformidade com normas e padrões. Reduza o risco. Otimize a produção.



Como a sua organização visualiza segurança industrial? Você vê isso 
como uma oportunidade não apenas para conhecer os requisitos 
de conformidade, mas também para reduzir risco e maximizar a 
produtividade? 
A segurança não precisa mais ser um fardo na produtividade ou um mero custo para fazer 
negócios. Em vez disso, reforçada pelo surgimento de conectividade contínua e de tecnologias 
de controle modernas, pode ser uma ferramenta poderosa que beneficie seus trabalhadores, 
suas operações e seu resultado final.

Nossos serviços de segurança de pessoas e ativos reconhecem essas necessidades. Nós 
podemos ajudar você a proteger empregados e a cumprir com os padrões mais atualizados. 
E nós podemos trabalhar com você para encontrar maneiras de aprimorar a segurança  
e reduzir riscos enquanto otimizamos a produtividade do trabalhador e dos ativos.

Serviços abrangentes de segurança
Nossos serviços de segurança abordam o controle de energia perigosa, segurança elétrica 
e segurança da máquina. Essas ofertas podem ajudar a proteger seus investimentos em 
segurança e a integridade contínua do programa:

Os serviços de controle de energia perigosa fornecem soluções de bloqueio/
sinalização (LOTO) em uma variedade de ambientes para ajudar a gerir a segurança do 
funcionário sem comprometer a produtividade.

Os serviços de segurança elétrica ajudam a planejar de forma proativa para a 
manutenção de rotina e a identificar e reduzir possíveis condições que podem levar a arco 
elétrico ou explosão.

Os serviços de segurança de máquina são voltados em ajudar a avaliar riscos, alcançar 
conformidade e aprimorar a produtividade.
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Controle de energias perigosas

Nosso suporte abrangente de bloqueio/sinalização 
pode ajudá-lo a realizar de forma eficiente a 
manutenção de rotina e a cumprir os requisitos de 
conformidade em todos os equipamentos elétricos, 
mecânicos, pneumáticos, químicos, hidráulicos ou 
térmicos.

As auditorias, os serviços e o treinamento em 
bloqueio/sinalização ajudam a gerir de forma 
proativa a segurança do empregado ao mesmo tempo 
em que otimiza a produtividade.

• O suporte anual de auditoria pode ajudá-lo a 
confirmar que o equipamento não mudou e que 
todos os procedimentos em seu processo LOTO 
estão disponíveis e são precisos.

• Os serviços de bloqueio/sinalização incluem o 
desenvolvimento de procedimentos gráficos de 
segurança, os quais podem ser mais rápidos e fáceis 
de usar do que os procedimentos baseados em 
texto.

• O treinamento em bloqueio/sinalização para os 
empregados autorizados e afetados ajudam você a 
manter a conformidade.

Os programas de bloqueio/sinalização eletrônicos 
digitalizam uma parte ou todo o seu programa de 
bloqueio/sinalização para mantê-lo atual e ajudar a 
aprimorar a produtividade. 

Eliminar procedimentos em papel, por exemplo, 
pode ajudar a melhorar o controle de documentos. 
E a capacidade de visualizar procedimentos nos 
smartphones ou tablets pode ser mais rápida e fácil 
para os trabalhadores, principalmente em aplicações 
remotas ou estendidas. 

O software de bloqueio/sinalização permite que 
você armazene informações sobre as atividades de 
manutenção e a utilização de procedimentos de 
bloqueio/sinalização nos locais. Isto pode ajudar 
você a verificar que os trabalhadores estejam 
utilizando apropriadamente a bloqueio/sinalização e 
potencialmente aprimorar a produtividade. E pode 
ajudar a reduzir tempo de auditoria anual em até 85 
por cento.

Uma empresa modernizou o programa de 
bloqueio/sinalização e reduziu o tempo 
médio de bloqueio/sinalização de 30 para 
8 minutos. 

Isto leva a um adicional de 12 horas de 
disponibilidade por mês e uma economia 
anual de mais de US$ 500.000.

“ A falha no controle de energia perigosa é 
responsável por quase 10 por cento dos 
acidentes graves em muitas indústrias.”

 – OSHA: Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout), 2017



Segurança elétrica

Nossas análises e serviços exaustivos de arco elétrico 
visam lhe dar visibilidade nas exposições a perigos para 
que você possa tomar decisões baseadas na proteção 
dos empregados. Mais que isto, nossos serviços podem 
ajudar a manter seu equipamento funcionando como 
pretendido.

Análises
Podemos conduzir um estudo de arco elétrico em seus 
sistemas existentes, equipamentos modificados ou em 
novos equipamentos.1 Isto pode ajudar a:

Reduzir o risco

• Nossos engenheiros criam um relatório detalhado 
de análise que inclui um estudo de Coordenação do 
dispositivo de proteção (PDC) e um estudo da corrente 
de curto-circuito.

• Fornecemos recomendações para ajudar a reduzir 
riscos de arco elétrico e corrigir equipamentos 
sobrecarregados e dados para ajudar a aprimorar a 
coordenação de dispositivos de proteção.

Aumentar a competência

• Podemos fornecer treinamento de segurança e 
licenças de trabalho energizado para funcionários ou 
empreiteiros.

Melhorar a documentação

• Desenvolvemos diagramas de linha para dar-lhe um 
modelo preciso e atualizado do seu sistema elétrico.

Conseguir a conformidade

• Nossos serviços são projetados para atender ou 
ultrapassar os requisitos da CSA Z462, a IEEE-1584 e a 
NFPA 70E.

Renovar
Podemos fazer a atualização de serviço em um 
estudo existente de arco elétrico ou fazer uma revisão 
abrangente em um estudo ultrapassado.

Manter
Um contrato de manutenção anual para um estudo de 
arco elétrico novo ou existente pode ajudá-lo a monitorar 
e manter quaisquer alterações que afetem o estudo.

Reparar
Para ajudar você a alcançar um nível de risco aceitável, 
oferecemos soluções de redução para os equipamentos 
que exijam alterações.

Anualmente, cerca de 2.000 trabalhadores 
são recebidos em centros de queimados 
para o tratamento de grandes ferimentos 
causados por arco elétrico.

Arc Flash Prospectus, IEEE, 2017

1 Um serviço de escopo fixo limitado também está 
disponível em linhas do Centro de Controle de Motores 
(CCM) de baixa e média tensão.



Segurança da máquina

Nossos serviços de segurança de máquinas atendem 
suas necessidades em todo o ciclo de vida de 
segurança funcional. Nós podemos ajudá-lo a proteger 
os trabalhadores e alcançar a conformidade com a 
regulamentação, além de aprimorar a produtividade.

Avaliações de segurança expansíveis identificam e 
avaliam riscos de qualquer nível, seja em uma máquina 
ou em uma planta complexa. Isto pode ajudar você a 
tomar decisões bem informadas sobre a proteção dos 
trabalhadores.

• A auditoria de conformidade fornece análises de 
segurança de alto nível das máquinas e pode mostrar a 
conformidade  
ou a inconformidade dos atributos predefinidos.

• Avaliações de proteção identificam recomendações de 
perigos e proteções para ações imediatas.

• As avaliações de segurança básica são conduzidas por 
um de nossos engenheiros ou consultores de segurança 
e incluem recomendações de aprimoramento de 
segurança.

• As avaliações de risco baseadas em equipe oferecem 
os recursos de avaliações básicas da segurança, mas 
também incluem- análises em profundidade de máquinas 
críticas ou especiais, para que a equipe aumente seu 
conhecimento.

Os serviços de projeto dão suporte ao desenvolvimento 
de sistemas de segurança abrangentes. Podemos analisar o 
projeto do seu circuito de segurança para a conformidade 
com um determinado nível de desempenho e ajudar você 
a ter certeza de que os dispositivos de segurança estão 
aplicados adequadamente para proteger a equipe. Também 
podemos fazer uma análise de projeto para ajudar a reduzir 
perigos. 

Os serviços de instalação e validaçãoajudam a 
certificar que o sistema de segurança da sua máquina 
está propriamente instalado e funcionando dentro dos 
parâmetros e padrões definidos. Podemos também 
ajudar nos seus processos de instalação e validação 
com os produtos, padrões e treinamentos de segurança 
apropriados para seus empregados.

58 por cento de nossos 
projetos recomendam uma abordagem 
econômica.

1 Avaliação

2 Especificação de requisitos funcionais de segurança (SFRS)

3 Projeto e verificação

4 Instalação e validação

5 Manuteção e aprimoramento

Em conformi-
dade com nor-
mas e padrões

Reduza os 
riscos

Otimize a 
produção

CICLO DE VIDA DA 
SEGUR ANÇA

Avalie os perigos
Priorize as melhorias

A abordagem do ciclo de vida da segurança



O suporte de integração e partida é projetado para 
ajudar você a melhorar a produtividade da máquina 
enquanto mantém a segurança do local de trabalho. 
Esses serviços podem incluir os seguintes:

• Projeto de circuito/lógica

• Instalação

• Remediação de arco elétrico

• Atualizações de arco elétrico do CCM

A consultoria de conformidade pode ajudar você a 
cumprir com os padrões globais e da indústria, além 
de projetar sistemas para segurança funcional. Essa 
experiência pode ser crucial durante avaliações de 
risco, identificação de padrões, engenharia de sistemas, 
avaliação e certificação própria.

As áreas específicas de conformidade nas quais 
podemos ajudá-lo incluem: 

• Segurança funcional (ISO 13849-1 e IEC 62061)

• Conformidade com ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA 
e CSA

• Conformidade CE

O treinamento que é fornecido por nossos especia-
listas líderes da indústria pode familiarizar seus traba-
lhadores com os padrões da indústria atuais e novos e 
fornecer exemplos de quando aplicar os componentes 
de segurança. Os programas de treinamento são per-
sonalizados de acordo com as suas necessidades e nós 
podemos fornecê-los tanto no local quanto em um 
local de conveniência da Rockwell Automation.

• O treinamento em produto de segurança 
ensina os trabalhadores sobre os fundamentos e as 
aplicações do produto de segurança.

• O treinamento em padrões de segurança pode 
ajudar os trabalhadores a se familiarizarem com 
padrões globais, regionais e locais. 

• O treinamento de certificação TÜV é certificado 
pela TÜV Rheinland e projetado para ensinar os 
trabalhadores as melhores práticas atuais para 
segurança funcional.

“ A Rockwell Automation oferece a gama 
mais completa em termos de produtos 
de segurança da máquina, serviços 
e ferramentas virtuais … e emprega 
mais profissionais com certificação TÜV 
Rheinland que qualquer outra empresa.”

ARC Advisory Group: Relatório 2015-2020 do mercado 
global de soluções em proteção de máquinas



HISTÓRIAS DE SUCESSO DE CLIENTES

Fabricante global de baterias

Desafios
• Estado de segurança desconhecido em mais de 

200 máquinas

• Orçamento/priorização

Solução fornecida pela 
Rockwell Automation
• Auditoria de segurança

• Avaliação de risco/avaliações de perigos e 
baseados em equipe

• Especificação de requisitos funcionais de 
segurança (SFRS)

Resultados
• Todas as máquinas avaliadas

• Desenvolvimento de especificações de mitigação

• Linha de tempo do cliente atendida

Os melhores fabricantes da categoria que investem 
em segurança alcançam uma OEE 5-7% mais alta, 
2 a 4% menos tempo de parada não programada e 
menos da metade da taxa de ferimentos do que 
os fabricantes com desempenho médio.
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Para mais informações sobre como podemos ajudar você a resolver seus desafios empresariais exclusivos, entre 
em contato com o distribuidor autorizado Allen-Bradley, com o escritório de vendas da Rockwell Automation ou 
visite: rok.auto/indmaintenancePT

Allen-Bradley, LISTEN.THINK.SOLVE e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc.  
Marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

SERVIÇOS DA ROCKWELL AUTOMATION
Minimizando riscos. Maximizando a produtividade.

Os serviços variam de acordo com a região.

Suporte sob demanda Suporte integrado Suporte gerenciado

Suporte ao ciclo de vida de aplicativos e produtos

Desenvolvimento e gestão  
da infraestrutura

Desempenho de ativos

Infraestrutura e segurança  
da informação

Modernização de ativos

Desempenho de ativos

Otimização dos ativos  
e da fábrica

Serviços de inventário

Suporte e treinamento da 
mão-de-obra

Segurança de pessoas  
e de ativos

Habilitar

Complementar

Otimizar

Reparar

Segurança elétrica

Controle de  
energias perigosas

Segurança da máquina

http://rok.auto/services
http://rok.auto/indmaintenancePT

