
SUPORTE E TREINAMENTO 
DA MÃO DE OBRA
Corrija a carência de 
qualificação. Fortaleça 
a competência dos 
trabalhadores. Maximize  
a produtividade.



A CRESCENTE CARÊNCIA 
DE QUALIFICAÇÃO

A Rockwell Automation oferece suporte aos trabalhadores 
industriais com:24 h por dia, 

7 dias por 
semana
Suporte

500+
Profissionais 

de serviços de 
campo

16
Centros de 

suporte remoto 
com mais de 

500 engenheiros

100+
Cursos de 

treinamento

100+
Consultores

98,7%
Taxa de clientes 

satisfeitos

Seu acesso aos talentos 
capacitados está diminuindo 
na medida em que as demandas 
operacionais e as necessidades 
de novas habilidades estão 
aumentando. 
Seus trabalhadores com o conhecimento e a 
experiência crítica estão se aposentando e 
deixando a força de trabalho, mas a disponibilidade 
de trabalhadores jovens qualificados não é 
suficiente para substituí-los. 
Simultaneamente, a mudança para a produção 
inteligente coloca novas demandas em sua força de 
trabalho. A convergência dos sistemas empresariais 
e industriais e a adoção das tecnologias de 
Internet das coisas industrial (IIoT) estão criando a 
necessidade de novas habilidades para implementar 
e supervisionar operações mais conectadas.
A carência de qualificação é um desafio global. 
À medida que aumenta, ameaça reduzir sua 
produtividade e desacelerar seu tempo de 
lançamento ao mercado. São necessárias formas 
para combater esse desafio hoje.

Fortalecer a competência 
e preencher a carência de 
qualificação
Reduza o impacto da carência de qualificação 
em suas operações com os serviços de suporte 
e treinamento da mão de obra da Rockwell 
Automation. Estes serviços podem ajudar você a:
Suplementar sua força de trabalho para lidar com a 
falta de habilidades
Reter e desenvolver habilidades essenciais
Manter a produtividade e acompanhar as 
demandas dos clientes



CORRIJA O RISCO DE 
TEMPO DE PARADA
Ocasionalmente você pode encontrar situações que precisam de 
perícia técnica fora do escopo de sua força de trabalho. Quando 
surgirem as necessidades de serviço, você pode se beneficiar de 
suporte adicional no local ou remoto, otimizar o desempenho dos 
equipamentos e aprimorar a eficiência do funcionário. 

O suporte remoto TechConnectSM proporciona o conhecimento e 
o suporte que você precisa, quando precisar dele, para enfrentar 
seus principais desafios, sejam problemas de produção, lacunas 
de treinamento ou manter as atualizações de software.

• O suporte telefônico está disponível 24/7 e pode ajudar a 
instalar, configurar, localizar problemas ou a diagnosticar 
problemas técnicos

• O suporte on-line inclui o acesso a engenheiros de suporte 
técnico altamente treinados via bate papo ao vivo, suporte 
de treinamento via Training Advisor e a capacidade de salvar 
conteúdo útil e receber notificações de produto

• O suporte de software pode ajudar a gerir as atualizações de 
software

Nossa rede global de mais de 500 profissionais de serviços 
de campo está disponível para auxiliar com a localização de 
falhas ou a manutenção. Eles podem executar serviços tanto 
em nossos produtos como naqueles de outras marcas e estão 
disponíveis conforme o necessário, de modo programado ou em 
tempo integral.

Habilidades especializadas
Também podemos proporcionar habilidades especializadas 
que talvez você necessite somente de modo limitado. Isso pode 
incluir:

• Executar uma análise de lacunas na força de trabalho e criar 
um plano de reparação

• Conduzir avaliações de rede e segurança
• Fornecer serviços de integração e contextualização de 

dados para produção inteligente até que os conjuntos de 
habilidades necessários sejam desenvolvidos internamente

Uma empresa global de mineração 
escolheu o suporte de aplicação da 
Rockwell Automation para um dos 
seus locais com falta de experiência 
em engenharia. 

Os engenheiros de suporte de 
aplicação externos se tornaram uma 
extensão do pessoal da empresa, 
tratando da localização de falhas 
básica do sistema para melhorar a 
linha de processo. 

Esse suporte ajudou a empresa a 
economizar mais de 50 horas de 
tempo de parada por ano, equivalente 
a cerca de US$ 1,1 milhão por ano.

ATÉ 
2025:

3,4 milhões de empregos na manufatura 
é a necessidade projetada. Mas  

espera-se que 2 milhões deles não sejam 
preenchidos, apresentando um sério 

desafio.
Fonte: Análise da Deloitte com base em dados da Secretaria de 

Estatísticas Trabalhistas dos EUA e da pesquisa Gallup.

2,7 mi de baby boomers irão 
se aposentar

Espera-se que 
2 milhões de empregos 
não sejam preenchidos



A sua mão de obra pode satisfazer seus objetivos 
de produtividade, qualidade e segurança? Seja em 
uma fábrica ou por todas as operações, nossos 
programas de treinamento de automação industrial 
proporcionam habilidades básicas, médias ou 
avançadas.

Disponível em todo o mundo, em seu idioma local, 
nossos serviços de treinamento da força de trabalho 
podem ser personalizados de acordo com suas 
necessidades específicas:

• O Learning+ é uma assinatura abrangente de 
aprendizado digital que inclui treinamento “ao vivo” 
conduzido por instrutor, e-learning individualizado 
e outros conteúdos digitais entregues em vários 
idiomas

• O treinamento de inscrição aberta está alinhado 
com determinadas funções de trabalho

• As estações de trabalho de treinamento 
proporcionam treinamento prático e no ritmo do 
trabalhador para uma variedade de sistemas

• O treinamento no local vai até você para 
proporcionar economia e eliminar a necessidade de 
viagens custosas 

Também podemos ajudar a resolver seus desafios 
maiores de treinamento:
• Você sabe se seu programa de treinamento está 

atendendo as necessidades da sua força de 
trabalho? Uma Avaliação personalizada da mão 
de obra pode avaliar os níveis de conhecimento 
do trabalhador e criar um plano de treinamento 
personalizado. 

BENEFÍCIOS

•  Treine uma nova geração de trabalhadores

•  Cumpra as metas de tempo e orçamento com 
as diversas opções de treinamento

•  Atenda às necessidades urgentes com os 
programas acelerados

•  Prepare os trabalhadores para a Internet das 
coisas industrial (IIoT) com treinamentos e 
certificações

 Uma grande montadora submetida a uma revisão global de produção 
recorreu à Rockwell Automation para criar um programa de treinar-o-
treinador. 

Treinamos mais de 30 treinadores internos em várias fábricas. Por sua 
vez, esses treinadores ensinaram mais de 1.500 trabalhadores a operar, 
manter e localizar problemas na nova arquitetura de controle em suas 
fábricas.

PREENCHER A LACUNA DE HABILIDADES E 
HABILITAR A COMPETÊNCIA DO TRABALHADOR



COMPLEMENTAR SUA 
FORÇA DE TRABALHO
Está tendo problemas para preencher uma 
vaga? Ou você precisa apenas capturar 
conhecimento crítico antes que saia pela 
porta? Nossos serviços de suporte da 
força de trabalho podem aumentar seu 
pessoal no local para preencher quaisquer 
lacunas e auxiliar a manter a produção 
funcionando.

• O suporte de partida e comissionamento pode 
ajudar a evitar o comissionamento incorreto dos 
equipamentos devido à falta de conhecimentos ou 
habilidades, o que pode levar a futuros problemas 
de produção. Nossos profissionais de serviços de 
campo podem ajudar a colocar seu equipamento 
em funcionamento no prazo e podem trabalhar com 
você para verificar que esteja funcionando com 
segurança, eficiência e conforme projetado.

• Nosso Suporte de Aplicação fornece uma equipe 
dedicada de suporte para enfrentar suas neces-
sidades de produção e reduzir o tempo de parada 
quando os talentos não estão disponíveis localmen-
te. Uma base de conhecimentos personalizada e 
consultável também pode ajudar a reter conheci-
mentos-chave ao longo das mudanças de pessoal.

• O Auxílios ao trabalho fornece informações 
essenciais que podem ajudar a minimizar erros, 
especialmente entre novos funcionários ou em 
rotinas que não são executadas com frequência. 
Nossos auxílios podem cobrir uma ampla gama 
de tecnologias e funções de trabalho e estão 
disponíveis em uma variedade de idiomas. Eles 
podem incluir:
–  Guias de procedimentos
–  Guias de localização de falhas
–  Guias de referências a documentos
–  Guias ou cartas de referência rápida
–  Auxílios ao trabalho personalizados

• Os contratos de serviço de manutenção preventiva 
estão disponíveis para quando você não possui os 
recursos para desenvolver e manter você mesmo 
um programa de manutenção preventiva. Podemos 
fornecer serviços de manutenção em toda a 
fábrica para todos os seus ativos de automação, 
identificando falhas pendentes e recomendando 
quais componentes devem ser reparados ou 
substituídos.

• Nossos engenheiros residentes treinados na 
fábrica podem ajudar a manter projetos como 
atualizações de fábrica ou partidas dentro da 
programação quando talentos qualificados não 
estiverem disponíveis localmente.

BENEFÍCIOS

•  Suplemente seu pessoal com suporte remoto 
de custo otimizado

•  Integre os auxílios ao trabalho em seu fluxo de 
trabalho para reforçar as melhores práticas

•  Use recursos de engenharia qualificados para 
orientar na inicialização, na manutenção ou 
nos upgrades

A ACADEMY OF ADVANCED 
MANUFACTURING 
A iniciativa conjunta da Academy of Advanced Manufacturing 
(AAM), da Rockwell Automation e do Manpower Group, para 
fornecer aos veteranos militares as habilidades necessárias 
para eles terem sucesso em cargos na indústria de fabricação, 
foi lançada em 2017. Os alunos da Academy completam um 
programa de treinamento intensivo de 12 semanas que os 
prepara para trabalhos altamente procurados, como técnicos 
de instrumentação, automação e controle. Isso ajuda a 
preencher a falta de habilidades essenciais no setor de 
fabricação em rápido desenvolvimento.

Acesse rok.auto/aam para saber 
mais.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/academy-advanced-manufacturing.html


OTIMIZAR OPERAÇÕES

Maximizar a produtividade da força 
de trabalho em meio aos desafios 
industriais de hoje exige uma 
combinação de análise de dados e 
planejamento de recursos.
• Os serviços de monitoração e análise remota 

fornecem monitoração contínua das suas 
operações críticas. Nossos engenheiros 
alertam suas equipes de manutenção no local 
para resolver rapidamente qualquer problema 

detectado. Podemos ajudar a enfrentar os 
problemas de forma proativa antes que eles 
levem a tempo de parada.

• A otimização de desempenho também 
pode exigir um currículo de treinamento 
personalizado. Com base em mais de 
1.200 lições em nosso banco de dados, 
podemos ajudá-lo a melhorar seu conjunto 
de habilidades da força de trabalho com um 
programa de treinamento personalizado.



O QUE OS CLIENTES ESTÃO DIZENDO?

O instrutor residente forneceu um nível de 
imediação e de capacidade de resposta 
que se revelou inestimável para ajudar os 
técnicos a entender e efetivamente aplicar 
o que aprenderam diretamente no chão de 
fábrica.

O suporte que obtemos da equipe é incrível. 
É como ter alguém observando sobre os 
seus ombros o tempo todo, apontando 
constantemente seus problemas em 
potencial e permitindo que você saiba 
como corrigi-los”.

Há um ano, ele não teria sido deixado 
sozinho na fábrica. Hoje ele tem o 
conhecimento e o conjunto de habilidades 
para lidar com qualquer trabalho.

A capacidade de identificar onde existem 
falhas de conhecimento na equipe de 
manutenção e para ajudar a determinar 
onde devemos investir nosso orçamento de 
treinamento foi a decisivo para mim.

Gerente de manutenção e confiabilidade,  
grande empresa de bebidas

Engenheiro da fábrica, 
fabricante de sistemas de cobertura

Engenheiro da fábrica, 
produtor de alimentos

Engenheiro de suporte

TREINAMENTO NO LOCAL

SUPORTE DA APLICAÇÃO

TREINAMENTO ACELERADO

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO 
PERSONALIZADA DA FORÇA DE TRABALHO

Agora estamos seguros de que qualquer 
problema que encontrarmos poderá ser 
resolvido em tempo hábil e as peças 
estarão prontamente disponíveis quando 
precisarmos delas.

Gerente de manutenção, 
grande produtor de bebidas

SUPORTE REMOTO



Transformação digital e o 
Connected Enterprise

Análise de dados/ciência de 
dados

Tecnologia corporativa

Automação FEED/FEL

Gestão de risco e segurança

Principal prestador de 
serviços de automação 

(MAC)

Engenharia de migração e 
modernização

Gestão e implementação de 
projeto e programa

Lançamentos globais

Cibersegurança e redes de 
TO

Serviços gerenciados

Infraestrutura como serviço 
de TO

Suporte remoto

Análise preditiva/prescritiva

E-learning 

Treinamento virtual e 
conduzido por instrutor

Avaliações de pessoal

Realidade virtual/realidade 
aumentada 

Reparo de ativos, 
remanufatura e gestão 

Avaliação e reparação de 
segurança

Suporte técnico no local

SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo a resolver seus desafios de negócios exclusivos, 
entre em contato com seu distribuidor local autorizado Allen-Bradley® ou com o escritório de vendas da 

Rockwell Automation ou visite: rok.auto/lifecycle.

SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS

SERVIÇOS 
CONECTADOS

SERVIÇOS DE 
PESSOAL

SERVIÇOS DE 
CAMPO

Os serviços variam de acordo com a região. Allen-Bradley, Expanding human possibility, LifecycleIQ Services, Rockwell Automation e TechConnect Support são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.  
Todas as outras marcas comerciais são propriedade de suas respectivas empresas.  
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A experiência certa, na hora certa.
Capacitamos sua jornada de transformação digital e seu ciclo de vida com  

nosso amplo conhecimento da área. 

Conecte-se conosco.

Allen-Bradley e expanding human possibility são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.  
Qualquer marca comercial que não pertença à Rockwell Automation é propriedade da respectiva empresa.
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