
A Fábrica de 
produtos químicos 
conectada
Explore o potencial da sua fábrica 
e capacite sua organização para 
maximizar a utilização de ativos e a 
vantagem competitiva com segurança



FAÇA COM QUE OS ATIVOS TRABALHEM MAIS PARA VOCÊ
Os produtores químicos, ao investir em novas fábricas para a nova onda de produtos químicos verdes, 
precisam de tecnologias que os ajudem a aproveitar seus ativos ao máximo. Eles também precisam 
de ajuda para minimizar os riscos de segurança e qualidade. Enquanto isso, as empresas com fábricas 
construídas há décadas devem enfrentar uma ampla gama de desafios resultantes de sua dívida 
técnica, incluindo:

TECNOLOGIAS DE AUTOMAÇÃO ANTIGAS E INFLEXÍVEIS

Sistemas digitais de controle distribuído (SDCDs), CLPs e sistemas de segurança antigos e obsoletos 
estão sujeitos a falhas e a um alto tempo médio entre reparações (MTTR). Esse cenário pode aumentar 
o tempo de parada não programada e os custos de suporte. A falta de flexibilidade e agilidade pode 
reduzir a utilização de ativos e aumentar os custos, limitando sua capacidade de otimizar a produção e 
realizar alterações de processamento para novos produtos.

VISIBILIDADE LIMITADA DO DESEMPENHO DOS ATIVOS CRÍTICOS

A falta de informações sobre o desempenho dos ativos críticos pode dificultar a previsão de problemas 
e a redução de riscos, o que pode levar a um aumento do tempo de parada não programada e do custo 
dos produtos vendidos (COGS). Isso limita a capacidade dos operadores para otimizar os ativos e 
determinar as fontes de variação, resultando na baixa da produtividade e da qualidade. A capacidade da 
gerência de tomar decisões empresariais estratégicas em relação ao desempenho fábrica a fábrica ou 
local a local com OPEX e CAPEX limitados também se vê limitada.

AUSÊNCIA DE PADRÕES DE AUTOMAÇÃO E PLANOS DE AUTOMAÇÃO PLURIANUAIS 

A falta de padrões e de um plano de automação plurianual pode tornar as operações, a manutenção 
e o suporte mais complexos e custosos. Isso também aumenta o CAPEX e o tempo de lançamento no 
mercado, dado que os projetos e os padrões devem ser definidos e recriados a cada projeto. A falta 
de padrões também pode encarecer os esforços de digitalização devido ao aumento da agregação de 
dados para compensá-la.

Além da obsolescência das 
infraestruturas, os produtores 
químicos devem lidar com:

• Riscos de proteção e segurança

• Requisitos crescentes de ESG

• Desafios na utilização de ativos

• Declínio de pessoal qualificado
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mais de 75% dos líderes de negócios 
acreditam que a sustentabilidade é 
tão ou mais importante agora do que 
era antes da COVID-19.”

Pesquisa de avaliação de sustentabilidade 
corporativa e COVID-19 de funções de 

sustentabilidade: resumo das conclusões, 
maio de 2020. GlobeScan e BSR

A RELEVÂNCIA CRESCENTE DA SUSTENTABILIDADE
As metas ambientais de sustentabilidade e de governança (ESG) são aceitas como parte da indústria 
química, e a maioria das empresas tem metas declaradas para lidar com as mudanças climáticas. À medida 
que a química verde, a economia circular e a descarbonização começam a se materializar, os produtores 
químicos precisam adaptar as operações para atingir a compatibilidade ou correm o risco de serem 
superados pela concorrência. Essa situação gera custos que incidem sobre a compatibilidade ou ocasiona 
percepções de mercado negativas das marcas.

QUE AÇÕES ESTÃO SENDO TOMADAS? 

1. Definição de novas metas de sustentabilidade

 Muitas empresas de produtos químicos têm objetivos de redução de emissões de gases com efeito 
de estufa. Inclusive algumas delas têm metas ambiciosas de atingir emissões líquidas nulas até 2050. 
Todos os aspectos da cadeia de fornecimento estão sob escrutínio. De grandes processos a utilidades 
menores, transporte e etapas de formulação e produção, tudo está em jogo. Mas as empresas não 
serão capazes de fazer isso sozinhas. Elas precisarão de ajuda para avaliar a tecnologia e de parceiros 
que possam definir o escopo, justificar as despesas e executar os projetos relevantes adequadamente, 
visando tornar os ganhos “sustentáveis”. Conforme o ritmo de adoção dessas ideias se acelera, as 
empresas podem descobrir que precisam atuar ainda mais rapidamente do que inicialmente esperado.

2. Trabalho com parceiros para acelerar o ritmo

 Enquanto a indústria química testemunha uma onda de inovação alinhada com a sustentabilidade, 
as partidas estão usando novas tecnologias de processo para desenvolver plásticos biodegradáveis 
e hidrogênio verde. Mas como elas expandem essas novas tecnologias com sucesso? Estabelecer 
parceria com uma empresa com mais de 100 anos de experiência em ajudar outras empresas a fabricar 
seus produtos é um bom ponto de partida. A Rockwell Automation pode proporcionar a experiência e as 
soluções ideais para ajudar essas empresas a estarem operacionalmente prontas desde o primeiro dia, 
oferecendo posteriormente os serviços de suporte imprescindíveis para que continuem crescendo.
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3. Modernização da automação para maior flexibilidade

 No entanto, não podemos ignorar os produtores existentes. 
Por exemplo, os clientes de especialidades químicas existentes 
podem se beneficiar da adoção de automação moderna para 
tornar as operações mais flexíveis, utilizando soluções em lote 
expansíveis para reduzir os desafios de tempo de lançamento 
no mercado de novos produtos químicos. À medida que essas 
empresas de especialidades químicas mudam as formulações 
para serem mais sustentáveis, a automação flexível se torna a 
chave para o lucro e o sucesso futuros.

OS PRIMEIROS PASSOS? 

Para modernizar as operações, é necessário avaliá-las. A adoção 
de sistemas de Gestão de Operações de Produção (MOM) torna-se 
vital no auxílio ao cumprimento das metas de sustentabilidade. 
Esses MOMs rastreiam e visualizam o uso, as emissões, os efluentes 
e outros fluxos de resíduos de utilidades (WAGES). A maioria das 
empresas aborda a eficiência primeiro em função dos custos de 
investimento mais baixos em oposição a modificações de processo 
dispendiosas. Como resultado, a adoção de controle e otimização 
avançados combinada a sensores inferenciais pode ser um primeiro 
passo bem-sucedido rumo a operações mais sustentáveis. Por 
exemplo, nosso portfólio de tecnologias de controle de modelagem 
preditiva, modelagem avançada e inteligência artificial/aprendizado 
de máquina ajudou os fabricantes petroquímicos a reduzir seu 
material fora das especificações.
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Caminhar para uma empresa de 
produtos químicos resiliente requer 
uma divergência na gestão das 
funções principais e de suporte… 
Para fortalecer a resiliência no seu 
núcleo, essas empresas devem se 
concentrar em investimentos em 
automação, operações remotas e 
otimização baseada em análise, bem 
como na integração inteligente de 
ponta a ponta de seus negócios.”

O desenvolvimento da resiliência em meio à 
interrupção: navegando pelo impacto humano e 

comercial da COVID-19 na indústria química, 
Accenture, março de 2020

MAXIMIZE A PRODUÇÃO E REDUZA OS RISCOS
As tecnologias usadas na Fábrica de produtos químicos conectada são muito superiores ao que havia 
disponível há apenas 10 anos. Elas podem ajudar os produtores químicos a:

• Combinar os sistemas de TI e TO, que permaneceram historicamente separados, de modo a 
apresentar dados em tempo real aos tomadores de decisão certos.

• Oferecer conectividade integrada entre pessoas, processos e tecnologias.

• Transformar os dados em informações práticas que forneçam percepções sem precedentes.

• Preencher as lacunas de pessoal utilizando tecnologias para contextualizar e apresentar 
intuitivamente informações à geração mais nova de equipes de operações, além de usar tecnologias 
de AR/VR para apoiá-la.

Essa abordagem conectada, orientada por informações e relacionada à produção química, é chamada 
Fábrica de produtos químicos conectada. Ela apresenta oportunidades novas e quase ilimitadas de 
monitoramento e melhoria do desempenho da produção com informações sobre esse aspecto em tempo 
real. 

AQUI ESTÃO QUATRO OPORTUNIDADES IMPORTANTES PARA PRODUTORES QUÍMICOS:

POR ONDE COMEÇAR?

Muitos produtores químicos estão interessados em implantar uma Fábrica de produtos químicos 
conectada, mas não sabem ao certo por onde começar. 

E quanto à infraestrutura de automação e informações? Ela representa apenas uma fração do 
investimento de capital de uma fábrica, mas tem um impacto significativo na sua capacidade de elevar a 
competitividade e cumprir os objetivos de negócios.

Um SDCD moderno, o controle inteligente de motor e as soluções de informações criam a base para 
a conectividade integrada e o compartilhamento de informações em tempo real. Eles permitem que 
os produtores químicos aproveitem outras tecnologias habilitadas por informações, como análise de 
processos e manutenção, controle de potência integrado com conectividade com Dispositivos Elétricos 
Inteligentes (IEDs), instrumentos inteligentes e skids “inteligentes”. Consequentemente, a análise pode ser 
implantada para aumentar ainda mais o desempenho dos ativos.
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Era muito difícil para os engenheiros controlar 
as receitas ou adicionar novos equipamentos. 
De fato, em muitos casos, eles precisavam 
da intervenção do fornecedor do sistema 
original para fazer quaisquer modificações 
significativas. O cliente buscava uma abordagem 
mais aberta, fácil de usar e flexível que 
permitisse o domínio do sistema, em termos 
de desenvolvimento e evolução, eliminando a 
dependência de fornecedores legados.”

Assaf Beckman, gerente de projetos da Tomatic Ltd,  
SI israelense, sobre a escolha do sistema digital de controle 

distribuído PlantPAx da Rockwell Automation.

AUMENTE A UTILIZAÇÃO DE ATIVOS
A otimização da utilização de ativos começa com a capacidade de medir o 
desempenho dos ativos e identificar problemas de produção em tempo real. 

Um SDCD moderno integra todos os aspectos das informações e da automação 
industriais em uma única infraestrutura para toda a fábrica, desde operações 
contínuas em larga escala até em lote e discretas, tudo com o mesmo conjunto 
de ferramentas. Por ser baseado em padrões de comunicação abertos e utilizar a 
EtherNet/IP™ como estrutura, um SDCD moderno pode fornecer ao consumidor 
informações prontamente disponíveis por meio de TI/TO de maneira personalizada. 

Esse sistema oferece aos produtores químicos o acesso a dados de um número 
crescente de dispositivos inteligentes ou de Internet das coisas industrial, bem 
como sistemas de skids de OEM de terceiros, para que eles possam monitorar e 
medir virtualmente qualquer aspecto das operações. 

Os sistemas de controle de potência integrados podem capturar os dados 
elétricos de ativos de produção antigos para monitorar seu desempenho e ajudar a 
minimizar tempos de parada não programada inesperados. 

Os produtores químicos podem usar esses dados para entender melhor a distribui-
ção elétrica, a qualidade da energia, o escoamento da carga e o desempenho dos 
ativos acionados por motor. Eles também podem usar os dados para agendar re-
paros ou manutenções durante tempos de parada e de rotatividade planejados, em 
vez de arriscar uma abordagem de manutenção corretiva ou realizar manutenções 
desnecessárias por excesso de cautela.

Uma vez que esses principais recursos estiverem implantados, os produtores 
químicos poderão começar a explorar o uso de análises e controles avançados 
para aumentar ainda mais a utilização de ativos. Por exemplo, equipamentos que 
se reconhecem e skids colaborativos, como turbinas, caldeiras, compressores 
ou bombas, podem atuar com pouca intervenção humana para ajudar a prevenir 
incidentes e tempos de parada não programada, aumentar a produtividade e 
reduzir o consumo de energia.
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MELHORE A FLEXIBILIDADE DAS OPERAÇÕES
Os produtores de lote que contam com sistemas de controle e processos 
manuais díspares podem enfrentar tempos de ciclo elevados e qualidade 
inconsistente de produtos. Uma Fábrica de produtos químicos conectada 
pode tornar a produção em lotes mais ágil e eficiente, permitindo que os 
operadores façam alterações mais facilmente e disponibilizem novos 
produtos on-line mais rapidamente

Por exemplo, os produtores químicos podem usar um SDCD moderno com 
um sistema de execução de manufatura (MES) para:

• Automatizar todo o processo de gestão de ordens de trabalho com 
um sistema de ERP, recuperando as receitas certas para essas ordens e 
oferecendo as instruções de trabalho correspondentes às operações.

• Reduzir significativamente o tempo gasto em processos manuais de 
registro de dados para fins de contabilidade e compatibilidade.

• Ajudar a gerenciar a qualidade de diversos lotes, verificando as 
atividades do operador e validando se os processos prescritos foram 
seguidos.

Operadores que usam IHM de alto desempenho, coleta de dados 
históricos, monitoração dos principais indicadores de desempenho e 
comparações de “lote dourado” podem rastrear o fluxo de matérias-
primas e tomar decisões em tempo real. Essas informações podem 
ajudar a melhorar o tempo de ciclo e a qualidade dos lotes, reduzindo 
os custos e o desperdício. A gestão das operações pode monitorar o 
desempenho da produção em relação às suas metas, além de otimizá-la 
para pedidos futuros.

Antes, se um tanque ficasse sem material 
durante uma fase de adição, os operadores 
precisavam rastrear quanto material havia sido 
adicionado e calcular a quantidade restante 
necessária pelo tanque. Agora, o software calcula 
automaticamente a quantidade restante de 
material necessária, alterna os tanques e adiciona 
o material até atingir o ponto de referência.” 

Nancy Givens, 
consultora de engenharia de controle de processo e automação 

da DuPont, descrevendo o uso do FactoryTalk Batch para atingir o 
controle total da receita e da automação sequencial. 
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Fizemos o que sentimos ser uma análise abrangente 
do sistema atual. Entretanto, também queríamos ter 
espaço para quaisquer itens a serem adicionados ao 
SIS ou requisitos para contemplar níveis mais elevados 
de proteção com base em PHAs futuros.” 

REDUZA OS RISCOS DE PROTEÇÃO, COMPATIBILIDADE E 
SEGURANÇA
Os produtores químicos enfrentam muitos riscos operacionais e regulatórios que 
são compreendidos e gerenciados mais facilmente em uma Fábrica de produtos 
químicos conectada.

SEGURANÇA
A proteção das pessoas, dos ativos e do meio ambiente é a principal meta de 
qualquer produtor químico. A compreensão sobre como identificar riscos, a 
aplicação adequada de camadas de proteção e a gestão do ciclo de vida podem ser 
desafiadoras. Isso requer um pessoal experiente e familiarizado com os padrões e 
requisitos regulatórios, as operações da unidade de processo e as tecnologias de 
controle de processo. Seja construindo uma fábrica nova, seja modernizando uma 
instalação já existente, compreender a gestão de segurança de processo (PSM) é 
essencial.

Os sistemas com instrumentos de segurança (SIS) expansíveis permitem que os 
produtores químicos empreguem a camada de proteção adequada para atender a 
requisitos específicos de redução de riscos.

Soluções de SIS pré-projetadas estão disponíveis para ajudar a reduzir os prazos 
de entrega e facilitar as implantações ao substituir sistemas de segurança 
obsoletos ou incompatíveis. Quando não há experiência disponível internamente, 
muitos produtores químicos recorrem a fornecedores de automação para uma 
ampla variedade de serviços de segurança, incluindo:

• Apreciações de risco e auditorias de conformidade e compatibilidade
• Projetos de segurança
• Suporte a instalações e validações
• Suporte a integrações e inicializações
• Consultoria de compatibilidade
• Treinamento de produtos de segurança e padrões de segurança 
• Treinamento de certificação TÜV

Matt Kinsinger, 
engenheiro sênior de controle de processo da PPG Industries, 
sobre a escolha do sistema AADvance da Rockwell Automation.
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Nos EUA, milhares de instalações 
químicas contam com orientações de 
cibersegurança totalmente desatualizadas, 
tornando-as vulneráveis a ataques de 
hackers que podem não apenas acarretar 
prejuízos econômicos, como também 
vazamentos de produtos químicos ou 
explosões.” 

REDUZA OS RISCOS DE PROTEÇÃO, COMPATIBILIDADE E SEGURANÇA

COMPATIBILIDADE
Além da compatibilidade com regulamentações e padrões de segurança, as operações químicas 
devem atender a rigorosas regulamentações ambientais. 

Com um SDCD moderno, sensores virtuais e software de visualização, os operadores podem 
rastrear o fluxo de produtos químicos e otimizar as emissões, como descargas e liberações de 
efluentes, mesmo em áreas onde as medições são desafiadoras. Essas informações podem 
ser usadas para criar procedimentos de análise por exceção e relatórios de compatibilidade 
automatizados para acelerar o tempo de lançamento no mercado. Elas também podem ser usadas 
para notificar as agências reguladoras sobre potenciais liberações perigosas.

SEGURANÇA
Embora o uso de dispositivos com base em informações e a integração de TI e TO sejam 
necessários no âmbito da concorrência, essas tecnologias normalmente agravarão os riscos de 
cibersegurança se não forem projetadas e implementadas adequadamente. 

Os produtores químicos devem implantar uma abordagem de segurança em camadas abrangente 
para ajudar a proteger sua propriedade intelectual, seu pessoal e seu ativos. Uma abordagem de 
defesa em profundidade pressupõe que qualquer medida de segurança pode e provavelmente 
será derrubada e, portanto, adota várias frentes de proteção. 

Uma estratégia de segurança de defesa em profundidade contempla riscos em seis níveis:

Auditoria do Tribunal de Contas da União dos  
Estados Unidos (GAO)

Quando não há experiência interna disponível, 
muitos produtores químicos recorrem a par-
ceiros de automação confiáveis para ajudar no 
atendimento às suas necessidades de segurança 
por meio de práticas recomendadas, avaliações de 
segurança, treinamentos, certificações e monito-
ração de segurança.
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Para ter sucesso neste cenário em constante 
mudança da indústria, as empresas de produtos 
químicos devem considerar a implementação de 
uma série de iniciativas estratégicas direcionadas 
nas principais áreas funcionais, como P&D e 
tecnologia.” 

APRIMORE A MANUTENÇÃO E O SUPORTE
A substituição de tecnologias de automação obsoletas por tecnologias modernas 
reduz o risco associado aos recursos limitados que funcionam em equipamentos 
antiquados e à capacidade de obter peças de reposição fora de produção. Uma 
Fábrica de produtos químicos conectada com tecnologias modernas oferece aos 
produtores químicos sistemas abertos com opções de gestão do ciclo de vida que 
podem reduzir os riscos e as despesas de OPEX.

MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

Muitos produtores têm dificuldades para oferecer suporte à combinação de tec-
nologias de automação adquiridas de vários fornecedores e modificadas diversas 
vezes ao longo de muitos anos. A padronização ou consolidação dessas tecnologias 
ao criar uma Fábrica de produtos químicos conectada pode ajudar a reduzir o nú-
mero de sistemas com os quais os técnicos de manutenção e as equipes de suporte 
devem se familiarizar. Isso pode ajudar a acelerar a localização de falhas e os repa-
ros, reduzindo o tempo médio entre reparações e de parada não programada, além 
de minimizar os custos gerais de treinamento e suporte.

SUPORTE REMOTO

Em uma Fábrica de produtos químicos conectada, os produtores químicos podem 
repensar o suporte de forma fundamental. 

Em vez de ter especialistas à disposição no local ou enviá-los para uma fábrica após 
a ocorrência de falhas, os produtores podem usar o acesso remoto para oferecer 
suporte em tempo real ou usar tecnologias como suporte baseado em AR/VR. Isso 
pode fortalecer e aumentar significativamente a eficácia e a segurança dos seus 
especialistas internos limitados, que geralmente estão geograficamente dispersos. 
Alguns produtores com recursos limitados utilizam serviços de apoio e monitora-
ção remota de terceiros para acompanhar o desempenho da produção em tempo 
real e enviar alertas se ocorrer algum problema. 

Esses recursos podem ser especialmente valiosos nos próximos anos, 
à medida que a indústria química enfrenta uma crescente escassez de 
qualificações. Panorama da indústria química em 2021, Deloitte
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Ações a serem tomadas conforme sugerido pela 
Accenture

Produção – Migrar para o próximo nível de 
produção: automatizado, controlado remotamente 
e aprimorado pela ciência de dados. Capacitar o 
trabalhador digital.”

O desenvolvimento da resiliência em meio à interrupção: navegando 
pelo impacto humano e comercial da COVID-19 na indústria química, 

Accenture, março de 2020

COMO TRANSFORMAR A PRODUÇÃO QUÍMICA 
Uma Fábrica de produtos químicos conectada apresenta um jeito 
totalmente inovador de fazer negócios. Seja em uma nova fábrica para 
um produto químico verde exclusivo, seja durante a atualização de uma 
já existente, a Fábrica de produtos químicos conectada oferece aos 
produtores químicos soluções imediatas para as restrições impostas 
por equipamentos obsoletos. Ela também pode transformar a produção 
química, oferecendo:

• Percepções em tempo real sobre a utilização de ativos, o tempo 
de parada não programada, a qualidade do produto e os tempos de 
troca para promover esforços de melhoria contínua.

• Um melhor entendimento dos riscos de segurança, ambientais e 
de qualidade.

• Localização de falhas e manutenção simplificadas para ajudar a 
reduzir o tempo de parada não programada e os custos de suporte.

• Mais oportunidades estratégicas para lidar com a escassez de 
qualificações ao utilizar tecnologias de AR/VR e dar suporte e 
monitoração remotos.

• Novas percepções sobre o consumo de energia e as emissões para 
impulsionar uma operação mais sustentável e ajudar a atingir as 
metas ambientais.

Para saber mais sobre a criação de uma Fábrica de produtos 
químicos conectada, acesse nossa página inicial da Indústria 
química ou entre em contato com um representante de vendas 
local.
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Seja ao revitalizar uma fábrica antiga ou ao construir uma nova, os produtores químicos devem priorizar os investimentos de CAPEX 
e OPEX em tecnologias que fornecerão o melhor ROI para solucionar seus desafios de negócios. Além disso, as tecnologias de 

automação “inteligentes” atuais requerem que os produtores enfrentem os desafios da integração dos sistemas de tecnologia da 
informação (TI) e de tecnologia de operações (TO) enquanto mantêm a proteção contra ameaças à cibersegurança. 

Com a necessidade de operações orientadas por dados, pagamentos de dívidas técnicas e transformação da indústria, agora é 
a hora de revisar sua estratégia de transformação digital para ser uma Fábrica de produtos químicos conectada. Ter profundo 

conhecimento do domínio e experiência na indústria, além da implementação de um segmento digital, são essenciais para o 
sucesso. A Rockwell Automation oferece serviços profissionais para guiar as empresas pelo caminho certo e elevar o lucro delas 

em todas as áreas de operações.

Conecte-se conosco.

www.rockwellautomation.com.br
www.rockwellautomation.com.pt
http://rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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