
Valor da sua Connected 
Enterprise revelado
Transformação digital na  
quarta revolução industrial
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Produção ideal, qualidade e 
conformidade com a regulamentação
A transformação digital de toda sua cadeia de valor — de componentes 
a sistemas e de fornecedores a clientes — é a chave para revelar o valor 
oculto que pode trazer uma contribuição significativa para a produtividade, 
qualidade, conformidade e rentabilidade de sua empresa.

Fatores essenciais para o sucesso: 

Alcançar esses fatores requer colaboração 
e convergência de operações, informações 
corporativas e visibilidade incomparável de 
custo e eficiência, fornecidas pela digitalização 
dos dados corporativos a partir de:

 projeto de máquinas e equipamentos

 engenharia industrial, manutenção e operações

 gerenciamento da cadeia de suprimentos

  gerenciamento do relacionamento com o 
cliente

Integração e análise dos dados 
corporativos 

Compartilhamento dos resultados 
através da cadeia de valor

Garantia da conectividade com 
os ativos de produção 

Otimização ou redesenho dos 
sistemas clássicos de produção
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“Com o novo sistema, finalmente podemos 
adicionar, mudar ou expandir os processos 
conforme nossa necessidade. Nossa flexibilidade 
aumentada e as economias de custo relacionadas 
ajudaram a pagar o sistema em apenas um ano.” 

Southwest Baking Company



Manufatura inteligente  |   3

Termos e conceitos usados na discussão da digitalização da empresa.

A quarta revolução industrial
Geralmente discutida como parte das visões 
e iniciativas da indústria e do governo, tais 
como Industry 4.0, Manufacturing USA, 
China Manufacturing 2025, Manufacturing 
Innovation 3.0, Industrie du Futur, Associação 
Brasileira de Internet Industrial, etc. Basicamente 
a transformação digital completa de uma 
empresa totalmente conectada.

Internet das coisas industrial (IIoT)
Sistemas e dispositivos inteligentes conectados 
usando a comunicação em rede IP. Permite 
desbloquear os dados ocultos a partir de toda 
a cadeia de valor para tomada de decisão mais 
eficaz e operações mais eficientes em todos os 
níveis da empresa.

Sistemas ciberfísicos 
Sistemas físicos totalmente digitalizados, 
criando uma representação digital do sistema 
físico que coexiste em tempo real. É composto 
de componentes físicos que podem ser 
monitorados, controlados e otimizados por 
sensores inteligentes, software e atuadores.

Segmento digital
Fluxo de dados digitais por toda a empresa. 
Proporciona uma infraestrutura comum 
para organizações a fim de coletar, usar e 
compartilhar dados.

Gêmeo digital 
Uma representação digital de um produto 
físico, sistema ou processo para possibilitar 
o teste antes da implementação física e das 
comparações virtuais de operações em tempo 
real. Reduz o tempo de produção, otimiza a 
eficiência e reduz o desperdício e refugo.

Desmistificação  
da transformação digital

“A convergência entre os sistemas operacionais e 
de informação, bem como a disponibilidade dos 
dados operacionais, combinadas com a capacidade 
de rastreabilidade de parâmetros e a definição de 
tendência, atende definitivamente às nossas metas 
de ser uma empresa conectada real, enquanto nos 
fornece novas ferramentas de suporte para a tomada 
de decisão.” 

Andrea Cavalli, Gancia



Manufatura inteligente  |   4

Desenvolvimento de máquinas e 
equipamentos
Na sua base, um gêmeo digital inicia com 
o projeto e simulação subsequente do 
equipamento em tempo real, usando a 
lógica de automação e uma representação 
digital completa, que inclui os dados de cada 
componente, toda a interação e a máquina 
completa. O gêmeo da máquina pode ser 
operado no modo de simulação durante seu 
projeto, tornando as mudanças menos onerosas 
e demoradas. Testar, comissionar e iniciar a 
aceitação na fábrica podem ser executados mais 
rapidamente, e enquanto a máquina estiver 
operando, as mudanças e atualizações podem 
ser comprovadas antes de serem aplicadas.

Fabricação e operações industriais
Simular e modelar a interação do sistema de 
controle e processo antes de instalar e testar os 

diferentes processos e algoritmos avançados, 
durante o ciclo de vida útil da fábrica, podem 
ser realizados usando os gêmeos digitais. 
Muitos sensores existentes e dispositivos de 
monitoração, bem como diferentes tipos de 
equipamentos de controle e elétricos possuem 
descrições digitais detalhadas, mas inativas. 
Essas podem ser utilizados agora para alcançar 
os benefícios de economia de tempo e custos, 
se forem usados para avaliar melhorias em 
máquinas ou equipamentos específicos ou 
através do processo total ou do fluxo de trabalho 
da operação.

Manutenção e treinamento do operador
A combinação do conceito Gêmeo digital com 
realidade virtual/aumentada/mista (VR/AR/MR) 
pode melhorar a manutenção e operação do 
equipamento. Por exemplo, um engenheiro de 
manutenção que usa um dispositivo de realidade 
mista pode se aproximar de uma máquina que 

está em tempo de inatividade não planejado 
e ter acesso à informação virtual para ajudar a 
solucionar a questão e, se necessário, conectar-se 
a especialistas remotos que são capazes de ver 
a mesma situação. Eles podem então direcionar 
o engenheiro a obter informações adicionais, 
diagnosticar o problema ou instruí-lo sobre como 
reparar. A mesma tecnologia pode ser utilizada 
para treinamento de operadores e técnicos 
em manutenção, aumentando a segurança e 
reduzindo o tempo de partida e o tempo de 
inatividade.

Gerando valor  
com gêmeos digitais
Quando um ativo físico — produto, máquina, componente ou sistema — 
existe junto a seu equivalente digital, eles são gêmeos digitais. Ligados entre 
si de modo que as operações e mudanças em um sejam refletidas no outro, os 
gêmeos digitais podem ser utilizados em qualquer estágio ao longo do ciclo 
desde o desenvolvimento da máquina até o processo de produção, bem como 
para manutenção e treinamento.

Gêmeos digitais oferecem...
  80% menos tempo de inatividade

  10% de aumento de produtividade 
Alcançado por um fabricante de alimentos 
que usa um modelo de simulação para 
testar e validar a atualização da instalação 
antes da implementação.

  50% menos tempo de inatividade
 Milhões de $ economizados

As previsões para uma grande empresa 
multinacional que atualmente testa cenários 
de produção (aumento da produção para 
uma promoção; mudança para materiais de 
produção mais baratos) em equipamento físico 
em vez de um modelo de simulação.
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Sincronização da produção  
junto com o segmento digital 
Na empresa transformada digitalmente, um segmento digital ou registro de 
informações é coletado ao longo do ciclo de vida útil de um produto, ativos, 
sistema ou processo e junta o mundo da fabricação inteligente com a gestão do 
ciclo do produto e do processo. Essa informação pode fornecer percepções críticas 
e contextualizadas que permitem agir oferecendo a informação correta, para o 
local correto e no tempo correto a fim de melhorar o desempenho corporativo.

Digitalização do fluxo de trabalho da 
fabricação
Iniciando a fase de projeto com a criação de um 
gêmeo digital funcional; os sistemas industriais 
e de fabricação podem agora fornecer dados e 
percepções que contribuem para o segmento 
digital. Seguir o comissionamento do gêmeo 
digital pode ser aproveitado para permitir a 
integração das informações no fluxo de trabalho 
da fabricação e nos processos de produção. Esses 
fluxos de trabalho e processos suportam operações 
otimizadas, manutenção melhorada e programas 
de treinamento e são uma ligação valiosa com 
outros sistemas que contribuem para o segmento 
digital. Isso permite aumentar a gestão global de 
todo o ciclo de vida útil do produto e produção. 

Alguns fabricantes e operadores industriais 
atualmente suportam elementos do conceito 
Segmento digital. Muitos já incorporam o MES 
para gerenciar o fluxo de trabalho de fabricação 
em parceria com as informações do ERP, cadeia 
de suprimentos e plataformas de automação. 
Há tempos utilizado em indústrias altamente 
reguladas, tais como indústria farmacêutica e 
aquelas que fabricam produtos complexos, 
como setores de fabricação de automóveis e 
aviões, um MES pode:

  ajudar a garantir todas as etapas em um 
processo de produção conforme prescritas 
na receita ou projeto original

  ajudar a guiar os operadores com instruções 
de trabalho oportunas

  ajudar a confirmar se as etapas estão na 
ordem correta

  ajudar a confirmar se as atividades 
complementares, tais como amostragem 
de qualidade em linha e treinamento do 
operador, são executadas como parte 
integrante do processo de fabricação

A digitalização oferece...
  50% de redução nos 
prazos de entrega aos 
clientes

  50% de redução nas peças 
defeituosas

  4–5% de aumento na 
produtividade anual

 mais clientes satisfeitos

  maior participação no 
mercado

Alcançado por um fabricante mundial 
que implementou sistemas de 
execução de fabricação em 19 de 
seus 20 locais de fabricação.
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Incorporação da digitalização 
em sua empresa
Permitir o fluxo de dados entre seus criadores e seus usuários resultará em 
maior digitalização, amplo uso de dados, produtividade aumentada, qualidade 
melhorada e conformidade com a regulamentação completa.

Melhor visibilidade dos dados
Eliminar informações relacionadas a obstáculos 
pode melhorar as operações; usar a nuvem dentro 
e fora da empresa para armazenamento de 
dados industriais e de fabricação pode melhorar a 
visibilidade da informação ao longo da cadeia de 
valor. Além disso, a nuvem pode ser usada para 
fornecimento de aplicações.

Tomada de decisão com base na demanda  
Integrar as informações em tempo real a partir dos 
sistemas corporativos e de fabricação pode facilitar 
o planejamento da produção para atender os 
altos e baixos na demanda, bem como destacar as 
questões de produção de modo que possam ser 
solucionadas em breve.

Fabricação e operações customizáveis
Uma cadeia de valor integrada pode permitir a 
customização da configuração do produto para 
ajudar a certificar-se de que o cliente receberá 
exatamente o produto solicitado, reduzindo 
retrabalho, refugo e prazos de entrega.

Serviço ao cliente melhorado
A Connected Enterprise pode aumentar a 
produção, a previsibilidade de pedidos e a 
agilidade. Por exemplo, um fabricante aumentou 
a satisfação dos clientes com uma redução de 
50% no prazo de entrega e com uma mesma 
porcentagem de redução de peças defeituosas.

Fornecimento e inventários de peças simples
Disponibilidade imediata de estoque e de dados 
de inventário permite fornecimento e inventários 
simples para maior custo-benefício.

Manutenção e treinamento
Realidade virtual/aumentada/mista pode facilitar 
uma manutenção mais rápida e efetiva, além de 
criar uma simulação realista para o treinamento 
[consulte pág. 5].

Segurança e proteção
Ao alavancar o segmento digital, a interação 
adequada entre máquina e operador pode ser 
mantida integrando os Recursos Humanos (RH) e 

os sistemas de produção. O sistema de RH pode 
fornecer um alerta quando o operador faz logon 
em uma máquina ou sistema. Isso pode significar 
que — por exemplo — o operador precisará 
em breve de um treinamento para reciclagem. 
Por outro lado, o sistema pode negar acesso a 
operadores não treinados ou cujo treinamento 
está desatualizado.

Novos fluxos de receita
A transformação digital pode gerar novos fluxos 
de receita assim que as empresas descobrirem 
novos caminhos para trazer valor a seus clientes. 
Tanto em ambientes de Negócios diretos com 
o Consumidor quanto em Negócios com 
Empresas, as oportunidades para produtos ou 
serviços conectados alteram o panorama. Por 
exemplo, algumas organizações atualmente 
estão oferecendo “Equipamentos como um 
serviço” em vez de simplesmente vender seus 
produtos.

A IIoT oferece...
 novos fluxos de receitas

 produtividade aumentada

 crescimento de receita

Antecipado por 84% dos executivos 
entrevistados em uma pesquisa 
da Accenture CXO.
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Rede, segurança  
e estratégia
Uma estrutura segura de Ethernet é 
essencial para a empresa transformada 
digitalmente.

Uma estratégia de segurança bem-sucedida aborda 
tolerância de risco, embora este seja um risco 
geralmente ignorado. Uma abordagem de defesa 
em profundidade para fabricação e segurança 
corporativa é uma estratégia comprovada que se 
estende além da rede em si.

Escolher os fornecedores e parceiros industriais 
com as práticas de segurança em profundidade 
incorporadas em seus produtos e soluções é vital. 

A política de segurança e o desenvolvimento do 
procedimento que encorajam e monitoram boas 
práticas de gestão incluem:

 treinamento de segurança

 conscientização constante de segurança

 cumprimento efetivo
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Implementação  
em sua empresa
Uma estratégia de implementação efetiva requer a convergência de pessoas 
da Tecnologia da Informação (TI) e da Tecnologia de Operações (TO), processos 
e tecnologias, com estratégias seguras da rede Ethernet, políticas e tecnologia. 
Há diversas maneiras de alcançar isso.

Infraestrutura como um serviço (IaaS)
Um modelo IaaS permite o desenvolvimento 
de uma infraestrutura segura com base 
nas soluções de pré-engenharia. Isso aplica 
conceitos de TI para chão de fábrica e aprimora 
a engenharia, configuração e implantação 
de uma arquitetura convergida em um custo 
operacional baixo ao longo de vários anos. O 
emprego desse modelo possibilita a proteção 
e a manutenção de uma infraestrutura com 
serviços de segurança gerenciados, detecção 
de ameaças, monitoração de infraestrutura e 
suporte remoto 24 horas por dia.

Contratação serviços
Aplicar experiências externas para implementar 
uma rede segura pode proporcionar entrega 
mais rápida com interrupção mínima no 
trabalho diário das comunidades de TI e TO.

A vasta experiência da Rockwell Automation 
pode facilitar a implementação eficiente, 
econômica e oportuna.

IaaS oferece...
  implantação tecnológica 
simplificada e econômica

  modernização de fase 
pró-ativa

  impacto de tempo de 
inatividade previsível/
reduzido

  suporte totalmente 
gerenciado

Alcançado por uma empresa que está 
implementando uma solução IaaS 
que inclui centros de dados industriais 
(servidores virtuais, expansíveis e pré-
configurados), software, Ethernet e 
suporte remoto 24 horas por dia.
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O momento para  
transformação digital é agora
OEMs — Vantagem competitiva 
Como fabricante de equipamentos ou 
máquinas, você pode adicionar valor e obter 
vantagem competitiva para você e seus 
clientes. Os dados de máquina anteriormente 
isolados podem transformar-se em percepções, 
que ajudam os engenheiros a melhorar o 
desempenho, fornecem alertas precoces de 
panes de máquina e reduzem os custos de 
suporte. As organizações também podem 
oferecer serviços para permanecerem 
conectadas a suas máquinas nas instalações 
dos clientes ou através de inúmeras instalações 
com foco na redução do tempo de inatividade 
não programado. Além disso, maior percepção 
no uso de padrões pode conduzir à inovação 
da máquina, equipamento ou desenvolvimento 
do produto do consumidor final.

Fabricantes e operadores industriais — 
Uma nova mão de obra 
Alterações demográficas estão criando 
desafios de mão de obra para fabricantes e 
operadores industriais com aposentadoria, 

expansão econômica e evolução tecnológica 
oprimindo as competências corporativas para 
as operações de equipe. O talento novo muitas 
vezes não tem a habilidade necessária para 
a tecnologia existente, embora possa trazer 
novas visões de trabalho e tecnologia. As 
organizações devem captar o conhecimento 
daqueles que deixaram o trabalho, a fim de 
criar processos reproduzíveis e ferramentas 
que os novos trabalhadores possam 
utilizar. Além de tirar vantagem de como a 
tecnologia inovadora pode ajudar a melhorar 
o desempenho nos negócios, bem como 
oferecer o tipo de trabalho que atrairá novos 
contratos.

Negócios — Uma nova oportunidade 
A transformação já começou. As tecnologias 
existem. Trazer pessoas com visão, capacitação 
e desejo para o sucesso inclui as próximas 
etapas. A primeira transformação começa 
com a colaboração e convergência de 
operações e grupos de informação 
corporativa. A separação histórica 
dos dois grupos impediu o 

progresso. A transformação digital os juntou 
para uma causa comum – sucesso corporativo. 
As principais empresas já estão a caminho 
da transformação digital para melhorar 
a produtividade e permanecerem 
competitivas a nível mundial. Essas 
empresas estão gerando valor 
em seus ativos de produção, 
retornando lucro aumentado 
aos acionistas.
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Preparação para digitalização

A transformação digital de sua organização para criar  
uma Empresa Conectada não é um evento, mas uma jornada.

Isso requer apoio executivo e esforço contínuo. Isso transformará não apenas  
as operações industriais e de fabricação, mas a cultura da empresa. 

É aqui que começa.

Os líderes em sua empresa devem identificar 
os desafios e as oportunidades que existem. 
Onde estão as lacunas na cadeia de 
suprimentos? Existem KPIs atuais que implicam 
em desempenho insatisfatório? Há um novo 
processo que poderia render melhores 
resultados? Onde é possível encontrar o valor?

Avaliar a cultura e o patrocínio executivo

Quais são as normas culturais atuais de TI e TO 
atuantes? Onde é possível forjar um terreno 
comum e habilitar um ambiente de confiança? 
Espera-se o patrocínio executivo contínuo e há 
uma cadência estabelecida para a avaliação do 
progresso?

Buscar por obsolescência

Sua infraestrutura técnica corporativa possui 
áreas de obsolescência ou lacunas claramente 
identificáveis?

Atualizar as redes

A atualização segura da rede e da estrutura de 
controle industrial existente é essencial. Planos 
e projetos específicos devem ser concluídos 
a fim de preparar para configurações futuras, 
a implementação de políticas em curso 
e a introdução de tecnologias avançadas 
posteriormente.

Potencializar dados e aplicar análises

Os dados devem ser organizados, definidos e 
aplicados. Devem ser especificados aplicativos 
e dispositivos que analisem, contextualizem e 
visualizem os dados para gerar valor em todos 
os níveis da operação e da empresa.

Fale com a Rockwell Automation

Os consultores de estratégia e os integradores de 
sistemas de implementação estão interessados 
em promover a digitalização da empresa. 
Entretanto, conectar esforços corporativos a 
operações demanda a colaboração direta com 
especialistas de operações que estão atentos 
às exigências no gerenciamento de mudanças 
através de pessoas, processo e tecnologia.
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Execução expansível  
Ajuda a garantir a adesão, a colaboração e o 
acompanhamento do fluxo de trabalho. Dimensiona 
aplicativos focados em qualidade ou desempenho 
para conjuntos de aplicativos específicos da indústria 
ou sistemas de execução de fabricação (MES) 
abrangentes para implantações em múltiplas fábricas.

Análises expansíveis  
Computar e apresentar informações mais próximas 
das fontes e clientes, sobre uma variedade de novos 
aplicativos, dispositivos periféricos e plataformas em 
nuvem dentro e fora da empresa. Permite derivação 
gradual de valor mais rápida e fácil a partir de dados.

Serviços conectados  
Para equipes internas de treinamento e 
complementação. A partir do projeto de 
sistemas de fabricação inteligente, através de 
implementação e otimização. Permite máxima 
utilização dos dados de produção em iniciativas 
de melhoria contínua.

Viabilização da  
transformação digital

Ferramentas de projeto e colaboração  
Permitem a coleta contínua e o compartilhamento 
de conhecimento para potencializar as equipes na 
melhor tomada de decisão. Podem ser usadas para 
compartilhar e discutir incidentes, informações do 
dispositivo, alarmes, tendências, localização e outras 
informações úteis para melhorar o desempenho.

As empresas podem adotar etapas pragmáticas hoje para continuar a 
permitir a transformação digital por todo o ciclo, tanto técnica quanto 
culturalmente. Aqui estão algumas áreas em que a Rockwell Automation 
pode ajudar:
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