
Otimização de ativos 
e de fábrica em uma 
Connected Enterprise
Maximize o retorno sobre os ativos de 
produção com serviços eficazes de 
monitoração, gestão e otimização
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Habilitar uma Connected Enterprise

As empresas que implantam e sustentam estratégias 
modernas de gestão de ativos estão mais bem 
preparadas para enfrentar os desafios de hoje e habilitar 
uma Connected Enterprise.

À medida que as operações avançam em direção à fabricação inteligente, todos, desde operadores e técnicos até 
executivos corporativos, estão usando recursos “inteligentes” para ganhar novas eficiências, melhorar a qualidade 
do produto e ter operações com maior capacidade de resposta. Os operadores industriais estão modernizando 
aspectos do pessoal, processos e fábricas, convergindo funções de TI e TO para serem mais produtivos em um 
ambiente global cada vez mais competitivo. A Rockwell Automation obtém isso através da Connected Enterprise.

Como resultado, as operações são mais rápidas, mais inovadoras e mais dependentes de máquinas e equipamentos 
integrados para aumentar a produtividade e a flexibilidade de produção. 

Enquanto estão trabalhando para habilitar uma Connected Enterprise, e com o custo de tempo de parada 
aumentando, os fabricantes devem descobrir como tirar o máximo proveito de sua infraestrutura em 
envelhecimento. Eles são desafiados a encontrar suporte para as necessidades continuas de manutenção, com a 
maior complexidade na gestão de peças sobressalentes e com um maior risco de perder conhecimentos vitais. 

Trabalhar com um consultor externo como a Rockwell Automation o ajudará a permanecer à frente 
dos problemas de manutenção, de modo que você possa reduzir o risco de tempo de parada não 
programada enquanto faz a modernização.
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Avaliar seu inventário
O primeiro passo na jornada para otimizar os ativos e a fábrica é ter 
peças sobressalentes confiáveis disponíveis nas prateleiras do seu de-
pósito. Isso é crítico para manter as máquinas ligadas e funcionando 
e para reduzir o custo geral de transporte do inventário.

Os serviços de gestão de inventário de MRO permitem que os 
usuários finais trabalhem com um provedor de serviços para 
ter acesso às peças sobressalentes que precisam. Um inventário 
gerido adequadamente pode ajudar você a:

• Reduzir o tempo médio de reparo (MTTR)

• Melhorar o controle dos bens do inventário

• Reduzir os custos de transporte do inventário associados à 
manutenção do estoque

• Aumentar a disponibilidade das peças sobressalentes críticas

• Aprimorar a integridade do 
inventário

Para minimizar o dispendioso tempo de parada não programada, 
você precisa ter certeza de que as peças sobressalentes reparáveis 
estejam operando de acordo com as especificações e funcionarão 
corretamente quando necessárias. Os serviços de teste e recertificação 
de fornecedor podem validar e atualizar as peças sobressalentes con-
forme o apropriado. As peças que não passarem no teste podem ser 
remanufaturadas pelo fabricante de máquinas de modo a funciona-
rem como um equipamento novo, mas com as atualizações críticas 
aplicadas.

Os fabricantes que oferecem serviços de reparo de 
equipamentos de automação podem ajudar a:

• Aumentar o tempo médio entre falhas (MTBF) através do uso de 
componentes determinados pelo fabricante de máquinas (quando 
disponíveis).

• Reduzir a administração de compras através da consolidação de 
fornecedor.

• Ampliar a vida útil dos equipamentos ao reparar produtos obsole-
tos ou de substituição difícil.

A gestão adequada do depósito é crítica para otimizar a produção da 
fábrica. Quantidades de estoque em demasia ou deficientes causam 
ineficiências e aumentam os custos. 

Uma solução integrada de depósito pode ajudar a garantir que o 
pessoal, a gestão e os procedimentos e tecnologias de operação 
padrão corretos estejam disponíveis para gerir e otimizar os níveis de 
inventário de MRO.



Otimização de ativos e de fábrica em uma Connected Enterprise  |   4

Sucesso através do inventário
Johns Manville (JM), fornecedor líder de produtos de telhado, isolamento e 
engenharia, se esforçava em gerir de forma eficiente as milhares de peças 
de serviço em suas 45 localidades diferentes. Quando as máquinas eram 
desligadas para manutenção ou reparos de emergência, com frequência 
era difícil buscar no depósito de cestas abertas para localizar as peças 
corretas. A equipe gastava várias horas procurando as peças necessárias, 
o que levava a um tempo de parada maior para tentar localizar aquelas 
peças.

A JM fez parceria com a Rockwell Automation para a realização de análise 
do tempo de ciclo, análise de uso, análise ABC e análise teórica de inventá-
rio ideal. Isso permitiu que a equipe determinasse a quantidade ideal de 
estoque disponível, a frequência e a quantidade de pedidos. Essas 
informações permitiram que a JM avaliasse os requisitos de um 
novo depósito e projetasse um layout melhor. 

Após a conclusão, cerca de 8.000 peças foram 
movidas para dois depósitos adjacentes. 
A melhor organização do depósito, o uso de 
gabinetes e a remoção de peças desnecessá-
rias reduziram os requisitos de espaço para 
peças em 40 por cento e simplificou drasti-
camente as tarefas de manutenção na 
instalação. No total, o projeto permitiu a 
remoção de 3.000 SKUs em excesso e 
obsoletos, além de US$ 1,3 milhão em 
estoque, do depósito para futura disposi-
ção.

3.000 SKUs em excesso e obsoletos
O novo design do depósito permitiu a remoção de 

US$ 1,3 milhão em estoque para disposição futura
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Modernização de ativos

Uma abordagem em etapas pode aju-
dar a assegurar que os riscos de obso-
lescência sejam controlados de modo 
eficiente e eficaz:

1. Identificar. Defina os objetivos e o escopo 
do plano de obsolescência, e desenvolva uma 
estratégia para conectar de forma segura as 
informações de todos os equipamentos her-
dados. Dedicar recursos qualificados à criação 
deste plano geralmente proporciona os melhores 
resultados.

2. Pesquisar. Reúna informações de status do 
ciclo de vida do produto através de websites, 
notificações e publicações do fabricante, do 
distribuidor e do revendedor. Identifique lacu-
nas no inventário e produtos sem atribuição 
comparando os sobressalentes de MRO com a 
base instalada e comparando as atividades de 
conserto com as de substituição.

3. Quantificar e priorizar. Adicione dados para 
destacar as áreas mais preocupantes com 
relação à obsolescência. E, usando aquelas in-
formações, desenvolva um plano para aceitar, 
reduzir e ajudar a eliminar o risco de obsoles-
cência. Depois, crie um processo para coletar 
as mudanças que ocorrerem no status do ciclo 
de vida de todos os produtos instalados.

1 https://www.arcweb.com/blog/justification-modernizing-automation 

A gestão de equipamentos em envelhecimento com frequência é um com-
ponente menosprezado dos programas de manutenção. Uma estimativa

Esta questão é reforçada na medida em que as operações avançam na direção da 
Connected Enterprise e buscam utilizar computação na nuvem, mobilidade, big data 
e muito mais, ao mesmo tempo em que tentam tirar o máximo proveito de seus 
investimentos de automação.

Operar equipamentos legados para além da obsolescência sempre implica num risco. 
Mas com a identificação e quantificação desse risco, as instalações de produção podem 
determinar se faz sentido para o negócio reduzir o risco através da manutenção e do suporte 
ou se o melhor é ajudar a eliminar o risco através da modernização dos sistemas. 

Embora a maioria das fábricas concorde que é essencial uma melhor 
gestão dos ciclos de vida da automação, poucas dedicam os recursos 
para criar um programa efetivo. Uma razão é que a maioria das 
fábricas não tem pessoal para isso. Na maioria dos casos, não há 
um cargo específico responsável por criar, monitorar e atualizar o 
banco de dados, o que resulta na negligência dessas tarefas. 

Mas só porque os recursos não existem, não quer dizer que isso 
deve ser negligenciado nos planos de manutenção. Contratar o 
auxílio e a experiência de provedores de serviço de modernização 
de ativos pode dobrar os benefícios da redução de riscos 
(economizando para as empresas o tempo e o dinheiro necessário 
para treinar seu próprio pessoal e evitando que esses recursos sejam 
desperdiçados em tempo de parada não programada desnecessário).

US$ 65 BILHÕES em ativos legados se aproximam do 
final de sua vida útil.1

https://www.arcweb.com/blog/justification-modernizing-automation
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Tratar seus equipamentos herados
Se você não pode modernizar tudo de uma vez, considere um inventário dos 
seus equipamentos legados e seu nível de risco de obsolescência. Uma avaliação 
abrangente de hardware ou software avaliará a maturidade do produto e pode 
ajudar a criar um plano de modernização. Tentar fazer isso internamente pode 
ser um processo demorado e trabalhoso. Os serviços disponíveis através 
de consultores externos, como a Installed Base Evaluation™ (IBE) da 
Rockwell Automation, podem ajudar a facilitar esse processo. Os resultados 
da avaliação incluem:

Identificar seus ativos mais críticos para facilitar as decisões de 
investimento.

Reduzir os riscos de obsolescência.

Estabelecer roteiros para as iniciativas corporativas de depósito e de 
peças sobressalentes.

Verificar que todos os ativos tenham listas atualizadas de materiais.

Essas avaliações coletam dados essenciais para a criação de um plano estratégico 
de manutenção e podem atuar como um roteiro para planos de migração ou 
modernização.

Embora a migração envolva a atualização um-a-um de equipamentos antigos 
para modelos mais novos e possa ajudar a reduzir o risco de obsolescência, a 
modernização pode acrescentar valor adicional ao aproveitar a tecnologia para 
melhorar as operações.

Uma vez realizada a avaliação, 
a Rockwell Automation oferece 
recursos adicionais, gestão de ciclo 
de vida e iniciativas de modernização 
para ajudar a maximizar o 
investimento em sistemas de 
automação.

• Suporte da equipe técnica: o pessoal de 
suporte no local pode ajudar a resolver 
problemas de equipamentos e de software à 
medida que surgirem.

• Suporte remoto de legados: especialistas 
podem fornecer informações e suporte para 
produtos legados e descontinuados.

• Suporte a peças sobressalentes legadas: 
especialistas podem ajudar a reparar ou a 
instalar produtos legados descontinuados.

• Serviços de conversão: especialistas 
podem criar uma solução personalizada 
de atualização que inclui engenharia de 
conversão de hardware e software, suporte e 
serviços de partida.



Otimização de ativos e de fábrica em uma Connected Enterprise  |   7

Planejamento e gestão da manutenção 
preventiva
Pelo menos 60 por cento das tarefas de manutenção preventiva executadas nas fábricas de 
hoje são consideradas desnecessárias.2 Uma abordagem voltada para a confiabilidade que vise 
maximizar o desempenho dos equipamentos através da aplicação da tarefa correta ao ativo 
certo na etapa correta do seu ciclo de vida pode ajudar a reverter essa tendência.

Definir a criticidade do equipamento e entender a base instalada da instalação, incluindo o 
escopo completo do risco de obsolescência, é o melhor começo para assumir o controle dos 
ativos de uma instalação e melhorar a confiabilidade do equipamento.

• Definir a criticidade. A criticidade é uma questão de economia. Ela pondera o impacto 
financeiro do tempo de inatividade na produção, como os custos associados à perda de dados 
e produtos e à perda de visualização. Ela também considera o impacto de substituir ou reparar o 
equipamento e os perigos potenciais associados ao tempo de parada.

• Avaliar o risco. Uma abordagem voltada para a confiabilidade define 
a hierarquia de ativos e o risco de falha associado. O primeiro passo 
é a realização de uma análise de efeitos do modo de falha (FMEA) 
para determinar possíveis modos de falha. Este é um investimento 
necessário para implementar os processos de manutenção voltados 
para a confiabilidade. A redução de risco é uma parte importante 
da manutenção preventiva. Ela deve ser feita em toda a empresa, 
mesmo em equipamentos menos críticos que tenham o potencial de 
interromper a produtividade. Uma vez que o risco é determinado, os 
ativos que apresentam maior risco de falha ficam sujeitos a um plano de 
manutenção mais rigoroso do que aqueles com menor risco.

pelo menos 

60%
das tarefas de manutenção 
preventiva executadas nas fábricas 
de hoje

SÃO DESNECESSÁRIAS

2  Reducing the Cost of Preventive Maintenance, Plant Maintenance Resource Center 
(www.plant-maintenance.com/articles/PMCostReduction.pdf )

http://www.plant-maintenance.com/articles/PMCostReduction.pdf
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Monitoração de ativos e análise 
preditiva

À medida que mais dispositivos são adicionados à 
rede como parte de uma Connected Enterprise, os 
fabricantes precisarão de soluções de monitoração 
flexíveis e expansíveis que se conectem de forma 
segura aos ativos críticos. A coleta, organização e 
avaliação de dados em tempo real de todos os 
ativos de produção podem fornecer informações 
profundas através de poderosas ferramentas de 
visualização, análise e painel em uma ampla gama 
de dispositivos.

1. Conecte-se: a Connected Enterprise prepara o 
caminho para obter conectividade remota de 
recursos críticos para manutenção, localização 
de falhas, colaboração e monitoração remota.

2. Informe-se: uma vez que os dispositivos 
estejam conectados, você terá acesso aos 
dados de desempenho do ativo, de condição 
da máquina e de condição do dispositivo.

3. Saia na frente: o acesso às informações 
detalhadas de máquinas e outros ativos pode 
ajudar você a ser mais proativo em situações 
que podem afetar o desempenho de suas 
operações.

Desempenho dos ativos
Uma vez que seus ativos (sejam dispositivos específicos, aplicações inteiras ou conjuntos 
de equipamentos) tenham sido migrados ou modernizados e o programa de gestão de 
inventário correto esteja implementado, você precisa garantir que suas operações estejam 
mantendo a produtividade ideal. Uma forma importante de monitorar isso é avaliar o 
desempenho e a confiabilidade do ativo.

Os sistemas de monitoração de ativos podem coletar informações dos seus ativos e 
torná-las disponíveis globalmente em toda sua organização. Os consultores de confia-
bilidade podem ajudá-lo a avaliar a confiabilidade dos ativos, o que lhe permite impul-
sionar a manutenção proativa para ajudar a reduzir o risco e maximizar a produtividade. 
Você vai querer considerar a condição operacional em comparação com as estratégias 
de manutenção projetadas, o custo de peças e recursos, as peças de suporte, o impacto 
na resposta ao serviço e os riscos de condições conhecidas e desconhecidas. Isso pode 
ajudar a determinar o equipamento mais crítico para as operações e a criar planos de 
manutenção priorizados. Ele pode até ajudar a otimizar um sistema computadorizado de 
gestão de manutenção existente para facilitar essas atividades.

A MRO inteligente aumenta a produtividade
O uso de uma abordagem conectada e baseada 
em dados para operações e reparados de ma-
nutenção pode ajudar a agilizar as atividades 
de manutenção e depósito, reduzir os riscos de 
confiabilidade e criar estraté-
gias de manutenção proativas. 
Esta abordagem oferece supor-
te a maior produtividade, OEE 
melhorado e menor tempo de 
parada.
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Recursos
A Rockwell Automation possui uma ampla gama de soluções, serviços e 
experiência para ajudar a otimizar seus ativos e operações.

Para obter mais informações sobre o portfólio de serviços da Rockwell Automation, 
visite rok.auto/indmaintenancePT

Em qual etapa está sua organização na jornada para a otimização de ativos 
e fábrica? Seja precisando de ajuda com uma avaliação de equipamentos ou 
riscos, ou tenha métricas importantes que precisa melhorar em suas reparações 
e operações de manutenção, trabalhar com um consultor externo como a 
Rockwell Automation pode fornecer a experiência, a análise e a visibilidade 
necessárias para aumentar o desempenho de seus ativos.

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

Os serviços variam de acordo com a região.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável.  
Em todo o mundo, nossas principais marcas de produtos Allen-Bradley® e Rockwell Software® são reconhecidas pela inovação e excelência.

http://rok.auto/indmaintenancePT
http://rockwellautomation.com
https://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/news/blog/overview.page
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/posts
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.youtube.com/user/ROKAutomation/home

