
Segurança de pessoas e ativos
Provedores de serviço podem ajudar as empresas 
a reduzir os riscos de segurança, a alcançar 
conformidade e a impulsionar a produção



5 a 7% 2 a 4% <50%

Segurança e produtividade: Parceiros no sucesso
Um programa de segurança industrial deve se esforçar para alcançar três 
objetivos principais:

• Ajudar a proteger as pessoas de riscos de segurança de máquinas, 
de processos e elétricos

• Alcançar conformidade com a regulamentação enquanto reduz 
o custo daquela conformidade

• Aprimorar a produtividade onde possível para dar suporte à excelência 
operacional

Um obstáculo importante para alcançar esses objetivos é o fato de que 
trabalhadores em funções separadas geralmente têm pontos de vista 
diferentes sobre a segurança. Profissionais de segurança, por exemplo, estão 
preocupados com a proteção dos trabalhadores e com a conformidade 
com seus padrões de segurança, enquanto os profissionais de operações 
geralmente se preocupam sobre a segurança prejudicando a produtividade.

Entretanto, estudos têm mostrado que segurança e produtividade podem 
coexistir harmoniosamente e até prosperar juntas. Os melhores fabricantes 
da categoria, que são definidos como os 20% dos melhores pontuadores de 
desempenho agregado, superam seus concorrentes médios do setor com: 2

1 Segurança e Saúde no Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, 2017
2 Sistemas Integrados de Segurança, Aberdeen Group, 2011

A cada 15 segundos, 153 trabalhadores 
sofrem acidentes relacionados ao trabalho. 1

Esses melhores desempenhos compartilham um conjunto comum de 
melhores práticas que podem ser agrupadas em três principais pilares de 
segurança:

Alcançar o nível de um melhor fabricante da categoria exige excelência em 
cada uma destas três áreas. Com frequência isso pode ser feito utilizando o 
suporte e a experiência dos fornecedores de serviços de segurança.
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Uma função para os serviços de segurança
Poucas empresas industriais possuem um espectro completo de experiência 
em segurança e capacidades internas para atender sua total necessidade. 
A maioria utiliza os fornecedores de serviço de segurança industrial para 
algum nível de suporte, como para fornecer treinamento de segurança para 
trabalhadores ou para validar os projetos do sistema de segurança. 

Muitas empresas também se voltam aos fornecedores de segurança para ajudar 
com seus desafios exclusivos relacionados à segurança. Isso pode incluir a 
retenção de recursos-chave de segurança na medida em que gerenciam a falta de 
habilidades ou a ajuda para a adoção de padrões de segurança importantes como 
ISO 13849 e IEC 62061 em operações globais. 

Além do preenchimento destas necessidades organizacionais, os serviços de 
segurança podem também ajudar as empresas a alcançar o melhor desempenho 
da categoria aprimorando seus processos, competências e tecnologias nos 
seguintes:

1 Supplier Provided Automation Services, ARC Advisory Group, 2015
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Controle de energias perigosas
Os serviços de bloqueio/sinalização podem ajudar as empresas a criar processos 
de bloqueio/sinalização produtivos, seguros e em conformidade. 

Os procedimentos gráficos de bloqueio/sinalização mostram exatamente 
onde estão os pontos de isolamento e fornecem um formato mais amigável para 
os métodos e passos de bloqueio/sinalização. Até 40 por cento mais rápidos de 
seguir do que os procedimentos baseados em texto e aumentam a eficiência de 
utilização do funcionário em até 18 por cento, enquanto também possivelmente 
reduzam erros durante o processo de bloqueio/sinalização.

O treinamento de bloqueio/sinalização pode ser fornecido aos funcionários 
autorizados e afetados após a empresa alterar sua política existente ou introduzir 
um novo formato de procedimento de bloqueio/sinalização.

As auditorias anuais identificam eventuais desvios ou inadequações nos 
procedimentos atuais. Com auditorias regulares, os empregadores podem corrigir 
possíveis deficiências antes que resultem em consequências.

Os serviços de política incluem a revisão ou a criação de políticas de bloqueio/
sinalização para torná-las claras e fáceis para os funcionários compreenderem 
e implementarem.

Os serviços de recomendação de dispositivo ajudam a confirmar se os 
dispositivos de bloqueio/sinalização estão consistentes com os procedimentos. 
As recomendações consideram fatores como a frequência do uso, o número de 
empregados e o estoque existente de dispositivos.

O software de banco de dados de bloqueio/sinalização rastreia os procedi-
mentos de bloqueio/sinalização em todos os locais. Isso pode ajudar as empresas 
a identificarem tendências para melhorar o OEE e verificar se os funcionários estão 
usando o bloqueio/sinalização corretamente. Também pode reduzir o tempo 
necessário para auditorias de bloqueio/sinalização anuais em até 85%.

Empresa padroniza o programa 
de bloqueio/sinalização e 
impulsiona a produtividade
Uma empresa de serviços de entrega que não 
tinha um programa de bloqueio/sinalização 
padronizado queria implementar um processo 
padronizado e uma estrutura de relatórios em 
múltiplas instalações. 

Ela recorreu a um provedor de serviços que 
implementou uma ferramenta de software de 
gerenciamento de bloqueio/sinalização em cada 
instalação. 

A implementação do software ajudou a criar um 
programa de bloqueio/sinalização padronizado 
nas instalações e levou a um aprimoramento 
de 13 por cento na produtividade. Os líderes de 
operações e segurança podem agora utilizar o 
software para monitorar o estado do programa 
de bloqueio/sinalização em todos os locais e 
visualizar o tempo de parada associado a cada 
bloqueio/sinalização.



Serviços fortalecem a segurança industrial  |   5

Machine Safety
Os serviços de segurança da máquina estão disponíveis para dar suporte 
(e facilitar) todos as cinco etapas do ciclo de vida da segurança funcional, 
o qual é definido na IEC 61508 e 62061.

1  
Identificação e avaliação de risco

Um provedor de serviço pode conduzir avaliações de risco e audito-
rias de conformidade e compatibilidade para ajudar as empresas a 
entenderem os riscos de segurança da máquina existentes em suas 
operações. O espectro completo dos serviços inclui os seguintes:

  1. Auditorias de conformidade

  2. Avaliações de risco da máquina

  3. Avaliação de risco baseada em equipe

  4. Desenvolvimento de programa de segurança corporativo 

2  
Identificação de etapas para mitigar riscos
Depois que as auditorias ou avaliações forem concluídas, o provedor 
de serviço pode utilizar as descobertas para definir a especificação 
dos requisitos para reduzir os riscos identificados. Este processo 
considera não apenas todos os modos de operação, mas também 
todas as interações das máquinas.

E definindo a especificação dos requisitos, o fornecedor de serviço de 
segurança também pode fornecer orientação para ajudar as empresas 
com planos de mitigação.

Fácil progressão por todo o ciclo 
de vida da segurança
As ferramentas de software podem se provar 
importantes ao ajudar as empresas a simplificar 
sua programação pelo ciclo de vida de 
segurança.

O software Safety Automation Builder com 
avaliação de risco (RASWin) é um exemplo delas. 
Ele pode ajudar as empresas a gerenciar tudo, 
desde avaliações e requisitos funcionais até o 
projeto, a verificação e a validação do sistema de 
segurança. 

Essa ferramenta organiza as informações de cada 
passo do processo e a validação de máquinas, 
vinculando cada passo do ciclo de vida para 
evitar falhas sistemáticas. Ela também auxilia 
na seleção do produto para alcançar o nível de 
desempenho de segurança exigido de acordo 
com a ISO 13849-1 e pode ajudar a criar projetos 
SISTEMA para a análise de todas as funções de 
segurança.
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Segurança da máquina continuação
3  

Projeto e verificação
Um fornecedor de serviços pode rever o projeto do sistema de segurança 
para ajudar a garantir que este atenda aos requisitos de software e de 
programação, além de confirmar que ele utiliza os componentes apropriados. 
O fornecedor também pode conduzir uma análise de circuito e fazer uma 
verificação SISTEMA para confirmar que o projeto está de acordo com os seus 
requisitos.

4  
Instalação e validação
Planejamento e execução da validação podem confirmar que a máquina 
esteja operando em seus requisitos definidos e em conformidade com os 
padrões. Um provedor de serviço pode enviar especialistas para o local para 
ajudar a desenvolver um teste de validação e documentar todo o processo. 

5  
Manutenção e melhoria
Depois de uma máquina ou linha estar em operação, o fornecedor de 
serviços pode ajudar seu cliente a manter um sistema de segurança ao 
longo do ciclo de vida. Os serviços de suporte de longo prazo podem incluir 
serviços periódicos de validação da segurança da máquina e verificações de 
condições e auditorias de conformidade anuais ou contínuas.

Treinamento
Para aprimorar o programa de segurança, um provedor de serviços pode 
oferecer treinamento especializado em segurança funcional para técnicos 
e engenheiros. Procure um provedor de serviços que possa oferecer 
treinamento da TÜV Rheinland, uma das organizações de segurança industrial 
mais prestigiadas do mundo. O treinamento personalizado é outra opção e 
pode ser adaptado aos conjuntos de habilidades dos funcionários.

Provedor de serviços ajuda 
a padronizar a segurança da 
máquina pelas fábricas
Uma empresa industrial acumulou máquinas 
muito antigas sem sistemas de segurança em 
vários locais. 

A empresa buscou um provedor de serviço de 
segurança para ajudar a melhorar o desempenho 
de segurança das máquinas e para treinar 
o pessoal da fábrica nos novos sistemas e 
metodologias de segurança.

O provedor de serviço conduziu avaliações de 
risco padronizadas, criou estratégias de redução 
consistentes, implementou novas soluções de 
segurança e executou validações repetíveis para 
as máquinas de todos os locais. Foi fornecido 
treinamento e os trabalhadores acompanharam 
o provedor de serviço ao longo do projeto. 

Na conclusão do projeto, sistemas de segurança 
totalmente operacionais e de alto desempenho 
estavam implementados com base nos riscos 
identificados durante a avaliação. Os sistemas de 
segurança eram consistentes e padronizados em 
todos os locais e os empregados conheciam os 
novos sistemas.

6
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Uma nova abordagem para a segurança
Há uma crescente conscientização de que a segurança pode ser mais que um 
custo de fazer negócios. Com uma cultura forte de segurança, procedimentos 
de segurança em conformidade e tecnologias modernas de segurança, os 
melhores fabricantes têm demonstrado que podem proteger as pessoas e se 
beneficiarem diretamente no resultado final. 

A Rockwell Automation pode ajudar as organizações a trabalhar na direção 
(e a alcançar) esse nível de desempenho de melhor da categoria. Nossos 
serviços de segurança industrial são projetados para ajudar as empresas 
a salvaguardar seus funcionários contra danos e a manter os equipamentos 
em conformidade com os padrões mais recentes. Nós também focamos 
proativamente em formas de aprimorar a segurança e reduzir os riscos 
enquanto otimizamos a produtividade.

A Rockwell Automation ... emprega 
mais profissionais certificados na TÜV 
Rheinland que qualquer outra empresa.”

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

“



Conecte-se conosco.
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Para obter mais informações sobre os serviços de segurança 
de pessoas e ativos, ligue para um representante da 
Rockwell Automation ou visite rok.auto/services 

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

	Previous Page 10: 
	Next Page 13: 
	Previous Page 8: 
	Next Page 10: 
	Previous Page 15: 
	Next Page 15: 
	Previous Page 9: 
	Next Page 11: 
	Previous Page 11: 
	Next Page 12: 
	Previous Page 17: 
	Next Page 17: 


