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A globalização e outras pressões competitivas estão acelerando 
a necessidade de que os fabricantes e operadores industriais 
aprimorem quais informações e como elas são compartilhadas 
em suas empresas. Um melhor compartilhamento de 
informações impulsiona uma melhor tomada de decisão, expõe 
as ineficiências do processo, facilita a colaboração de melhores 
práticas e revela novas oportunidades competitivas. 

Permitir esse tipo de compartilhamento de informações de forma transparente e segura 
dentro da planta, entre plantas e para parceiros, fornecedores e clientes externos, cria 
uma empresa conectada. Alcançar uma empresa conectada, entretanto, exige uma 
compreensão holística das complexidades da manufatura, das oportunidades das 
tecnologias emergentes, das informações, do controle, das tecnologias de rede, das 
funções do pessoal e das responsabilidades relacionadas. 

Para permanecer à frente de sua concorrência, você deve analisar cuidadosamente  
e mapear uma jornada que capture os dados corretos e os tornem capital de dados de 
trabalho (WDC). Baseada em sua própria experiência, a Rockwell Automation compreende 
a complexidade e recompensas desta jornada. 

Com instalações de manufatura e cadeias de fornecimento para suporte ao redor do 
mundo, mais de 387.000 unidades mantidas em estoque (SKUs), vários tipos de produtos, 
incluindo produtos feitos para estoque, configurados para o pedido (CTO) e projetados 
para o pedido (ETO) e um número médio de produtos por pedido incluindo 200 números 
de peças diferentes, a Rockwell Automation enfrentava muitas das mesmas pressões 
para gerir a complexidade e para remover as ineficiências que seus clientes. Encurtar os 
tempos de resposta aos clientes, garantir a disponibilidade de matérias-primas, melhorar 
a coordenação da cadeia de fornecimento e permitir uma melhor colaboração entre 
engenheiros exigiu uma abordagem mais estratégica para compartilhar as informações 
entre os sistemas de manufatura, empresariais e as cadeias de fornecimento. 

As inovações que permitem mais informações estão em expansão. A Internet das coisas 
industrial e a proliferação de dispositivos mais inteligentes, o big data e analytics, a 
virtualização e a mobilidade são os próximos passos revolucionários para facilitar ainda 
mais a longa busca da Empresa Conectada para os fabricantes. Fazendo isso, você terá 
melhor capacidade de aproveitar o elemento mais poderoso, sobre o qual muitos poucos 
fabricantes de hoje estão capitalizando plenamente: seus próprios dados. Esse bem 
intangível é a chave para compreender melhor seu desempenho operacional ao nível  
mais granular, de modo que você possa aprimorar as operações e produzir mais em níveis 
de qualidade mais altos e de uma maneira mais eficiente.

24%
As empresas com o melhor desempenho alcançaram  

uma melhoria na margem de lucro líquida de

MESA Research
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O seu desafio agora é: Como passar da discussão e teoria sobre a sua 
Empresa Conectada para sua racionalização e operacionalização? 

Precisam ser considerados muitos fatores em sua jornada do conceito até a conclusão.  
E embora esses fatores pertençam aos aspectos da tecnologia operacional (TO) e da 
informação (TI) da sua empresa, este relatório técnico é personalizado especificamente 
para as suas necessidades, o gestor da fábrica, e daqueles que estão envolvidos nas 
operações diárias da fábrica. 

Implantação
Iniciar uma empresa conectada envolve diversas pessoas, decisões e processos. A Rockwell 
Automation projetou um Modelo de Maturidade da Connected Enterprise (Empresa 
Conectada) relacionado que está baseado em cinco etapas principais:

Etapa 1:  Avaliação

Etapa 2:  Rede e controles seguros e atualizados

Etapa 3:  Capital de dados de trabalho definido e organizado

Etapa 4:  Análises

Etapa 5:  Colaboração

De modo ideal, cada etapa deve ser avaliada, projetada e implementada com as outras  
em mente.  Entretanto, embora seja importante notar que elas não são mutuamente 
exclusivas e que em algumas formas essas etapas são dependentes uma da outra, você 
pode iniciar o processo entrando na fase que seja mais apropriada para sua organização  
e necessidades únicas. 

Este artigo trata de cada etapa do Modelo de Maturidade da Connected Enterprise (Empresa 
Conectada), mas volta-se principalmente para o fornecimento das considerações principais 
à medida que você faz essa jornada e no relato de lições importantes aprendidas na 
implantação da Connected Enterprise da Rockwell Automation®.

1. Avaliação
O primeiro passo importante é realizar uma avaliação inicial. Estar consciente dos estados 
atual e futuro de suas operações. Considerar seus objetivos em relação à qualidade, tempo 
de parada não programada, produtividade e eficiência geral do equipamento (OEE), entre 
outras coisas. Identificar objetivos importantes, problemas e métricas que você está tentando 
impactar, e considerar onde você busca maior eficiência.

Algumas perguntas-chave a fazer durante sua avaliação:

Infraestrutura de rede 
• Você está utilizando várias redes diferentes? 

• Quão bem estão integradas suas máquinas, seus equipamentos e plantas? Como eles  
se comunicam entre si? 

• Se o mesmo problema surgir em quatro locais, ele será resolvido e pago de quatro 
formas diferentes? 

• Como estão conectadas suas operações no chão de fábrica aos sistemas empresariais  
e de negócios? Como você sabe que estão aprimorando seus processos? 
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Ambiente de produção 
• Que tipo de desafios ambientais o seu equipamento de chão de fábrica enfrenta?  

Temperatura, umidade, vibração, ruído? 

• Quais são os requisitos de conexão (não apenas para a zona de produção, mas dentro 
de cada célula)? 

• Que tipo de treinamento será necessário para os funcionários, à medida que novos 
trabalhadores ingressarem em seu processo? 

• A automação pode enfrentar as deficiências da força de trabalho? 

• Onde você pode eliminar hardware ultrapassado e aplicações redundantes?

• Você está conectando as coisas certas para aprimorar suas operações?

Dados e relatórios 
• Quanto da sua coleta de dados e relatórios é automatizada, comparada à coleta de 

dados manual? 

• Que métricas você deseja capturar que não são capturadas hoje ou que não podem  
ser capturadas com seu sistema atual? 

• Qual o desempenho da sua planta em relação aos indicadores chave de desempenho 
(KPIs)? 

• Você vê discrepâncias de desempenho entre a sua planta e outros locais que produzem 
os mesmos produtos? 

• Seus relatórios são padronizados? 

• Os dados são contextualizados para as funções, por exemplo, eles permitem que os 
operadores leiam informações práticas rápida e claramente?  

• Se você encontra áreas que não atendem às expectativas, quanto tempo você demora 
em reagir? 

• Sem conexões, como você toma conhecimento do que não sabe? 

Segurança 
• Você tem políticas e procedimentos de segurança em vigor? Eles são aplicados? 

• Que tipos de aplicações de segurança de rede estão atualmente instaladas? 

• Você confia em uma solução única de segurança ou emprega múltiplas camadas  
de segurança? 

• Quem terá acesso aos dados? 

• Você consegue auditar as atividades ao nível de máquina, produto e pessoal e criar 
registros de auditoria? 

• Você proporciona acesso aos dados/informações com base em funções ou apenas 
concede acesso a tudo?

É muito importante que sua avaliação vá além do que você faz agora, para também 
considerar suas operações futuras. Uma empresa conectada pode permitir que suas 
operações aproveitem as novas tecnologias com mais facilidade, incluindo:

• Wireless / Mobilidade

• Virtualização

• Computação em nuvem

• Vídeo

• Segurança

• Análises de dados (Analytics)

• Serviços remotos
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Uma empresa conectada parecerá, agirá e se dimensionará 
de forma diferente para cada fabricante, dependendo de suas 
necessidades exclusivas. A empresa conectada pode envolver 
apenas algumas dúzias de dispositivos conectados ou envolver 
dezenas de milhares de dispositivos. 

Uma avaliação completa não apenas permitirá que você 
dimensione corretamente sua empresa conectada, de acordo  
com suas necessidades, mas também pode economizar custos em 
termos de equipamentos, implantação, operação e manutenção. 

Por exemplo, durante a avaliação inicial da Rockwell Automation, 
a empresa identificou questões para melhoria, incluindo a 
necessidade de centralizar mas rigidamente seus processos globais 
e a execução da cadeia de fornecimento. Existiam variações entre 
as plantas de manufatura que incluíam diferentes sistemas de 
planejamento de recursos empresariais (ERP), de execução de 
manufatura (MES) e aplicações personalizadas que tornavam difícil 
realizar avaliações precisas de toda a empresa, como medir as 
eficiências e ineficiências da produção na empresa. 

Foi desenvolvido um plano claro para criar consistências entre 
seus processos, aprimorar a colaboração entre seus talentos  
e otimizar sua cadeia de fornecimento. 

Se você está batalhando para determinar como avaliar 
corretamente suas operações ou o que será necessário para 
alcançar o nível de conectividade que deseja, procure um 
especialista no assunto. Os solution providers podem utilizar sua 
experiência no trabalho com outros fabricantes e parcerias com 
outras empresas para agregar mais áreas de experiência.

Estabelecer uma equipe multifuncional
A colaboração deve ser o objetivo no início da etapa de projeto, não após a conclusão  
da implantação. Quanto mais pessoas você envolver no início, melhor será o resultado.

A experiência da Rockwell Automation reforça a importância de conectar o maior número 
possível de pessoas de modo que uma gama de funções (operações, TI, engenharia) 
compreenda e esteja familiarizada com o processo. O engajamento de toda a empresa  
é crítico para estabelecer e compreender o tipo de conectividade necessária, os objetivos 
de produção e as informações práticas de cada função.

No lado do projeto e da implantação: O(s) gestor(es) da planta e/ou do MES podem 
tomar funções importantes na definição das necessidades da sua instalação, compilando 
um documento escopo e especificando os requisitos da implantação. O grupo de TI 
conduz a maior parte do desenvolvimento e configuração do sistema.

Ao nível da planta: Obviamente o gestor da planta é vital, da aceitação inicial e projeto 
até a implantação e a garantia de que a empresa conectada ajude a planta a alcançar suas 
metas. Você também deve recrutar alguém de sua instalação para servir como gestor da 
planta para o projeto. Essa pessoa servirá como elo entre o pessoal-chave da planta (como 
gestores da qualidade, engenheiros de controle e pessoal de tecnologia operacional (TO)) 
e a equipe de projeto e implantação. 

O layout físico da rede 
é um fator óbvio, mas a 
disponibilidade da rede é  
tão importante quanto isso. 

Por exemplo, vários switches de rede e 
caminhos de rede podem ajudar a evitar 
pontos únicos de falha nos processos 
mais importantes. 

Da mesma forma, compreender as 
necessidades de comunicação em 
tempo real ajudará a determinar as 
considerações específicas de projeto 
para a latência e a instabilidade da rede, 
as quais podem afetar o desempenho 
da rede, das máquinas e, desta forma,  
o desempenho operacional.
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Nas semanas próximas da implantação, esses membros da 
equipe devem estar juntos no local para testar o sistema e suas 
comunicações. O treinamento dos trabalhadores pode incluir 
grupos de foco e a utilização do sistema em um ambiente 
simulado onde os trabalhadores possam se familiarizar com o 
sistema, nas funções que utilizarão, e com os novos processos. 

Mesmo após a implantação, a colaboração é crucial para ajudar 
a obter mais de sua empresa conectada em longo prazo. Na 
jornada da Rockwell Automation, por exemplo, a colaboração 
se estendeu até a criação de uma equipe interna de desafio, 
composta pelos principais engenheiros e gestores de várias 
fábricas, os quais regularmente colaboram para compartilhar 
melhores práticas, lições aprendidas e novos desenvolvimentos. 
Os processos estão em constante desenvolvimento: a colaboração 

contínua permite que os engenheiros e gestores de fábrica adotem novas ideias ou 
aprendam como as outras fábricas estão fazendo as coisas, provavelmente adotando 
aquelas práticas eles mesmos.

2. Rede e controles seguros e atualizados
Uma empresa não está verdadeiramente conectada sem uma infraestrutura de rede 
comum que facilite as comunicações entre seus sistemas de automação e controle e sua 
rede empresarial. A EtherNet/IP™ ajuda a permitir essa convergência da tecnologia da rede 
através do uso da tecnologia Ethernet e do Protocolo de Internet (IP) padrão. 

A EtherNet/IP pode facilitar:

• A convergência de aplicações multidisciplinares, tal como processos discretos e contínuos, 
batelada, inversores, segurança, controle de movimento, potência, sincronização de tempo, 
informações de supervisão, configuração/diagnóstico de ativos e gestão de energia. 

• Um projeto de rede pronto para o futuro baseado em tecnologia padrão de TI, o que 
aumenta a sustentabilidade e reduz o risco da implantação.

• Uma melhor utilização de ativos através de uma infraestrutura de rede comum que 
também pode suportar iniciativas “lean”.

‘Os operadores, a TI e a equipe de 
engenharia precisam todos de tempo 
para compreender o que estão tentando 
estabelecer. Saber quais são seus objetivos 
de produção e quais informações queremos 
e precisamos: tudo isso precisa ser 
comunicado em detalhes.’
Al Heid, gerente de projeto de sistemas de fábrica,  
Rockwell Automation
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• Conjuntos de ferramentas comuns, tal como os ativos para o projeto, a implantação e a 
resolução de problemas, além dos ativos humanos e das habilidades e treinamento exigidos.

• Tecnologia, melhores práticas, políticas e procedimentos de segurança de TI padrão  
e estabelecidos.

• Compartilhamento de informações transparente em toda a fábrica e a empresa devido 
à extensão de IP, à roteabilidade e à portabilidade da tecnologia através de links de 
dados, como Ethernet e Wi-Fi.

Uma infraestrutura de rede comum ajuda as empresas a integrarem sistemas de negócios 
com os sistemas operacionais para um melhor desempenho, conformidade com a 
regulamentação (incluindo a genealogia de produto, seu rastreamento e localização) e 
gestão da cadeia de fornecimento. Ao usar uma única tecnologia de rede, as empresas 
também podem conectar mais dispositivos de sistemas de automação industrial e de 
controle aos dispositivos comerciais, o que pode aprimorar a utilização, a otimização e 
a gestão de ativos e a adoção de uma melhor colaboração. Uma única tecnologia de 
rede permite maior suporte de aplicação para as iniciativas da empresa, como a gestão 
de energia e a sustentabilidade. E ela melhora a colaboração dos grupos de automação 
industrial e TI, os quais tinham previamente pouca interação, mas que agora podem 
colaborar e compartilhar padrões, melhores práticas, inovações e políticas, procedimentos 
e tecnologias de segurança.

Trabalhar com sua equipe de TI garantirá que sua rede convergida esteja otimizada para 
suas operações em tudo, desde a largura de banda e a segurança até os recursos de 
acesso remoto. Por exemplo, diferentes topologias de rede oferecerão níveis variáveis de 
disponibilidade e integridade para seus dados de controle e informações. E utilizando 
tecnologias de infraestrutura gerenciada, como a aplicação de Qualidade de serviço (QoS) 
para minimizar qualquer latência ou instabilidade em seus dados de controle sensíveis, 
pode ajudar a garantir que você atenda suas metas esperadas de produção.

Adicionalmente, se isso não tiver sido resolvido em sua fase de avaliação, garanta que 
a migração das suas redes legadas para a nova arquitetura de rede leve em conta suas 
necessidades futuras, como wireless, leitores de identificação por radiofrequência (RFID), 
conectividade de vídeo e dispositivos móveis.

Mesmo que você não veja hoje a necessidade de sensores com geração 
de dados e de outros dispositivos “inteligentes”, considere que eles serão 
necessários daqui a 2 ou 3 anos na medida em que esses dispositivos 
conectados continuam a se proliferar.

Uma rede aberta como a EtherNet/IP também permite que você facilmente integre 
e aproveite as tecnologias modernas de controle. Os controladores de automação 
programáveis (PACs), por exemplo, podem se comunicar pela rede e suportam aplicações 
com utilização cada vez maior de informações, como o processo por batelada, onde mais 
memória é exigida. Um PAC também pode convergir o controle do inversor e controle  
de movimento (Motion Control) em um controlador, em uma rede, para aprimorar  
o desempenho e exigir menos componentes e peças de reposição para manter. 

Abordagem de segurança multicamadas: Para todos os benefícios de conectar sua 
planta e ativos de produção, também surge um maior risco na forma de ameaças internas 
e externas, tanto maliciosas como acidentais, de hackers, vírus, funcionários não treinados, 
terceiros, entre outros.  

Sua abordagem de segurança deve ser multicamadas, utilizando defesas físicas e 
eletrônicas, para ajudar a garantir que as ameaças possam ser interrompidas em múltiplos 
níveis dentro da zona de produção, usando várias proteções. Uma única tecnologia ou 
metodologia simplesmente não será suficiente contra o universo existente de ameaças.
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Durante sua jornada, a Rockwell Automation deliberadamente projetou a segurança 
bem no início, ao invés de implementá-la depois que o sistema estivesse instalado. 
Ela trabalhou com seus próprios especialistas em segurança industrial e com parceiros 
estratégicos, incluindo a Cisco®, para aplicar uma combinação de projeto de sistema de 
controle e de melhores práticas, permitindo que as tecnologias e serviços profissionais 
gerenciassem todas as camadas, incluindo dispositivos, controladores, processos e 
empresa. Esta solução permite que os esquemas de redução atuais sejam implementados 
e atualizados nas redes administrativas e da fábrica.

Esta abordagem de melhores práticas inclui uma estratégia de defesa em profundidade, 
a qual é recomendada pela série de padrões IEC 62443 (anteriormente ISA 99), pela 
publicação especial 800-82 do National Institute of Standards and Technology (NIST) e 
pelo relatório externo INL/EXT-06-11478 do Departamento de Segurança Nacional dos 
EUA. Essa estratégia multifacetada inclui as seguintes áreas principais de segurança que 
devem ser tratadas em sua fábrica:

• Políticas e procedimentos: Gerenciar as diferenças entre as operações de manufatura 
ou industriais e as empresas de TI e seus riscos associados para atingir os objetivos de 
produção e empresariais envolve mais do que apenas tecnologia. Isso também exige 
políticas, procedimentos e comportamentos, tal como uma política sólida de senhas 
que exija que as mesmas expirem e sejam redefinidas, além de uma política de controle 
de acesso baseada em função. 

• Segurança física: Autorização baseada em rede utilizando proteções, portas, leitores 
RFID e outros mecanismos para reforçar o acesso das pessoas (funcionários, fornecedores 
ou outros visitantes) a suas instalações físicas. Isso inclui o acesso baseado em função a 
locais, tal como instalações, salas de controle e gabinetes, e tecnologia, como painéis de 
controle, dispositivos e cabos. A segurança física também inclui medidas de proteção fora 
da rede, tal como gabinetes elétricos com chave e portas com bloqueio de abertura. 

• Segurança da rede: Proteger sua infraestrutura de rede com firewalls, sistemas de 
detecção e de prevenção de intrusão (IDS/IPS) e switches gerenciáveis e roteadores 
habilitados para segurança. Utilizar tecnologias como redes virtuais privadas (VPN), 
redes virtuais de área local (VLAN), listas de controle de acesso (ACL) e outros.

Proteção de 
dispositivos

Segurança 
das aplicações

Proteção dos 
computadores

Segurança 
da rede

Políticas, 
procedimentos 

e conscientização

Segurança 
física
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• Proteção dos computadores: Reduzir as ameaças internas e externas aos 
computadores do chão de fábrica, incluindo computadores industriais e interfaces 
de operação e programação (IHM), utilizando software antivírus, gestão de patches, 
desativação de atualizações automáticas, remoção de aplicações, sistemas de detecção 
de intrusão de host e o bloqueio de portas não utilizadas.

• Segurança das aplicações: Aplicar a segurança às aplicações do sistema de controle 
industrial utilizando software de autenticação, autorização e auditoria.

• Proteção de dispositivos: Reconfigurar os ajustes padrão dos dispositivos embutidos 
para tornar mais restritivo o acesso. Utilizar dispositivos que obedeçam aos padrões da 
indústria, senhas fortes e criptografia, onde possível.

Um aspecto importante dos componentes de segurança da rede e dos computadores é  
a implementação de uma zona industrial desmilitarizada (IDMZ), como referida na série de 
padrões IEC 62443 e como recomendada pela NIST. Deve ser estabelecida uma DMZ entre 
suas zonas de manufatura e da empresa para gerir com segurança o tráfego entre as duas.  
As comunicações ainda podem ocorrer entre as duas zonas, mas todo o tráfego de 
qualquer um dos lados terminará na DMZ. 

A estratégia de defesa em profundidade é abrangente, mas não precisa ser restritiva ou 
árdua. Incorporá-la na equipe de colaboração responsável pelo projeto, desenvolvimento e 
implantação de sua empresa conectada aumentará as partes envolvidas em sua estratégia 
de segurança para ajudar a garantir que os funcionários a adotem. Essa abordagem em 
equipe também ajudará a garantir o equilíbrio entre sua política de segurança e as metas 
principais da manufatura, tal como um menor tempo médio entre reparos (MTTR) e uma 
OEE mais alta.

Finalmente, sua estratégia de segurança deve ser uma jornada contínua, não um destino 
final. A segurança nunca deve ser vista apenas como uma solução agregada e nunca 
será absoluta. À medida que sua empresa conectada, suas operações e o panorama de 
ameaças evoluem, deve evoluir também sua abordagem de segurança multicamadas. 

3. Capital de dados de trabalho definido e organizado
Uma empresa conectada resolve os muitos problemas que você pode estar enfrentando 
com seus dados operacionais. Talvez você esteja batalhando para poder separar os dados 
“bons” dos “ruins” ou para converter dados em informações significativas. Você ainda pode 
estar desenvolvendo relatórios manualmente com planilhas eletrônicas do Excel® (que 
podem ser trabalhosas para produzir, propensas a erros humanos e não proporcionam 
informações em tempo real). Você pode também não estar colaborando com outras 
plantas, fornecedores e clientes na forma de compartilhamento de informações, o que 
pode ajudá-lo a compartilhar melhores práticas, dar-lhe mais visão sobre as entregas  
do fornecedor, melhorar sua capacidade de resposta às mudanças nas necessidades  
do cliente e aumentar seu tempo de resposta ao mercado. 

Não importa qual o desafio, implementar um software de inteligência de manufatura junto 
com seu MES permite que você colete dados diferentes, filtre os dados e os apresente 
como informações significativas. Isso inclui não apenas os dados dos seus equipamentos de 
produção, mas também de dispositivos “inteligentes” em uma linha e de toda a sua cadeia 
de fornecimento. Transformar dados em ação é a chave.

A Rockwell Automation integrou seu próprio software FactoryTalk® ProductionCentre® para 
a comunicação entre o chão de fábrica e os sistemas de negócios corporativos. Ao invés de 
cada estação depender de uma determinada linha para criar sua própria documentação, 
o software coleta e organiza milhões de pontos de dados de uma forma mais sistemática 
e utilizável. Se uma determinada placa de circuito, por exemplo, falhar consistentemente 
nas verificações de qualidade, os gestores da fábrica agora podem utilizar esses dados 
para melhorar o projeto e desenvolvimento do produto. O software envia e recebe as 
informações do sistema de ERP com eficácia, o que tem reduzido os tempos de engenharia 
e gerado eficiências da produção que aprimoram a lucratividade da manufatura.
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4. Análises (Analytics)
As análises baseadas em dados podem ser visualizadas em tempo real nos painéis de KPI e 
podem ser monitoradas em conjunto com outros dados em tempo real, bem como com os 
dados históricos de desempenho. Os dados também podem ser apresentados e disseminados 
com segurança em sua organização com a utilização de relatório baseados na Web. 

Além de proporcionar informações cruciais sobre seus KPIs, tais como de qualidade, 
produtividade, OEE e tempo de parada não programada da máquina, os dados também 
podem ser enviados para seu sistema de ERP. Em uma configuração de produção “projetado 
sob encomenda”, por exemplo, você pode acompanhar os custos de mão de obra em 
relação aos pedidos e relatar os dados de trabalho à empresa para reconciliar o preço do 
pedido. Ao nível de fábrica, tais dados também podem ser examinados para obter uma 
melhor compreensão do tempo de mão de obra direto comparado ao indireto ou para 
proporcionar dados históricos sobre as mudanças do cliente.

A Rockwell Automation colocou seu capital de dados de trabalho  
a funcionar para: 

• Reduzir o estoque de 120 para 82 dias
• Obter 30 por cento de economia anual em evasão de capital
•  Aprimorar a entrega da cadeia de fornecimento da faixa de  

80 para 96 por cento
• Reduzir o tempo de entrega em 50 por cento
•  Melhorar as métricas do atendimento ao cliente, incluindo o “tempo  

até alcançar o desejado” de 82 para 98 por cento e reduzir os problemas 
de qualidade em partes por milhão em 50 por cento

• Melhorar a produtividade de 4 a 5 por cento ao ano

Além disso, tenha em mente que essa maior disponibilidade dos dados pode ser 
compartilhada com os trabalhadores do chão de fábrica, de modo que eles possam tomar 
decisões mais inteligentes com maior rapidez. Fornecer dados de eventos de tempo 
de parada não programada aos técnicos, por exemplo, pode ajudá-los a descobrir mais 
rapidamente onde está o problema, a identificar padrões para manutenção preventiva,  
o que precisa ser consertado e onde podem estar localizadas as ferramentas ou peças  
de reposição necessárias. 

5. Colaboração
Um dos maiores benefícios de uma empresa plenamente conectada é a capacidade de 
conectar e compartilhar informações importantes entre pessoas, dispositivos e máquinas.

Unir as pessoas de toda a sua organização, como já descrevemos, é muito importante para 
o desenvolvimento de sua empresa conectada. Mas você também deve considerar quais 
capacidades você implementará para ajudar a impulsionar a colaboração, seja em um único 
local, entre um local e a empresa ou entre múltiplas instalações e cadeias de fornecimento.

Isso poderia incluir a implementação de aplicações móveis para dar aos trabalhadores 
na produção do chão de fábrica acesso a informações em tempo real, como a OEE. Os 
dispositivos móveis também podem proporcionar dados importantes de diagnóstico ao 
pessoal de manutenção quando da ocorrência de um evento de tempo de parada não 
programada, de modo que eles saibam imediatamente onde o problema acontece, qual  
o problema e onde podem obter as ferramentas para consertá-lo.

A computação em nuvem pode aumentar a colaboração ao longo de sua cadeia de 
fornecimento, o que pode ajudar a melhorar o planejamento da demanda e a gerir melhor 
os estoques. Você pode utilizar tecnologia remota de monitoração e diagnóstico como 
parte do fornecimento de produtos para conectar seus técnicos aos locais distantes do 
cliente a fim de executar diagnósticos em tempo real.
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Além da implantação
Em um mundo ideal, você poderia identificar antecipadamente todos os dados que  
deseja extrair de suas operações e as informações que quer oferecer em seus relatórios. 
Isso poderia ajudar a evitar mudanças ou melhorias retroativas no sistema após ele  
estar implantado. 

É um objetivo pelo qual vale a pena lutar, mas tenha em mente que a empresa conectada 
é uma jornada de melhoria contínua. Ela evoluirá, mesmo para o fabricante melhor 
preparado. Apenas por começar sua empresa conectada, suas operações estão dando  
um grande passo adiante, avançando da era industrial para a era da informação.

Para discutir estratégias e soluções para a implantação de uma empresa conectada, ligue 
para um escritório de vendas local da Rockwell Automation ou visite:  
http://www.rockwellautomation.com/connectedenterprise


