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RESPEITAMOS e apoiamos a dignidade de todos os funcionários e as políticas e práticas 
de nossa empresa são elaboradas para defender seus direitos humanos.

ADOTAMOS AS oportunidades iguais de emprego, rejeitamos a 
discriminação de emprego ilegal sob qualquer forma e nos esforçamos 

para tratar todos os funcionários com justiça e dignidade.

ESTAMOS COMPROMETIDOS EM DEMONSTRAR os mais 
altos padrões de saúde e segurança para os funcionários e clientes.

TRABALHAMOS COM EMPENHO para melhorar 
continuamente nosso desempenho ambiental, inclusive 
a conservação de recursos e prevenção da poluição.

ESTAMOS COMPROMETIDOS EM GERAR um impacto 
positivo nas comunidades em que vivemos e trabalhamos.

ADERIMOS A UM Código de Conduta baseado 
em princípios e leis que norteiam as decisões e 

ações de nossos funcionários e fornecedores.

Você encontra nossa política global de 

responsabilidade social e sustentabilidade na 

íntegra em nosso site www.rockwellautomation.com

PR I N C Í PI OS  BÁ S I COS
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
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À medida que reflito sobre meu primeiro ano como CEO e assumo responsabilidade adicional como Presidente do 
Conselho, estou incrivelmente orgulhoso com nossos sucessos. Entregamos valor aos clientes, aos acionistas e às 
nossas comunidades.

Uma honra particularmente significativa foi receber o prestigiado Prêmio Catalyst por promover a diversidade 
no local de trabalho, especialmente o avanço das mulheres. Este prêmio altamente concorrido reconhece nosso 
compromisso de ter o maior número possível de talentos e criar uma cultura onde todos possam e querem dar o 
seu melhor.

Fomos novamente considerados uma das “Empresas mais éticas do mundo” e integramos a composição do Índice 
Dow Jones de Sustentabilidade norte-americano. Essas e outras conquistas refletem nosso trabalho árduo, mas 
não fazemos isso pelos elogios. Fazemos porque nossa missão é melhorar a qualidade de vida, tornando o mundo 
mais produtivo e sustentável. Fazemos porque é o certo a fazer - agindo com integridade, ética e respeito uns 
pelos outros e pelo meio ambiente. A responsabilidade corporativa e a sustentabilidade são fundamentais para 
desenvolver nossa empresa da maneira certa, e não obter retornos de curto prazo em detrimento do valor de longo 
prazo.

A Internet das coisas industrial está mudando a forma como vivemos, trabalhamos e fazemos as coisas. Aproveitando 
esse poder, estamos trazendo The Connected Enterprise à vida, integrando controle e informações em toda a 
empresa para ajudar as indústrias e suas pessoas a serem mais produtivas.

Mesmo sendo uma empresa de automação, as pessoas continuam sendo nosso bem mais importante. Formamos 
parcerias com as melhores empresas, instituições educacionais e organizações sem fins lucrativos para construir uma 
força de trabalho qualificada que compartilhe nossa paixão pela aprendizagem ao longo da vida e esteja pronta 
para trabalhar na indústria de manufatura moderna. Juntamente com o ManpowerGroup, comemoramos a primeira 
classe de veteranos militares dos Estados Unidos a se formar em nosso programa conjunto da Academy of Advanced 
Manufacturing. Nós não apenas ensinamos novas habilidades a esses veteranos. Nós garantimos novos empregos a 
eles.

Há mais de 100 anos, a Rockwell Automation tem sido sinônimo de qualidade, comunidade e confiabilidade. 
Nossos clientes sabem que podem confiar em nós, e nossos funcionários estão orgulhosos de trabalhar para nós. 
Somos uma grande empresa com uma história de orgulho. Acreditamos que quando combinamos o potencial de 
automação com a imaginação das pessoas, as coisas boas acontecem.

Atenciosamente,

Blake D. Moret

DE  B L AK E  M O R E T
PR E SID EN T E  E  CEO
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S U S T E N TA B I L I DA D E

E P S  A J U S TA D O S 
D E  $6,76

E M 
V E N DA S$6,3 B I L H Õ E S

Recebemos a pontuação perfeita 
de 100% no índice de Igualdade 
Corporativa da Campanha dos Direitos 
Humanos pelo sexto ano consecutivo

Classificada entre os 100 Empregadores Mais Atrativos na China

F I N A N C E I R O

F U N C I O N Á R I O S

• Nossa despesa com energia foi reduzida em 
27% em relação ao ponto de referência de 2008, 
avançando em direção à meta de 30% de redução

• Foi atingido o objetivo de utilizar menos água no 
ano atual que a utilizada no ano anterior

• Número de locais certificados pelo sistema de 
gestão ambiental ISO 14001: 23

• Listada dentre as 30 empresas nos rankings verdes 
da Newsweek nos EUA

Listada no Índice de Empresas FTSE4Good 
por mais de uma década

Nomeada para o Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
norte-americano pela sétima vez

D I F E R I D O 

84%
D E  R E S Í D U O S 

P R OV E N I E N T E S 
D O S  AT E R R O S 

S A N I TÁ R I O S

Uma das três únicas empresas 
a receber esta homenagem de 
prestígio 20
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F I L A N T R O P I A

0,35

Nomeada na lista “World’s Most 
Ethical Companies” do Ethisphere 
Institute pela nona vez

Em 2017, a Rockwell Automation contribuiu com US$ 11 milhões 
em doações realizadas em dinheiro e em espécie no mundo todo 

para a área de educação, serviços humanitários, arte e cultura e 
organizações civis

$11
M I L H Õ E S

O desempenho de segurança global, 
como medido por nossa taxa de casos 
registráveis (0,35), continuou o melhor 

da categoria em 2017 quando comparado à taxa média 
do setor privado e à de nossos colegas de produção de 
componentes eletrônicos

15 Número de locais 
certificados 
com o padrão 

de segurança e saúde 
ocupacional OHSAS 18001

S E G U R A N Ç A

I N T E G R I DA D E

69% EDUCAÇÃO

18% SERVIÇOS HUMANITÁRIOS E SAÚDE

7% CIVIL

6% ARTE E CULTURA
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F O R N E C E D O R  D I V E R S I DA D E

Repassou $250 milhões para mais de 750 empresas 
norte-americanas pertencentes a mulheres, minorias 
étnicas e raciais, grupos LGBTQ e veteranos ou veteranos 
com deficiência, bem como empresas de pequeno 
porte (SBA - small business adminsitration)

LO C A L I Z A D A S 
E M  M A I S  D E 

80 PA Í S E S 
E M  TO D O  O 

M U N D O

S E R V I N D O 
C L I E N T E S  H Á 

114 A N O S
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THE CONNECTED ENTERPRISE ABRE 
OPORTUNIDADES
Somos apaixonados por ajudar nossos clientes e seus funcionários 
a serem mais produtivos integrando o controle e as informações 
em suas empresas. Estamos trabalhando em conjunto com um 
número crescente de produtores industriais que iniciaram uma 
jornada de transformação digital para tomar melhores decisões de 
negócios com as melhores informações. Através de nossa inovação, 
experiência na indústria e experiência em aplicativos, estamos 
ajudando as empresas a usarem a Internet das coisas industrial (IIoT) 
para se beneficiarem da visão e dos benefícios da The Connected 
Enterprise.

Através de indústrias, aplicativos e geografias, as informações 
e análises em tempo real estão ampliando oportunidades de 
melhoria contínua que proporcionam valor comercial tangível e 
fabricação mais inteligente, mais segura e sustentável. Na indústria 
de alimentos e bebidas, por exemplo, a conectividade e os 
processos digitalizados proporcionaram aos nossos clientes acesso 
a informações acionáveis para otimizar as operações, usar melhor os 
recursos e melhorar a qualidade.

Milk Specialties com sede em Minnesota processa leite cru e soro 
de leite em um amplo portfólio de ingredientes. Para impulsionar 
a melhoria do processo de produção, esta empresa em rápido 
crescimento implementou a tecnologia de inteligência de 
produção da Rockwell Automation em três instalações, incluindo 
uma em Visalia, Califórnia. As análises do sistema usado para 
monitorar a qualidade da água ajudaram a Milk Specialties a atender 
a redução de 30% no uso de água exigida pelo estado.

No Colorado, uma das empresas de iogurte com crescimento 
mais rápido da América reduziu o desperdício de lotes perdidos 
em 95% depois de construir uma nova instalação de produção 

e operações automatizadas com um sistema de controle da 
Rockwell Automation em toda a fábrica. A Noosa Finest Yoghurt 
também melhorou a garantia da qualidade e as capacidades de 
relatórios regulamentares da FDA com dados em tempo real 
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só em toda a 
planta operacional, mas também remotamente. No geral, a Noosa 
aumentou a capacidade de produção em 300%.

A empresa Kraft Heinz aumentou a capacidade de produção 
em 10 por cento em sua fábrica de batata de marca Ore-Ida sem 
aumentar sua pegada de carbono. Ao modernizar sua arquitetura 
de controle e incorporar tecnologias preditivas de modelagem da 
Rockwell Automation, a instalação de Oregon mais do que dobrou 
sua meta de produção em projetos. O novo sistema detecta e 
aborda problemas de variabilidade, pois faz ajustes contínuos para 
otimizar a produção e produzir alimentos consistentes.

O engenheiro de processo da instalação observou: “Sempre 
queremos maximizar a produção, mas nossa principal prioridade 
é fornecer batatas fritas e tater tots (bolinhos de batata) de alta 
qualidade para nossos clientes”.

C L I E N T E S  
S U S T E N TÁV E I S
SOMOS A MAIOR EMPRESA MUNDIAL dedicada à 
automação industrial e à informação. Nossos 22.000 funcionários 
atendem clientes em mais de 80 países guiados pela nossa 
missão de tornar o mundo mais produtivo e sustentável.
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ÁGUA • AR • GÁS • ELETRICIDADE • VAPOR

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
CONTRIBUEM PARA OPERAÇÕES 
SUSTENTÁVEIS

• Redução de resíduos

• Aumento da eficiência energética

• Redução das emissões

• Conformidade regulatória e ambiental

• Segurança de pessoal, equipamentos e processo

ABBOTT NUTRITION 
VENCE O PRÊMIO 
FÁBRICA DO ANO

NOVO PACOTE DE 
UNIDADES INCLUI SO-
LUÇÕES AVANÇADAS 
DE ECONOMIA DE 
ENERGIA
As operações de produção em todo o mundo 
implementaram milhares de inversores de 
frequência da Rockwell Automation para 
economizar energia e aumentar a produtivi-
dade. Nosso novo PowerFlex® série 755T 
apresenta a tecnologia TotalFORCE® para 
controle superior do motor elétrico. Os 
recursos de economia de energia do portfólio 
incluem uma capacidade de regeneração 
integrada que fornece energia dos motores 
de volta à fonte de alimentação. A regenera-
ção de linha reduz a necessidade de resistores 
de frenagem e equipamentos de refrigeração 
associados e ajuda a evitar a dissipação de 
energia desperdiçada. Esse inversores de 
frequência também apresentam opções de 
segurança que ajudam a proteger pessoas e 
equipamentos.

A Food Engineering agraciou ao cliente Abbott Nutrition da 
Rockwell Automation o prêmio Fábrica do Ano pelo uso de 
equipamentos de alta tecnologia e automação garantindo 
operações seguras, de qualidade e eficientes. O líder da indústria 
de ciências biológicas é a empresa que está por trás das bem 
conhecidas marcas de nutrição Similac e Ensure. Em resposta ao 
aumento da demanda, a Abbott construiu uma nova instalação 
de Ohio com tecnologia Rockwell Automation. Do recebimento 
de matéria-prima ao produto acabado, o objetivo da fábrica é 
otimizar a eficiência operacional e usar a mais recente tecnologia 
e processos para garantir a segurança alimentar.
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SEGURANÇA NA THE CONNECTED 
ENTERPRISE
A segurança das pessoas, máquinas e processos é um elemento-
chave de qualquer negócio sustentável. A grande quantidade de 
dados de produção disponíveis na Connected Enterprise oferece às 
empresas inúmeras oportunidades para melhorar a produtividade, 
a qualidade e a eficiência. Existem oportunidades semelhantes 
para acessar dados do sistema de segurança e convertê-los em 
informações significativas. Esta evolução representa um momento 
decisivo com enorme potencial para transformar o modo como os 
profissionais de EHS (Ambiental, Saúde e Segurança) monitoram e 
gerenciam a segurança.

Estudos revelaram que as indústrias mais seguras também são 
as mais produtivas. Elas têm menos acidentes, menos tempo de 
parada e maior OEE (eficácia geral do equipamento). Elas veem a 
segurança como um fator de impulso da produtividade. Os colegas 
ficam seguros. Equipamentos e máquinas continuam funcionando.

Como o primeiro fornecedor mundial de automação de segurança 
industrial com a mais completa oferta de produtos e serviços, 
trabalhamos com muitas das empresas mais seguras do mundo.

Mas as oportunidades para melhorias adicionais são imensas. De 
acordo com a LNS Research, 53% das operações industriais e de 
produção não possuem visibilidade em tempo real dos dados de 
desempenho da área de EHS.

Uma segurança mais inteligente começa com as tecnologias de 
segurança contemporâneas que combinam máquinas e controle 
de segurança em uma plataforma. Essas tecnologias fornecem 

acesso a dados para entender melhor os riscos e o uso do sistema 
de segurança, melhorar a segurança do trabalhador e do ambiente 
e reduzir o tempo de parada não programada relacionado à 
segurança. Uma melhor visibilidade no desempenho do sistema e 
das paradas pode ajudar a determinar as causas dos encerramentos. 
Os dados de segurança e produção também podem ser 
combinados para entender a frequência, a duração, o tempo e a 
localização dos encerramentos relacionados à segurança.

Soluções de segurança de acionamento integradas com controles 
de máquinas podem detectar comportamentos e prescrever 
soluções antes que os incidentes ocorram, evitar operações 
impróprias e gerenciar alertas para problemas e erros. Com a 
visibilidade dos dados, os profissionais podem ver como os colegas 
interagem com o equipamento. Por exemplo, os botões de parada 
de emergência são mal utilizados ou as portas de proteção são 
abertas e fechadas acima da quantidade programada por turno? 
Existe visibilidade semelhante para outras funções de segurança, 
incluindo cortinas de luz, tapetes de segurança e procedimentos 
de bloqueio/sinalização. O uso indevido pode não apenas indicar 
um problema de segurança, mas também levar a um aumento de 
perdas e a um maior tempo de inicialização da máquina.

Além disso, os equipamentos inteligentes e com auto-reconheci-
mento podem monitorar seu próprio desempenho - como vibração, 
consumo de energia ou parâmetros de falha - e alertar o pessoal de 
manutenção antes que surjam problemas de segurança, conformi-
dade ou equipamento. Esta é uma segurança inteligente.

HONRAS PARA LÍDERES DE 
SEGURANÇA
Todos os anos, celebramos as empresas e as fábricas mais seguras do 
mundo com nossos Prêmios Anuais de Excelência na Segurança 
de Produção. Os prêmios honram as organizações com uma 
forte cultura de segurança, procedimentos de conformidade 
bem executados e uso efetivo da tecnologia de proteção e 
automação. Em 2017, reconhecemos A.M.P Rose, um construtor 
de equipamentos com sede no Reino Unido, com um prêmio de 
nível empresarial. A empresa, especializada em máquinas de embalagem 
e encapsulamento de balas e outros doces, adota soluções de segurança 
contemporâneas para atender a crescente demanda de clientes por máquinas 
mais seguras que melhor protejam os funcionários. Também concedemos 
à Honda of Canada Manufacturing um prêmio de nível de divisão pelo seu 
excelente programa de segurança em suas instalações da Alliston, em Ontário.
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SAFET Y  MATURIT Y INDEX ™

CULTURE
BEHAVIORAL

COMPLIANCE
PROCEDURAL

CAPITAL
TECHNICAL

COMPATIBILIDADE DE 
PRODUTOS E TRANSPA-
RÊNCIA DE DIVULGAÇÃO 
Nossos clientes esperam produtos e soluções que 
atendam aos padrões da indústria e regulamenta-
ções regionais para eficiência energética, segurança, 
substâncias perigosas e administração de produ-
tos. Por exemplo, todos os nossos produtos que se 
enquadram no escopo da diretriz de restrição de 
substâncias perigosas da União Europeia cumprem as 
restrições de materiais da UE sobre restrição de subs-
tâncias perigosas, e a maioria entrou em conformi-
dade bem antes do prazo de julho de 2017. Também 
estamos garantindo a conformidade com outras leis 
globais da restrição de substâncias perigosas, incluin-
do aquelas na China, Taiwan e Emirados Árabes Uni-
dos. Além disso, continuamos a cumprir os requisitos 
dos relatórios da Conflict Minerals da lei norte-ame-
ricana Dodd-Frank através de fortes relacionamentos 
de fornecedores e de nossa participação na iniciativa 
de mineração responsável.

ATUALIZAÇÃO PROJETADA 
PARA ATINGIR O OBJETIVO 
DE ACIDENTE ZERO
Para ajudar a alcançar um objetivo de acidente zero em 
todas as áreas de suas operações globais, a empresa de 
petróleo e gás Repsol implementou um novo padrão 
de segurança interna em seus locais de exploração 
e produção. À medida que a empresa atualizava as 
instalações para deixá-las em conformidade, a Repsol 
selecionava os sistemas com instrumentos de segurança 
baseados no controle Rockwell Automation (SIS) em 
duas instalações de produção equatorianas. O novo 
SIS com visibilidade de dados em tempo real não só 
supera os requisitos de segurança corporativa da Repsol, 
mas também trouxe novas oportunidades da Repsol 
melhorar a confiabilidade e a produtividade em ambos 
os locais.

PORTFÓLIO EXPANDIDO 
DE FERRAMENTAS DE 
SEGURANÇA GRATUITAS
Oferecemos uma série de ferramentas gratuitas de 
segurança eletrônica, incluindo nosso Safety Maturity 
Index™ (SMI), lançado pela primeira vez em 2013. 
Centenas de fabricantes usaram essa ferramenta de 
avaliação auto-orientada para auditar sua cultura, 
processos e procedimentos de segurança e uso da 
tecnologia. Em 2017, apresentamos a ferramenta Sa-
fety Maturity Index para fabricantes de máquinas. Os 
fabricantes de máquinas podem incorporar a melhor 
segurança da classe em seus projetos de máquinas 
para reduzir riscos e custos operacionais, melhorar a 
eficiência geral do equipamento e fortalecer a marca 
e apelo do cliente. No entanto, os fabricantes de 
máquinas primeiro 
devem abraçar a segu-
rança em suas próprias 
operações. Usar as 
melhores práticas de 
segurança também 
ajuda os fabricantes 
de máquinas a atender 
às necessidades de 
conformidade de 
clientes multinacionais 
que enfrentam os mais 
rigorosos padrões de segurança globais.
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DESEMPENHO AMBIENTAL
Priorizamos nossas estratégias de conservação ambiental ao 
usar recursos eficientemente para reduzir energia, lixo e água. 
Como a maior parte de nosso uso da energia é em eletricidade 
para a iluminação, aquecimento e resfriamento de nossos 
prédios, a maioria de nossas emissões de CO2 é indireta e gerada 
nas concessionárias elétricas, não em nossas instalações. Estas 
são conhecidas como emissões do Escopo 2, enquanto que as 
emissões diretas das atividades que controlamos dentro de nossos 
limites operacionais são conhecidas como Escopo 1. Medimos e 
relatamos o uso de energia e as emissões de carbono para mais 
de 300 locais, dos quais 20 são instalações básicas de fabricação e 
armazém. A energia é um porcentual menor dos custos totais de 
produção nestes locais.

Em 2017, continuamos a progredir em direção ao nosso 
objetivo 2022 para reduzir as emissões de gases de efeito estufa 
normalizadas para as vendas em 30%, em comparação com nossa 
avaliação inicial de 2008. Desde 2008, reduzimos a intensidade 
de energia em 27%. Em relação ao ano anterior, reduzimos a 
intensidade das emissões de CO2 em 2017 (ver gráficos página 14). 
Nosso progresso ocorre devido à manutenção das emissões em 
níveis estáveis, apesar dos aumentos significativos na produção e 
na receita.

Do topo de um dos maiores telhados verdes do Wisconsin em 
nossa sede corporativa certificada pela LEED até um campo 
de energia solar em Mequon, Wisconsin, para aquecimento 

geotérmico e refrigeração em Aarau, na Suíça, buscamos 
continuamente oportunidades para adotar as melhores práticas 
de administração ambiental à medida que atualizamos processos, 
sistemas e locais. Em 2017, os rankings verdes da Newsweek uma 
das mais reconhecidas avaliações de desempenho ambiental 
das maiores empresas de capital aberto do mundo, classificou-
nos entre as 30 maiores empresas verdes nos EUA. Além disso, a 
Agência de Energia do Setor Privado Suíço reconheceu nossa 
instalação de Aarau por seus contínuos esforços para reduzir as 
emissões de CO2 e aumentar a eficiência energética e sua adesão 
voluntária ao programa da agência de energia do setor privado 
suíço.

Mantivemos nosso uso de água estável e alcançamos nosso 
objetivo de aumento zero anual. Utilizamos a água principalmente 
para beber e para fins sanitários e de encanamento, assim como 
para resfriamento e limpeza durante os processos de produção. 
Para o lixo, superamos nosso objetivo anual de recuperar ou 
reciclar 80% dos resíduos sólidos que geramos.

Todos os nossos locais globais devem cumprir as rigorosas políticas 
e procedimentos da empresa, bem como os as regulamentações 
locais ambientais e de segurança. Nós também realizamos 
avaliações de desempenho abrangentes a cada ano em uma série 
de locais de fabricação, armazém e centro de soluções. Em 2017, 
realizamos 53 auditorias internas.

SUSTENTABILIDADE É NOSSO NEGÓCIO, explicitamente afirmado 
em nossa missão de tornar o mundo mais produtivo e sustentável. Trata-
se de fazer as coisas do jeito certo, todos os dias, com cuidado 
e respeito um pelo outro e pelo mundo que nos rodeia. Em 
2017, o índice Dow Jones Sustainability North American Index nos listou 
como membro pela sétima vez. O índice mede o desempenho dos líderes 
de sustentabilidade com base em uma avaliação abrangente dos 
critérios ambientais, sociais e de governança. Além disso, há mais de 
uma década somos relacionados no índice FTSE4Good, que mede 
o desempenho das empresas que demonstram fortes práticas 
ambientais sociais e de governança.

E M P R E S A 
S U S T E N TÁV E L
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DIA DA TERRA 
A maioria dos nossos locais celebrou o Dia da Terra, 
participando do maior dia de ação cívica no mundo. 
Os funcionários reuniram-se com a liderança local, 
plantaram árvores e limparam suas cidades, estradas e 
praias. Durante todo o mês de abril, nossas instalações 
de Xangai realizaram uma campanha educacional 
“Colocando uma vida verde na prática para um lar 
ecologicamente equilibrado”. Colegas em Katowice, 
na Polônia, visitaram estudantes do jardim de infância 
para falar sobre vários tópicos, incluindo a forma como 
a separação adequada de resíduos ajuda a proteger 
as pessoas e o meio ambiente. Nossa fábrica de East 
Setauket, Nova York resolveu o declínio da população 
de abelhas plantando sementes de flores selvagens. 
Em Milwaukee, distribuímos 750 mudas de árvores, 
reunimos cerca de 11 mil libras de eletrônicos para 
reciclagem e combinamos o evento do Dia da Terra 
com o evento do dia Traga seu Filho para o Trabalho, 
que incluíram um passeio pelo nosso telhado verde.

VIAGENS DE IDA E VOLTA 
AO TRABALHO COM 
BICICLETA PARA UMA 
VIDA E MEIO AMBIENTE 
SAUDÁVEIS
Desde 2016, nossos colegas do Mequon, 
Wisconsin, rodaram cerca de 24 mil milhas de 
bicicleta, economizando mais de 1.100 galões 
de combustível para automóveis. Os funcioná-
rios registraram mais de 1.100 dias de viagem 
de bicicleta, promovendo um estilo de vida 
saudável e um ambiente saudável.

CERTIFICAÇÕES

23
Vinte e três dos maiores locais de fabricação da 

Rockwell Automation receberam o certificado do 
sistema de gerenciamento ambiental ISO 14001, 
incluindo nosso local em Harbin, China, que foi 

certificado em 2017.
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2%  VAPOR
98% ELETRICIDADE

11% REFRIGERANTES
7 %  AVIAÇÃO
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13% GÁS NATURAL
67% FROTAS DE VEÍCULOS
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• A revista Canadian Occupational Safety presenteou 

nosso local de Cambridge, Ontário com uma premiação 
especial 2017 Publishers Award como parte de sua 
competição anual dos Empregadores mais seguros 
do Canadá (Canada’s Safest Employers). A instalação 
juntou-se aos membros do prêmio Gold and Silver em 
10 categorias específicas da indústria.

• Pelo sétimo ano consecutivo, o ministro do Conselho de 
Saúde e Segurança no Local de Trabalho de Cingapura 
homenageou nosso centro de negócios Ásia-Pacífico 
(CNAP) com um prêmio de excelência em segurança e 
saúde. Esta é a décima vez que o APBC foi reconhecido 
pelo seu desempenho de segurança.

• O conselho de segurança de Wisconsin e o 
departamento do desenvolvimento da força de trabalho 
de Wisconsin reconheceram nossos locais Ladysmith, 
Mequon e Richland Center com premiação de conquista 
pela excelência (Achievement Awards for Excellence).

• O Ohio Bureau Workers Compensation e o conselho 
de segurança Greater Cleveland Safety Council 
concederam às nossas instalações de Mayfield Heights e 
Twinsburg múltiplas premiações de segurança.

CERTIFICAÇÕES

15
Quinze locais da Rockwell Automation certificados 
com o padrão de segurança e saúde ocupacional 

OHSAS 18001. Em 2017, nossas instalações em 
Ladysmith, Wisconsin; Gdansk, Polônia e Harbin, 
China receberam a certificação pela primeira vez.
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MELHOR DESEMPENHO DE SEGURANÇA DA 
CLASSE
Nossos funcionários continuaram a trabalhar significativamente 
mais seguros do que nossos colegas da indústria em 2017, e mais 
uma vez superamos nossos três objetivos de segurança corporativa 
(veja o gráfico na página 15). Ano após ano, nosso desempenho 
de segurança, conforme medido pela nossa taxa global de casos 
registráveis (incidentes que exigem mais do que primeiros-socorros), 
permaneceu o melhor da classe quando comparado com as taxas 
médias de empresas industriais e de fabricação de eletrônicos dos 
EUA.

Embora tenhamos reduzido a nossa taxa total de casos de incidentes 
(casos registráveis mais primeiros-socorros), o nosso desempenho 
geral de segurança permaneceu constante. Continuamos a 
estabelecer metas de segurança mais rigorosas à medida que 
trabalhamos para uma visão de zero doenças e lesões relacionadas 
à segurança. Com uma abordagem mais inteligente e voltada para 
dados para o gerenciamento de incidentes e uma mentalidade de 
“segurança é responsabilidade de todos”, nossos funcionários se 
concentram na identificação e priorização de riscos.

Introduzimos novas tecnologias que fornecem aos nossos 
profissionais de saúde, segurança e meio ambiente a visibilidade 
de dados em tempo real e análise de tendências sobre tipos de 
incidentes, fatores causais e ações corretivas por localização e em 
toda a empresa. Como resultado desta melhoria no acesso aos dados, 
identificamos o manuseio de materiais ergonômicos e a segurança 
das mãos como duas áreas em que tivemos o maior número de 
incidentes. Nós priorizamos essas áreas para reduzir ainda mais o risco.

Por exemplo, uma equipe multifuncional da nossa fábrica de 
Ladysmith, Wisconsin, realizou uma análise ergonômica detalhada 
da área do tapete de segurança por tarefa e elevação. Eles 
documentaram o caso de negócios para o financiamento de capital e, 
em seguida, implementaram uma solução de manuseio de materiais 
com gabaritos personalizados e tecnologia de assistência. Como 
resultado, a equipe eliminou os elevadores com mais de 35 libras 
enquanto melhorava o fluxo de trabalho e a moral dos funcionários.

Em nossa fábrica de Xangai, os profissionais de segurança realizaram 
um Dia da Segurança das Mãos. Os funcionários preencheram uma 
pesquisa de risco das mãos específicos da produção, participaram 
de testes de desempenho de luvas de segurança e participaram de 
programação educacional fornecida por especialistas da indústria.

Para ajudar a criar um ambiente de trabalho seguro para nossos 
funcionários de campo, pois eles atendem às necessidades dos 
clientes no local, eles completaram o lançamento de três anos do 
nosso treinamento SafeStart Advanced Awareness. Mais de 600 
funcionários de campo em nossas regiões da América Latina e da 
Ásia-Pacífico aprenderam a ter consciência de como seus estados 
de espírito pessoais, como pressa, frustração e fadiga influenciam 
as decisões e causam erros que aumentam o risco. Desde a 
primeira introdução deste programa de segurança baseado em 
comportamento em 2015, treinamos mais de 2.400 funcionários de 
campo em todo o mundo.

O suporte de comunicação e liderança também são elementos 
fundamentais de nossos esforços de segurança no campo. Durante 
o ano passado, 35 dos nossos líderes empresariais receberam mais 

DESAFIO DE 
CAMINHADA 
SEGURA (SAFE 
WALKING 
CHALLENGE)
Nossos funcionários da Ladysmith, 
Wisconsin, seguiram um curso de 
“desafio de caminhada segura”, 
praticando uma variedade de 
habilidades, incluindo carregar uma 
caixa subindo uma escada, mantendo 
três pontos de contato, 
manobra em torno de 
paletes e skids e equilíbrio 
em superfícies irregulares. 
O desafio foi parte de um 
exercício de aprendizagem 
para lidar com escorregões, 
tropeços e quedas, 
reforçando o foco no 
equilíbrio, os olhos na 
tarefa e a mitigação 
do risco de queda.
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de 500 funcionários de campo nas sessões regionais Safety 
Straight Talk. Essas reuniões forneceram aos colegas em campo 
oportunidades de fazer perguntas e compartilhar preocupações 
diretamente com a liderança.

INOVAÇÃO ALIMENTA A INCLUSÃO E O 
ENGAJAMENTO
Cada um de nós na Rockwell Automation compartilha uma 
responsabilidade conjunta para construir um local de trabalho 
onde todos queremos vir, ficar e fazer nosso melhor trabalho 
todos os dias. Funcionários envolvidos unidos em um propósito 
compartilhado para servir nossos clientes e comprometidos com 
uma cultura de inclusão são fundamentais para a maneira com 
a qual nos diferenciamos. Isso garante que tenhamos um grupo 
diversificado de pensadores e equipes que, de forma bastante 
simples, tomam as melhores decisões. A inclusão alimenta a 
inovação. E, como acontece com tudo o que fazemos, queremos 
ser o líder da indústria.

A Catalyst, uma organização líder mundial sem fins lucrativos 
que acelerou o progresso das mulheres através da inclusão 
no local de trabalho, reconheceu nossa liderança com um 
Prêmio Catalyst 2017. Éramos uma das três empresas globais 
a conquistar este prêmio de prestígio que honra abordagens 
organizacionais inovadoras que abordam o recrutamento, o 
desenvolvimento e o avanço das mulheres e mostram resultados 
comprovados e mensuráveis.

Desde 2008 nos EUA, aumentamos o número de mulheres 
e pessoas de cor, em todos os níveis. Com nossas taxas de 
rotatividade voluntária dos EUA bem abaixo da média de 
referência do conselho de liderança corporativa para mulheres 
e pessoas de cor, nossos esforços não só nos ajudaram a atrair 
diversos talentos, mas também a mantê-los.

Há dez anos, apesar dos esforços para recrutar e contratar 
mais mulheres e pessoas de cor, não tínhamos sucesso em 
mantê-las. Para fazer mudanças sustentáveis, determinamos 
que precisamos envolver totalmente os homens brancos, o 
grupo dominante em nossa empresa. Nós os conscientizamos 
do impacto de seus privilégios e os envolvemos como 
parceiros significativos com mulheres e grupos pouco 
representados para abordar barreiras sistêmicas em 
nossa cultura que estavam impedindo a inclusão 
total. Desde então, mais de 1000 líderes – 
incluindo nosso quadro de diretores - e 
4000  funcionários concluíram o treinamento 
de homens brancos como parceiros da 
diversidade total.

Atualmente, mais de 250 funcionários 
participaram globalmente das equipes 
de mudança na inclusão em todas 
as unidades de negócios e funções 
de nossa organização para abordar 
barreiras e operacionalizar a inclusão 
em tudo o que fazemos. Os líderes 
de negócios do sexo masculino e de 
cor branca compreendem a maioria 
dessas equipes. Para diminuir o 

impacto do viés em interações e tomada de decisões, mais de 
1350 líderes globais compareceram ao treinamento de liderança 
inclusiva e consciente, um programa que introduzimos em 
2015. Quatro mil colegas são membros de nossos 13 grupos de 
recursos de funcionários (ERGs). Com 44 capítulos em 11 países, 
nossos ERGs cultivam um local de trabalho diverso e engajado. 
Nossa pesquisa de engajamento do funcionários descobriu 
que nossos membros ERG estão dentre nossa população mais 
engajada de funcionários. Nosso mais novo ERG, Cultures 
Connected, fornece uma rede para minorias raciais e étnicas em 
posições de campo.

Trabalhamos com outros líderes corporativos para avançar a 
inclusão como um imperativo de negócios. Em 2017, nosso 
CEO se juntou como sócio fundador da iniciativa Catalyst CEO 
Champions For Change (Catalyst Champion), um coletivo de 
mais de 50 CEOs de alto nível comprometidos em apoiar e 
gerir visivelmente a diversidade, a inclusão e a igualdade de 
gênero. Também nos juntamos ao CEO Action para Diversity & 
Inclusion™, uma coalizão dedicada ao avanço da diversidade e 
inclusão no local de trabalho. No final de 2017, compartilhamos 
nossas melhores práticas com nossos clientes e parceiros da 
indústria que participaram do nosso fórum da indústria de 
eventos Automation Fair® sobre Diversity & Inclusion™.

Inclusão para nós é uma jornada, um processo evolucionário. 
Através de uma aprendizagem constante, conversas corajosas, 
feedback organizacional e auto-reflexão, o nosso trabalho para 
mudar a cultura transformacional está em andamento.
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26%  GERENTES DE PESSOAS

14%  ENGENHEIROS

32%  PROFISSIONAIS

47%  OUTROS

17%  GERENTES DE PESSOAS

21%  ENGENHEIROS

17%  PROFISSIONAIS

22%  OUTROS
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D E N T E S

22.000 
FU N C I O N Á-

R I O S  G LO BA I S
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F U N C I O N Á R I O S  ‘17
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A presença de diretores com uma diversidade de habilidades, experiências, perspectivas e conhecimentos melhor posiciona 
nosso conselho para fornecer orientação sólida à equipe de gerenciamento e para cumprir suas responsabilidades com os nos-
sos acionistas. Nosso conselho serve como modelo para uma representação diversa em todos os níveis em nossa organização 
e para nossa indústria. J. Phillip Holloman, afro-americano, presidente e COO da Cintas Corporation, se juntou ao Conselho de 
Diretores da Rockwell Automation em 2013, trazendo habilidades significativas de liderança e excelência operacional. Em 2017, 
Patricia Watson (centro), vice-presidente executiva sênior e diretora de informações do Total System Services, foi eleita para o 
nosso conselho. Patricia juntou-se a duas outras executivas no conselho - Betty Alewine (direita), presidente e CEO aposenta-
da da COMSAT Inc., que se juntou ao nosso conselho em 2000, e Lisa Payne (à esquerda), ex-presidente do conselho da Soave 
Enterprises e presidente da Soave Real Estate Group, que se juntou ao nosso conselho em 2015.

Com 25% de nosso conselho composto de diretoras mulheres, estamos entre um seleto grupo de empresas globais de acordo 
com o Catalyst. A organização sem fins lucrativos “Quick Take: Women on Corporate Boards Globally” observa que apenas uma 
em cada cinco empresas tem pelo menos três mulheres em seus conselhos corporativos. A Catalyst também descobriu que 
a diversidade do conselho leva a um desempenho financeiro mais forte. As empresas com mais mulheres em seus conselhos 
publicam maiores retornos nas vendas, maiores retornos sobre o patrimônio líquido e maiores retornos sobre o capital 
investido.

E N G E N H E I R O S 
P O R :

E X E C U T I V O S 
P O R :

D I R E T O R E S 
P O R :

G E R E N T E S  D E  N Í V E L 
I N T E R M E D I Á R I O 

P O R :Desde 2008, tivemos 

significativos ganhos 

na representação 

norte-americana:

MULHERES

MINORIAS ÉTNICAS

RESULTADOS MENSURÁVEIS: CONSTRUINDO NOSSA CADEIA

65%113% 29% 38%

70%82% 52% 43%

A CULTURA DE INCLUSÃO COMEÇA DE CIMA
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HONRAS MUNDIAIS
Várias publicações e organizações 
reconheceram nossos colegas, regiões e 
contribuições no ano passado.

• O Wall Street Journal classificou-nos 
66 na sua lista 2017 Management 
Top 250. Compilado pelo Drucker 
Institute, o ranking inaugural ana-
lisa e compara o desempenho das 
principais empresas dos EUA na 
satisfação do cliente, envolvimento 
e desenvolvimento dos funcionários, 
inovação, responsabilidade social e 
força financeira.

• Pela quinta vez, a Universum, uma 
empresa global de pesquisa e con-
sultoria, nos chamou para sua lista de 
2017 dos 100 melhores empregado-
res mais atraentes da China. A lista é 
baseada em uma pesquisa de quase 
80.000 estudantes universitários so-
bre suas preferências de carreira.

• Recebemos uma pontuação perfeita 
de 100 por cento no Índice de Igual-
dade Corporativa 2018 da fundação 
da campanha de direitos humanos. 
Esta pesquisa e relatório nacional de 
avaliação comparativa avalia as políti-
cas e práticas no local de trabalho re-
lacionadas aos funcionários lésbicas, 
gays, bissexuais, transgêneros e queer 
(LGBTQ).

• O Instituto de fabricação homena-
geou Rachael Conrad, que na época 
era nossa diretora regional de marke-
ting comercial para a América Latina, 
e agora é a V.P. regional de vendas 
para América do Norte Central, com o 
prêmio STEP Ahead 2017 Women in 
Manufacturing. O prêmio destaca as 
conquistas das mulheres no setor de 
fabricação.

• Publicação on-line Madison 365 
nomeou Gary Ballesteros como um 
dos 29 latinos mais poderosos em 
Wisconsin. Gary é nosso VP jurídico 
comercial e ouvidor da empresa. 
Anteriormente serviu como nosso 
conselheiro geral da região da 
América Latina.
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INTEGRIDADE DIÁRIA
Os funcionários classificam nossa cultura de integridade como 
um dos nossos mais fortes condutores de engajamento. 
Nossas classificações são substancialmente maiores do que as 
pontuações normativas em outras empresas. É uma cultura e um 
valor de empresa, construído sobre as escolhas que nossa gente 
faz todos os dias para fazer o que é certo.

Em 2017, fomos nomeados na lista “World’s Most Ethical 
Companies” do Ethisphere Institute pela nona vez. “As empresas 
homenageadas com o título “World’s Most Ethical” investem em 
suas comunidades locais em todo o mundo, abraçam estratégias 
de diversidade e inclusão e se concentram em longo prazo 
como uma vantagem comercial sustentável,” explicou o CEO da 
Ethisphere, Timothy Erblich.

Nossa reputação de integridade é bem merecida e sabemos que 
nunca devemos subestimar isso. A ética é uma conversa sem fim 
entre nossos líderes, gerentes e colegas. Para Donny Maharaj, 
nosso campeão de integridade global, a ética e a integridade são 
o trabalho dele. Ele não tomou apenas uma decisão corajosa. 
Donny toma as decisões todos os dias como controlador 
regional para a Europa, Oriente Médio e África. Ele ajudou 
nossa empresa a navegar com sucesso no complexo ambiente 
regulatório nessa região, sendo responsável pela revisão e 
aprovação de um grande volume de documentos da empresa. 
Nem um único documento é assinado sem ele primeiro verificar 
todos os controles internos e fazer perguntas difíceis quando 
algo não parece certo.

Encorajamos todos os nossos funcionários a fazer o mesmo - 
siga seus instintos e compartilhem suas preocupações - seja 
com o gerente ou com o programa de ouvidoria. Este programa 
é um dos pilares da nossa cultura de ética e conformidade. 
Fornece oportunidades para todos os funcionários e membros 
do público para denunciar alegações de má conduta e fornece 
salvaguardas contra qualquer retaliação. Em 1985, fomos uma 
das primeiras corporações nos Estados Unidos a implementar 
um programa de ouvidoria. É uma instituição estável e bem 
enraizada que nossos funcionários passaram a conhecer e 
confiar, e focalizamos nossos esforços para garantir que ela 
permaneça dessa maneira.

No ano passado, o ouvidor recebeu 452 contatos, comparado 
com 429 no ano anterior. Os relatórios que envolvem 
possíveis violações do código de condutas são investigados 
minuciosamente pelo ouvidor. O número de investigações do 
código de condutas que realizamos em 2017 (126) excedeu o 
total do ano anterior (110). Como resultado dessas investigações, 
22 funcionários foram demitidos. O aumento da quantidade de 
relatórios para o ouvidor demonstra que nossos funcionários 
estão ativamente envolvidos em assegurar nossa vigilância para 
manter os mais altos padrões de comportamento ético. Desde 
respostas às perguntas até investigações completas, nossos 
funcionários percebem que o programa de ouvidoria é um 
recurso para ajudar.

RELACIONAMENTOS COM 
FORNECEDORES
Responsabilizamos nossos fornecedores pelos mesmos padrões 
ambientais, de segurança e éticos aos quais nos ocupamos. 
Buscamos ativamente uma base diversificada de fornecedores 
que são líderes do setor e nos fornecem acesso à melhor e mais 
ampla variedade de experiências e talentos.

Globalmente, investimos a maior parte de nossos gastos com 
fornecedores em empresas localizadas nas regiões próximas de 
nossos clientes e locais de produção. Isso nos permite responder 
às necessidades dos clientes mais rapidamente, contribuir 
para as economias locais e reduzir as distâncias de envio, um 
benefício para o meio ambiente.

Temos uma reputação de longa data para a construção 
de uma base de fornecedores que reflete a diversidade de 
nossos funcionários e clientes. Em 2017, investimos mais 
de $250 milhões com mais de 750 empresas americanas 
pertencentes a mulheres, minorias étnicas e raciais, LGBTQ e 
veteranos ou veteranos com deficiência, bem como empresas 
designadas pela SBA.

Nós nos unimos ao grupo de indústria de tecnologia (TIG). Seus 
membros incluem Apple, Facebook e Intel. Um fórum focado 
na diversidade na cadeia de fornecimento de alta tecnologia, o 
TIG traz os principais especialistas da indústria de empresas de 
alta tecnologia em um ambiente onde as conexões são feitas, as 
melhores práticas são compartilhadas e as relações são criadas. 
Também nos juntamos à câmara nacional de comércio para gays 
e lésbicas como parceiro corporativo para expandir ainda mais 
nossas relações com a LGBTQ e empresas aliadas.

Buscamos fazer negócios com líderes de qualidade, 
desempenho e tecnologia de classe mundial que podem nos 
ajudar a entregar os bens e serviços certos onde e quando os 
nossos clientes precisam deles.

“As empresas honradas como 
as mais éticas do mundo são 
transformadoras, não apenas 
por necessidade, mas porque 

reconhecem que a integridade é a 
chave para o seu avanço”.

Timothy Erblich, CEO Ethisphere
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ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO EM 
CASOS DE DESASTRE

Depois que os desastres naturais atingiram quase todos os 
continentes em 2017, nossa prioridade imediata era assegurar que 
nossos colegas afetados estivessem seguros e tivessem a ajuda de 
que precisavam. Nos mexemos com o mesmo senso de urgência 
para apoiar nossos clientes e comunidades. Em Beaumont, Texas, o 
rio transbordou após as inundações recordes do furacão Harvey e 
submergiu os inversores do motor elétrico que bombeavam a água 
potável da comunidade. Dentro de 24 horas, entregamos os novos 
inversores necessários para restaurar o serviço de água.

Nos unimos às organizações comunitárias estabelecidas que 
dispunham da infraestrutura para fornecer assistência e suporte 
imediato às comunidades em necessidade. No total, doamos 
US$ 200.000 para a Cruz Vermelha Americana para recuperação de 
furacões e esforços de socorro no Texas, Flórida e Porto Rico.

Em novembro, voltamos para Houston, Texas, para receber 10 mil 
profissionais da indústria em nosso evento educacional anual 
Automation Fair®. Embora o local de Houston tenha sido escolhido 
anos antes, aproveitamos a oportunidade de oferecer apoio à 
cidade e às comunidades vizinhas à medida que continuaram 
a reconstruir e se recuperar. Nos juntamos com o United Way e 
doamos US$ 250.000 para comprar 40 toneladas de alimentos 
não-perecíveis. Ao longo do evento de dois dias, milhares de 
participantes se juntaram a nós quando embalamos 8.000 refeições 
de Ação de Graças que foram distribuídas a 35 mil famílias e idosos.

EDUCAÇÃO AVANÇADA

À medida que a tecnologia move nossa empresa e indústria para 
a frente, uma escassez global de habilidades e mudanças na 
demografia no local de trabalho ameaçam segurar-nos. Nosso 
futuro depende de garantir que os diversos alunos de hoje tenham 
habilidades e capacidade para preencher milhões de empregos de 
produção inteligente.

Há mais de uma década, direcionamos a maioria do nosso 
suporte à caridade corporativa para a educação avançada 
(Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), com ênfase no 
engajamento de mulheres jovens e grupos pouco representados. 
Junto com nossos parceiros STEM FIRST® (For Inspiration and 
Recognition of Science and Technology), Project Lead the Way, 
e ST Math, nosso objetivo é preparar e inspirar mentes jovens 
para carreiras STEM enquanto construímos uma paixão pelo 
aprendizado de uma vida toda. Essas três organizações são 
especialistas em seus campos de programação durante e pós-
escola.

C O M U N I D A D E 
S U S T E N TÁV E L
NÓS NOS ASSOCIAMOS COM ORGANIZAÇÕES SEM 

FINS LUCRATIVOS, instituições educacionais e empresas que 
compartilham nosso compromisso de melhorar a qualidade de vida 
em nossas comunidades e criar uma cadeia de talentos diversificado 
para nossa empresa e indústria. Em 2017, contribuímos com  
US$ 11 milhões para doações em dinheiro e em espécie  
em todo o mundo para educação, serviços humanos,  
artes e cultura e organizações civis.
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“Em um mundo que se desenrola, é fundamental desenvolver 
mais crianças com o conjunto de ferramentas, a visão e a 
capacidade de trabalhar juntos para lidar com problemas difíceis”, 
diz o fundador da FIRST, Dean Kamen. “Na FIRST, inspiramos 
jovens entusiastas a aprender, trabalhar muito e - um dia - mudar 
o mundo.”

Estamos no segundo ano de um compromisso de quatro 
anos e $12 milhões com o FIRST, nosso programa pós-escola 
de escolha para atingir alunos K-12. A promessa baseia-se nos 
US$ 15 milhões que investimos com FIRST nos últimos 10 anos. 
Durante a temporada de 2016-2017 do FIRST, patrocinamos 
192 equipes em todos os quatro programas FIRST. Todas 
essas equipes foram treinadas por um de nossos funcionários. 
Continuamos como um patrocinador global da liga FIRST ® LEGO® 
League (FLL), patrocinador exclusivo do prêmio FIRST® Robotics 
Innovation in Control Award e um fornecedor de produtos FIRST® 
Robotics Crown Supplier.

“Enquanto nossas contribuições financeiras e de produtos ajudam 
a tornar o FIRST possível, a orientação e suporte que nossos 
funcionários fornecem aos alunos é o que faz disso a mudança de 
vida,” explica Jay Flores, nosso embaixador global da STEM.

Cerca de 300 funcionários em todo o mundo se ofereceram 
como voluntários como mentores, técnicos, juízes e peritos do 
FIRST. Nosso escritório em Melbourne patrocinou uma equipe 
FLL FIRST na Austrália, formada por funcionários e seus filhos. 
A equipe foi dirigida pelos veteranos do FIRST, incluindo Devon 
Boyd, um engenheiro de serviço em campo, que inicialmente 
aprendeu sobre nossa empresa como parte de seu envolvimento 
com o FIRST.

“O FIRST é uma fabulosa oportunidade para que as equipes locais 
passem tempo conhecendo a Rockwell Automation,” diz Chris 
Turnbull, operações líderes de equipe, Rockwell Automation 
Austrália. “Esta é talvez a nossa primeira e melhor introdução 
da nossa empresa para futuros talentos STEM que um dia 
trabalharão para nós ou para os nossos clientes.”

EM BOA COMPANHIA: EMPRESAS QUE ESTÃO MUDANDO O MUNDO
A CEO Magazine mencionou o nosso compromisso STEM como o fator que o levou a denominar nossa empresa uma das sete 
“Empresas que estão mudando o mundo em que vivemos” Nós fazíamos parte de uma lista quem é quem na cidadania corporativa, 
incluindo Ikea, Nike, Coca-Cola, GlaxoSmithKline, H&M e Patagonia.

A revista observou: “A Rockwell Automation confia em sua experiência em automação industrial e inovação para tornar as 
organizações, indústrias e comunidades mais eficientes, produtivas e sustentáveis. Então, é natural que a empresa esteja trabalhando 
duro para promover a próxima geração de inovadores.”

69% EDUCAÇÃO

18% SERVIÇOS HUMANOS E SAÚDE

7% CIVIL

6% ARTE E CULTURA

$11
M I L H Õ E S

FILANTROPIA
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NOITES EM FAMÍLIA
Como parte de nossa parceria com a ST Math®, 
hospedamos Family Math Nights em nossas 
escolas parceiras de Milwaukee, Vieau School e 
Rogers Street Academy. Mais de 600 funcionários 
voluntários, estudantes e pais se juntaram para 
uma noite divertida e interativa de conversas 
sobre matemática, jogos e resolução de 
problemas. Enviamos todas as famílias para casa 
com kits Family Math 
Night, disponíveis em 
inglês e espanhol, para 
que pais e filhos possam 
continuar a aprender 
juntos fora da escola.
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GREENLIGHT FOR GIRLS EM BRUXELAS
Greenlight for Girls é uma organização internacional sem fins lucrativos com 
sede na Bélgica dedicada a meninas inspiradoras de todas as idades e origens 
para buscar assuntos STEM, apresentando-os ao mundo da ciência de maneiras 
divertidas e estimulantes. Isso incluiu cerca de 50 garotas de 10 a 15 
anos vestidas em casacos de laboratório personalizados passando 
uma tarde com funcionários em nossa sede da EMEA em Bruxelas, 
participando de workshops práticos sobre eletrônica, codificação 
e programação. Depois disso, nossos colegas organizaram uma 
mini-cerimônia de graduação para presentear cada garota com 
o certificado “Futuro pensador inovador e o solucionador de 
problemas” (Future innovative thinker and problem-solver).

MODELOS PAPEL STEM
Fornecemos suporte necessário, incluindo transporte e suprimentos, para tornar as oportunidades de STEM ainda mais 
acessíveis para estudantes urbanos. Como esses jovens têm menos acesso a mentores e especialistas, e muito menos 
engenheiros, nós contratamos nossos Grupos de Recursos para Funcionários (ERGs). Dos jovens profissionais até nossos colegas 
de diversidade racial e étnica, os membros do ERG compartilham suas experiências e perspectivas.

Amanda Eason, engenheira comercial, acrescenta: 
“Muitas meninas se afastam da STEM por medo 

de que seja algo que não podem fazer ou faltam 
modelos e mentores para encorajá-las”. Eu quero ajudar 

a eliminar esse medo e ser esse modelo. Espero encorajar 
mais mulheres jovens e pessoas de cor a ver seu potencial e 

prepará-las para um futuro e carreira na STEM.

“Estou mostrando aos jovens, meninos e meninas, que engenheiros vêm em todas 
as formas, tamanhos e cores”, diz Annisha Russell, vendas de campo. “Eu amo 

entrar em uma sala e dissipar a noção preconcebida de como é um engenheiro. 
Eu tive sorte; tive modelos de papéis de engenheiros. Para aqueles que não 
tiveram, não posso ser essa pessoa”.
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PARCERIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

A indústria de produção em rápida mudança de hoje requer 
engenheiros com um conjunto de habilidades diferente, mais 
diversificado e multidisciplinar. Para construir uma cadeia de 
talentos pronta para trabalhar em um ambiente de fabricação 
conectado e moderno, trabalhamos em estreita colaboração 
com parceiros da indústria e instituições de ensino superior 
para desenvolver experiências de aprendizagem integradas ao 
longo da vida para estudantes e profissionais. Nós equipamos 
laboratórios de ensino de automação, co-desenvolvemos 
currículo e recebemos uma série de experiências práticas com as 
mais novas tecnologias.

Nos EUA, formamos parceria com a FANUC, LAB Midwest 
e outros líderes da indústria para projetar e desenvolver o 
novo Sistema de Aprendizagem da Indústria 4.0 da Chippewa 
Valley Technical College em seu campus Eau Claire, Wisconsin. 
Também anunciamos um presente de US$ 1,7 milhão e nos 
tornamos um patrocinador fundador de um novo Instituto de 
Sistemas Conectados da Universidade de Wisconsin-Milwaukee 
(UWM) para fornecer educação e pesquisa de graduação, pós-
graduação, profissional e executiva. O instituto, o primeiro de 
seu tipo no estado, abrigará instalações de simulação, emulação 
e teste de IoT de última geração.

Como parte de seu desenvolvimento, financiamos um estudo 
da UWM que pesquisou os principais institutos e centros de 
IoT na Alemanha, China, Taiwan, Cingapura e EUA. De acordo 
com Adel Nasiri, reitor associado para pesquisa e professor na 
UWM’s College of Engineering & Applied Science, “Atualmente, 
há uma lacuna entre a indústria, por um lado, e pesquisa e 
educação, por outro. O Connected Systems Institute servirá 
como um ponto central onde os representantes da indústria e 
os estudiosos podem colaborar nas tecnologias da Internet das 
coisas industrial”.

Na China, 19 universidades lançaram um programa de 
certificação de produção inteligente que desenvolvemos em 
conjunto com parceiros FANUC, Endress+Hauser e Cisco. O 
programa é aprovado pelo Ministério da Educação da China 
como parte da política da China em 2025 para promover 
a indústria transformadora do país. Também abrimos dois 
laboratórios da Connected Enterprise na Universidade Jiaotong 
de Xangai e no Nanjing Institute of Technology em Nanjing. 
No total, temos mais de 72 laboratórios de automação em 
universidades da China e mais de 100 em todo o mundo. Todos 
os anos, 30 mil alunos usam esses laboratórios para conectar a 
teoria à prática do mundo real.

Desde jovens e estudantes universitários até novas contratações 
e profissionais experientes, acreditamos que uma abordagem 
intergeracional para a aprendizagem ao longo da vida 
assegurará uma força de trabalho qualificada para nossa 
empresa, nossos clientes e a indústria de automação como um 
todo.

PARCERIA TREINA 
VETERINÁRIOS MILITARES 
PARA PAPÉIS AVANÇADOS 
DE FABRICAÇÃO
Juntamente com o ManpowerGroup, comemoramos os 
primeiros correligionários de veteranos militares dos Estados 
Unidos a se formar em nossa parceria da academia de 
manufatura avançada e segurar empregos na indústria de 
manufatura em rápida evolução.

O programa de 12 semanas, lançado no verão passado, combina 
aprendizado em sala de aula com experiência prática em 
laboratório. Nós treinamos veteranos em nossas instalações de 
última geração de Mayfield, Ohio para empregos de fabricação 
avançados em demanda. Todos os graduados iniciantes têm 
ofertas de emprego e mais de metade tem várias ofertas de 
emprego com salário significativamente maior que seus salários 
anteriores.

Entre 2003 e 2019, estima-se que 4,3 milhões de veteranos vão 
deixar o serviço e 65% deles precisam de ajuda para encontrar 
empregos fora das forças armadas. Enquanto isso, estima-se que 
o setor de manufatura dos EUA crie até 3,5 milhões de novos 
empregos na próxima década, mas com o envelhecimento 
da força de trabalho e a falta de habilidades contínuas, 
até 2 milhões desses empregos poderiam ficar sem serem 
preenchidos. Os veteranos militares possuem uma combinação 
exclusiva de habilidade técnica e competências básicas de 
trabalho que os posiciona bem para carreiras em ambientes de 
fabricação avançados.

Ao se associar ao ManpowerGroup, líder mundial em soluções 
de força de trabalho, conseguimos desenvolver um programa 
verdadeiramente inovador que ajudará a resolver um desafio 
crítico para alimentar o crescimento futuro do setor de 
manufatura. Ao longo dos próximos anos, esperamos treinar 
e adicionar milhares de veteranos a um grupo de talentos 
certificados para os atuais papéis de fabricação de alta 
tecnologia tão necessários hoje.
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PRÊMIO ENGINEERING OUR FUTURE™

O prêmio celebra a dedicação e o compromisso com a educação nas STEM e 
à construção de uma cadeia de funcionários talentosos e habilidosos.

Global: Hugo Bernardino Da Silva
Jundiaí, Brasil

Organização voluntária: Amparo dos Pequenos atende mães, crianças e 
adolescentes desfavorecidos, com foco na educação STEM para incentivar o 
interesse pela engenharia e tecnologia.

Estados Unidos: Kevin Fonner
Mayfield Heights, Ohio

Organização voluntária: FIRST inspira a juventude a se tornarem líderes e 
inovadores em ciência e tecnologia, participando de programas guiados por 
mentores.

PRÊMIO DO VOLUNTÁRIO COLABORADOR
A cada ano, homenageamos colegas que, com desprendimento, doam seu tempo a necessidades que consideram 
importantes de suas comunidades e outras partes do mundo. Para reconhecerem seus serviços, fazemos doações para as 
caridades de sua escolha.

PRÊMIO HOMETOWN HERO

O prêmio reconhece esforços voluntários na comunidade direta do 
funcionário.

Amy Carlsen
Troy, Michigan

Organização voluntária: O Teen Reach Adventure Camp ajuda os 
adolescentes a construírem relacionamentos com colegas em situações de 
vida similares, aprender com os mentores e construir confiança.

PRÊMIO AT-LARGE

Vencedor selecionado entre toda a base de escolhidos.

Kelly J. Passineau
Milwaukee, Wisconsin

Organização voluntária: A Guest House oferece abrigo, habitação, educação 
e serviços aos sem-teto de Milwaukee que procuram transformar suas vidas 
com dignidade e propósito.
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