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Você encontra nossa política global de responsabilidade 
social e sustentabilidade na íntegra em nosso site:  
www.rockwellautomation.com

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  seriamente para melhorar 

continuamente nosso desempenho ambiental, incluindo 

a conservação de recursos e prevenção da poluição.

ESTAMOS COMPROMETIDOS 

em gerar um impacto positivo nas comunidades 

em que vivemos e trabalhamos.

CUMPRIMOS com um Código de Conduta 

baseado em princípios e leis que norteiam as decisões 

e ações de nossos funcionários e fornecedores.
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UMA MENSAGEM DO NOSSO 

Presidente 
e CEO
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Sustentabilidade e responsabilidade social sempre foram atributos importantes da 
Rockwell Automation, mas tenho ainda mais orgulho dos passos que demos em 2018 para torná-las 
parte fundamental da nossa cultura. Nosso foco empresarial principal é ajudar empresas industriais e 
seus funcionários a serem mais produtivos e aproveitar ao máximo os recursos escassos.

Durante todo o ano passado, lançamos novos e poderosos inversores de frequência para maximizar 
a produção de motores elétricos usando a menor quantidade de energia possível. Capacitados pela 
nossa parceria estratégica com PTC, fornecemos softwares para auxiliar operadores a visualizar o 
consumo de energia em todas as suas empresas. Também investimos em programas para aumentar o 
engajamento e bem-estar dos nossos funcionários, junto com programas de desenvolvimento da força 
de trabalho para os nossos clientes.

Auxiliamos os clientes a automatizar processos manuais e fisicamente repetitivos. Com a automação, 
permitimos que as pessoas tenham as atividades de maior valor em foco — para solucionar 
problemas, tomar decisões e inovar. Quando complementamos essas funcionalidades combinando 
o poder da Internet das coisas industrial e softwares de informação, temos acesso a novos níveis de 
produtividade. É assim que damos vida à The Connected Enterprise. É assim que ajudamos nossos 
clientes e seus funcionários a trabalharem de forma mais inteligente e segura.

Nossa nova promessa de marca, “Expanding Human Possibility” (Expandindo a Possibilidade Humana), 
reforça o papel central que as pessoas desempenham na fabricação avançada. Ela consiste em 
salientar o melhor das pessoas e da tecnologia. Um ótimo exemplo disso é a nossa Academy of 
Advanced Manufacturing (AAM) (Academia de Fabricação Avançada), que oferece educação técnica 
para soldados que retornaram da guerra. Quase 100 veteranos se formaram no primeiro ano do 
programa. Tenho muito orgulho de ver como o programa atende às necessidades dos nossos clientes 
com uma força de trabalho treinada e ajuda nossas forças armadas a retornar à vida civil. A AAM reflete 
nosso comprometimento global e investimento no aprendizado contínuo e na educação nas STEM.

Afinal, todos esperam as mesmas coisas do nosso trabalho, independentemente da nossa vocação 
específica. Queremos fazer coisas importantes e ter as ferramentas e o apoio necessários para 
fazer um bom trabalho e ter a oportunidade de seguir em frente. Na Rockwell Automation, temos 
compromisso com a cultura de que todos querem e podem fazer seu melhor trabalho, e diferentes 
perspectivas são almejadas e bem-vindas. Temos o compromisso de fazer as coisas do jeito certo, a 
longo prazo, com integridade e respeito pelos outros e pelo meio ambiente.

Nosso foco renovado em pessoas — em nossos clientes, em nossas comunidades e dentro da nossa 
empresa — reflete nossos objetivos de negócio e responsabilidades sociais. É um privilégio liderar uma 
empresa assim.

Atenciosamente,

Blake D. Moret
Presidente e CEO 
Rockwell Automation
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LOCALIZADAS EM MAIS DE 80 PAÍSES EM 
TODO O MUNDO

SERVINDO CLIENTES HÁ 115 ANOS

RELATÓRIO DE 
RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA

VISÃO GERAL

20
1 8

em vendas US$ 6,7 BI

de resíduos provenientes 
dos aterros sanitários

10 x
integridade

sustentabilidade

Listada 17 xListada 8 x no índice  
norte-americano de sustentabilidade

de nossas instalações industriais 
(24) têm certificação pela família 
de padrões de gestão ambiental 
ISO 14001:2015

100%

Cumprimos a meta de reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa até 2022, 
normalizada para vendas em 30% em 
relação à avaliação inicial de 2008

Nomeada uma das Empresas mais éticas do mundo 

82%

financeiro
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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

Número de locais 
certificados com o 
padrão de segurança 
e saúde ocupacional 
OHSAS 18001

15

23 MIL mais da metade 
fora dos EUA.

funcionários 

filantropia

64% Educação

18% Serviços humanos e saúde
10% Cívico

8% Artes e cultura

US$10 MI Temos parceria com organizações sem fins lucrativos, 
instituições acadêmicas e empresas para expandir a 
possibilidade humana em nossas comunidades

diversidade do fornecedor
+ DE  
US$ 272 MI 

Investidos em aproximadamente 600 
negócios liderados por mulheres nos EUA, 
minorias étnicas e raciais, LGBTI+, veteranos 
ou veteranos incapacitados e Administração 
de Pequenas Empresas (SBA).

O desempenho de segurança global, como 
medido por nossa taxa de casos registráveis, 
continuou o melhor da categoria em 2018 
quando comparado à taxa média do setor 
privado e à dos nossos colegas de produção 

de componentes eletrônicos

0.43
segurança

Classificação inaugural das 
Melhores empresas americanas 
para mulheres  
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A Rockwell Automation é a maior empresa do mundo dedicada 
à automação e informação industriais. Integramos controle e 
informação na empresa para auxiliar empresas industriais e 
seus funcionários a serem mais produtivos.

Expandimos a possibilidade humana ao combinar a 
imaginação das pessoas com o potencial das máquinas 
para tornar o mundo melhor. O trabalho que fazemos, desde 
aumentar a eficácia dos remédios que impulsionam a saúde 
humana, à redução do desperdício na produção automotiva, 
muda a maneira como as pessoas vivem.

Solucionamos o desafio de reunir dados, sistemas e 
processos de toda uma organização para fornecer aos 
líderes informações relevantes e confiáveis. Damos vida às 
Connected Enterprises que criam negócios mais produtivos, 
eficientes e ágeis. Ajudamos as pessoas a trabalharem de 
forma mais inteligente e o mundo a trabalhar melhor.

SUSTENTÁVEL 

Apoiamos indústrias e 
aplicações sustentáveis
Várias indústrias e aplicações que apoiam a 
sustentabilidade ambiental utilizam a tecnologia 
e a experiência da Rockwell Automation.

• GEOTÉRMICA 

• SOLAR 

• HÍDRICA

• BIOMASSA

• EÓLICA

• ÁGUA/ESGOTO

• VEÍCULOS 
ELÉTRICOS 

A Irving Consumer Products está construindo uma 
nova fábrica de última geração em Macon, na Geórgia. 
Nossas tecnologias e serviços de suporte ajudarão 
a controlar a linha de produção inicial da fábrica e 
fornecerão dados para gerenciar o uso de energia.

O novo sistema de controle integrado do motor 
auxiliará o foco da nossa empresa em gerenciar 
nossa utilização de energia, reduzindo o impacto 
ambiental e alcançando nossa visão de ter um 
produto de consumo Irving em cada lar norte-
americano até 2020”, disse David Dennis, vice-
presidente de produção.

O projeto de US$ 400 
milhões, agendado para 
2019, criará mais de 200 
empregos permanentes e 
qualificados.

+de 
200 
NOVOS EMPREGOS

clientes
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A fábrica da Faribault 
Foods de Minnesota 
monitora todo o processo 
de produção, incluindo 
dados de consumo 
WAGES (água, ar, gás, 
eletricidade e vapor) em 
tempo real. A empresa 
já reduziu o uso de gás 
natural em mais de 38% 
e reduziu o consumo 
de água em mais de 
100 milhões de galões 
por ano, com os controles 
da Rockwell Automation 
funcionando para gerenciar o sistema de recuperação 
de calor e energia da fábrica. O sistema reutiliza 100% 
do calor do processo de refrigeração das latas para 
aquecer a água da cidade para os procedimentos de 
imersão, branqueamento e cozimento, e reutiliza a 
água arrefecida para reduzir a temperatura das latas no 
processo de cozimento.

O novo sistema também forneceu um nível de dados 
sem precedentes, o que levou a Faribault Foods a 
receber a certificação Safe Quality Food em suas três 
fábricas.

“Estamos constantemente melhorando nossos 
processos de produção, tanto na fábrica de Faribault 
quanto nas fábricas de Elk River e Cokato”, disse 
Phil Hines, diretor de engenharia da Faribault Foods. 
“Escolhemos a Rockwell Automation como nossa 
parceira de controle em cada projeto, por causa da sua 
tecnologia, suporte e projetos de solução que apoiam 
nossas metas empresariais.”

O presidente, Reid MacDonald, complementou, 
“Estamos constantemente inovando nossos produtos 
e práticas de fabricação para ser o mais eficiente 
possível, em todos os aspectos. A Faribault Foods tem 
o compromisso de ser um parceiro sustentável para 
todos os nossos clientes, agora e sempre.”

Em todo o mundo, colocamos a automação em 
prática para tornar nossos clientes mais inteligentes, 
seguros e sustentáveis. Estamos construindo o futuro 
da indústria, combinando o melhor da automação 
industrial com as mais novas tecnologias digitais. 
Estamos expandindo a possibilidade humana para um 
futuro melhor.

38% 
GÁS NATURAL 

100 mi 
DE GALÕES DE ÁGUA 
POR ANO 

Água

Ar

Gás

Eletricidade

Vapor

Ajudamos clientes a 
cumprirem metas de 
sustentabilidade com 
produtos, soluções e 
serviços para alcançar:

• Redução de resíduos

• Redução das emissões

• Aumento da eficiência 
energética

• Conformidade regulatória e 
ambiental

• Segurança de pessoal, 
equipamentos e processos
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Tecnologias avançadas 
de automação a bordo da 
primeira embarcação movida 
a hidrogênio

O Energy Observer, a primeira 
embarcação com emissão zero, movida 
a hidrogênio e energia renovável, 
está em uma odisseia de seis anos, 
durante a qual visitará 50 países e 
101 portos de escala para provar um 
potencial sistema energético para o 
futuro. O Energy Observer utiliza uma 
combinação de fontes de energia 
renovável intermitentes, incluindo 
painéis solares, turbinas eólicas, 
baterias de íon de lítio e produção 
de hidrogênio para alcançar uma 
autonomia energética de 24 horas.

Nossas tecnologias avançadas de 
automação são parte principal do 
sistema de gestão de energia. Com 
nossos produtos e serviços, auxiliamos 
a equipe do Energy Observer – a bordo 
e em terra – a monitorar, controlar e 
otimizar fontes de energia, e tomar 
decisões inteligentes sobre quando 
passar de uma fonte de energia para 
outra.

O Pettit National Ice 
Center reduz o uso de 
eletricidade e gás natural

No Pettit National Ice Center, um centro olímpico 
de treinamento nos Estados Unidos, menos de uma 
polegada ou um centésimo de segundo determina 
se um patinador de velocidade ficará no pódio ou na 
plateia. O controle preciso do gelo, da temperatura 
do ar e da umidade são essenciais para alcançar o 
desempenho de pico e o sonho Olímpico.

O diretor da instalação, Paul Golomski, monitora e 
gerencia essas condições ideais, esteja ele no trabalho, 
em casa ou em outro país, com um sistema de controle 
atualizado e a experiência recebida da Rockwell 
Automation.

“Eu esperava economias significativas de energia, 
mas o que conseguimos economizar me surpreendeu”, 
comenta. “Esses resultados foram cruciais, porque 
pudemos reinvestir essas economias e operar como 
um bem mais sustentável ambiental e economicamente 
para a comunidade.”

Construído em 1992, o Pettit é uma de apenas duas 
pistas de patinação de velocidade cobertas de 
400 metros nos EUA. Mais de 425.000 visitantes usam 
o espaço mundial de treino todos os anos.

1ª
EMBARCAÇÃO MOVIDA A HIDROGÊNIO 

1ª  
EMBARCAÇÃO COM EMISSÃO ZERO
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Segurança e sustentabilidade
Um elemento fundamental para o sucesso de 
qualquer negócio sustentável é a segurança do seu 
pessoal, máquinas e processos.

Como o maior fornecedor do mundo de automação de 
segurança de máquinas industriais, trabalhamos com 
muitas das empresas mais seguras do mundo. Estudos 
mostram, de forma consistente, que as empresas 
mais seguras também são as mais produtivas. Uma 
nova pesquisa, feita pela LNS Research, confirmou 
essa constatação, afirmando que os melhores 
desempenhos de segurança na indústria utilizam 
cultura, tecnologia e procedimentos para evitar 
acidentes de segurança, ao mesmo tempo que 
melhoram o desempenho nos negócios.

A pesquisa descobriu que organizações nas quais 
os setores de saúde, segurança e meio ambiente, 
operações e engenharia trabalham juntos para garantir 
a segurança, relataram uma média de 15% menos 
incidentes do que organizações sem essa colaboração. 
Enquanto isso, com o uso de tecnologias avançadas de 
segurança, 75% notaram melhorias operacionais e 60% 
perceberam melhorias financeiras.

Reunimos a experiência com aplicações e as 
capacidades técnicas por meio da The Connected 
Enterprise para ajudar os clientes a criar um local 
de trabalho mais seguro e produtivo. Líderes 
podem utilizar nossas soluções avançadas de 
segurança integradas com controles de máquina 
para acessar, em tempo real, informações sobre o 
comportamento de funcionários, compatibilidade 
das máquinas, causas das paradas de segurança, 
anomalias de segurança e tendências.

Compatibilidade de produtos  
e transparência de divulgação
Fazemos uma abordagem proativa, geralmente 
antes do prazo previsto, para trabalhar de modo 
a cumprir com padrões da indústria e com os 
requisitos regulatórios nos países e regiões onde 
vendemos nossos produtos. Em 2018, abordamos 
e nos preparamos para várias novas regulações 
e alterações relativas a substâncias perigosas, 
eficiência energética e impacto no ciclo de vida 
dos produtos. Isso incluiu novos requisitos sobre 
a restrição de substâncias perigosas (RoHS) em 
Taiwan e nos Emirados Árabes Unidos, a alteração 
regulatória REACH O5A da União Europeia, 
substâncias adicionais na RoHS da UE, alterações na 
concepção ecológica da UE, a iniciativa “Economia 
circular” da UE e a diretriz WEEE da UE.

ECONOMIAS POR ANO

1 mi QUILOWATT- 
HORA  

35% GÁS
NATURAL

2 mi GALÕES 
DE ÁGUA
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ENGAJAMENTO E INCLUSÃO DO FUNCIONÁRIO
Somos 23.000 solucionadores de problemas que cuidam 
dos clientes e um do outro. Nós nos importamos com o 
nosso trabalho. Causamos um impacto no mundo porque 
nos esforçamos para solucionar desafios reais e expandir 
a possibilidade humana. Para tanto, criamos um ambiente 
no qual podemos e queremos fazer o melhor trabalho, 
no qual cada um de nós sente que contribui com algo de 
valor. Damos nosso melhor quando estamos engajados. 
É por isso que proporcionamos melhores resultados aos 
nossos clientes e a nós mesmos.

Todas as opiniões na Rockwell Automation são 
importantes. Uma das muitas formas pelas quais 
recebemos opiniões é pelas pesquisas de engajamento 
do funcionário da Global Voices. Nosso Índice de 
Engajamento do Funcionário permanece forte e estável, 
mas sempre há espaço para melhorias e rápida tomada 
de decisões. É por isso que, a partir de 2018, faremos as 
pesquisas com os colaboradores todos os anos, e não 
mais a cada três anos.

Mais de 19.000 funcionários participaram em 2018 e 
recebemos mais de 30.000 comentários. Entre nossos 
pontos fortes, os funcionários se sentem seguros 
no trabalho, fazemos um trabalho significativo e nos 
comportamos com ética. Podemos melhorar removendo as 
barreiras que nos atrasam e continuando a fornecer boas 
oportunidades de carreira e recompensas aos funcionários.

Agimos rapidamente para alcançar isso. Sem equipes. 
Sem forças-tarefa. Só ações. Cada um dos nossos 3.200 
gestores de pessoas escolheram “Uma coisa” que poderiam 
fazer para resolver um problema apontado nos resultados 
da pesquisa. Os gestores são responsáveis por sua Uma 
coisa como parte da sua avaliação anual de desempenho. 
Mais de 1.700 ações estão em andamento enquanto o 
Conselho Global Voices atua em toda a empresa para 
entender como empoderar melhor todos os funcionários, 
de forma que trabalhem com rapidez e agilidade.

Para continuar a receber feedback, criamos várias 
iniciativas “Pulse”. Instalamos terminais de pesquisa 
no Brasil para entrevistar funcionários semanalmente. 
Realizamos uma pesquisa trimestral no setor de qualidade 
da nossa unidade de Operações e serviços de engenharia. 
Também fazemos grupos de foco com membros dos 
nossos grupos de recursos de funcionários. Além de 
ouvir as opiniões dos nossos funcionários, revisamos 
compensações e benefícios, taxas de rotatividade e outros 
dados importantes para garantir que estamos atraindo, 
retendo e engajando as melhores pessoas disponíveis.

Dar vida à The Connected Enterprise para os nossos 
clientes começa pelas conexões que fazemos uns com 
os outros. Valorizamos as habilidades e a experiência de 
cada pessoa, já que a base de uma ótima colaboração é 
feita de diferentes perspectivas e experiências. Por meio 
da nossa cultura de inclusão, alimentamos a inovação.

SUSTENTÁVEL 

Verifique seus pontos cegos 
Fomos a primeira empresa de Wisconsin a sediar a 
conferência móvel nacional Check Your Blind Spots. Com 
parada em dezenas de organizações em todo o país, a 
conferência interativa ajuda os visitantes a reconhecer, 
aceitar e, essencialmente, minimizar potenciais vieses 
subconscientes. A conferência faz parte do Compromisso 
do CEO pela Ação por diversidade e inclusão, que nosso 
presidente e CEO, Blake Moret, assinou em 2017. Com mais 
de 500 assinaturas, é o maior compromisso de negócios 
liderados por CEOs a promover diversidade e inclusão no 
local de trabalho nos EUA.

empresa
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Em 2018, a Forbes nos elegeu o primeiro lugar na classificação 
de “Melhores empresas americanas para mulheres” e a DiversityInc 
nos citou como “Companhia notável”, como parte da sua lista de 

“50 melhores empresas para diversidade”. Essas premiações somam-
se à nossa escolha como uma de apenas três empresas globais 
em 2017 a receberem o prestigiado Catalyst Award, que premia 
iniciativas organizacionais inovadoras que abordam o recrutamento, 
desenvolvimento e a promoção de todas as mulheres.

Nossa cultura de inclusão começa por cima, com nosso Quadro de 
diretores. Mais de 25% do nosso quadro é composto por mulheres e 
diretores diversos. Em cada unidade de negócios, dentro de cada função, 
em todas as regiões, equipes Inclusion Change abordam barreiras e 
operacionalizam a inclusão em tudo o que fazemos.

Desde o final de 2017, o movimento #MeToo forçou as organizações a 
rever suas culturas no local de trabalho e a forma como lidam com o 
assédio sexual. Mas, muito antes disso, nossa equipe Inclusion Change 
teve esse assunto em foco em nossas Vendas globais norte-americanas 
e na organização de marketing. Para nós, o #MeToo forneceu uma 
oportunidade para analisarmos melhor o assédio, para prevenir e remediar 
comportamentos e situações que prejudicassem nossa cultura de inclusão.

Como cada um de nós desempenha um papel na criação de um ambiente 
onde todos se sentem confortáveis, seguros e capazes de dar o melhor 
de si, nós nos associamos com peritos acadêmicos e de segurança 
da Universidade Marquette para desenvolver um treinamento de 
Intervenção do espectador. Os participantes aprenderam a reconhecer e 
a intervir, prevenir e/ou parar, com segurança, os comentários, ações e 
comportamentos inapropriados. Até o momento, realizamos programas 
para nossos colegas de vendas em Milwaukee, Wisconsin, em Chicago, 
Illinois e em Charlotte, na Carolina do Norte. Oferecemos também a 
sessão de treinamento “Você pode interromper o assédio e o bullying”, na 
conferência nacional da Society of Women Engineers.

Com a esperança de inspirar a mudança além do nosso local de trabalho, 
tornamos uma prioridade o compartilhamento da nossa jornada na cultura 
de inclusão com clientes e parceiros, muitos dos quais são líderes em suas 
respectivas áreas e indústrias, e outras associações profissionais.

Conectando 
funcionários
Nossos grupos de recursos 
de funcionários (ERGs) 
cultivam um ambiente 
diverso e engajador 
para desenvolver 
relacionamentos, crescer 
profissionalmente e 
contribuir com o sucesso 
da nossa empresa. Os ERGs 
conectam pessoas com 
características e valores 
similares, incluindo etnia, 
gênero, orientação sexual, 
deficiência, idade, situação 
militar e espiritualidade.

13 ERGS

56 CAPÍTULOS

20 PAÍSES

+ de  
5.000 MEMBROS

O Conselho 
de Mulheres 
Profissionais 
comemora 25 anos
Desde sua criação, em 1993, como 
nosso primeiro ERG, o Conselho de 
Mulheres Profissionais cresceu para 
28 capítulos, em 17 países, com mais 
de 1.100 membros.

Organizações e índices líderes reconhecem 
consistentemente nossas práticas ambientais, 

sociais e de governança.

LISTADA 17 X

LISTADA 8 X NO ÍNDICE 
NORTE-AMERICANO

NOMEADA 2 X
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Liderança inclusiva
Ernest Nicolas Jr., vice-presidente da Cadeia de fornecimento 
global, foi empossado no Conselho da Liderança Executiva (ELC), a 
proeminente organização de membros para o desenvolvimento de 
líderes negros. Ele é o primeiro executivo da Rockwell Automation 
empossado na organização global, formada por membros negros 
antigos e atuais de CEOs da Fortune 1000, membros da diretoria, 
executivos sênior, empreendedores e líderes de ideias.

“O ELC trata do poder da liderança inclusiva”, disse Ernest. “Para mim, 
isso significa ser um líder dinâmico e atencioso que pensa no próximo. 
Quero investir na próxima geração de líderes negros, ajudando-os 
a lidar, com sucesso, o fato de serem ‘únicos’, ao mesmo tempo em 
que permanecem comprometidos com desenvolver e convidar outros 
como eles à roda.”

Alguns dos nossos maiores clientes, parceiros e fornecedores, 
incluindo Coca-Cola, Cisco, General Motors, P&G, Pfizer, PWC, e 
W.W. Grainger, também são membros do ELC. O rigoroso processo 
de revisão da associação exige que o candidato tenha um trabalho 
filantrópico significativo e realizações além das esperadas em um 
papel executivo. Ernest co-presidiu nossa campanha United Way 
pelos últimos dois anos. Ele também é membro do quadro de diretores 
da Liga Urbana de Milwaukee.

+ de 1.020  
LÍDERES  

+ de 4.500  
FUNCIONÁRIOS

realizaram o treinamento Homens 
brancos como parceiros da 
diversidade total desde 2008, para 
se conscientizarem da dinâmica de 
grupos dominantes e do privilégio 
de homens brancos

Criando uma 
cultura de inclusão
Desde 2015, 

+ de 2.100  
LÍDERES  
realizaram o treinamento Liderança 
consciente e inclusiva para ajudar 
a mitigar o impacto do viés em 
interações e tomada de decisões

23 mil  
global 

31%  
mulheres  
globais 

69%  
homens  
globais

14 mil  
fora dos 
EUA 

9 mil  
nos EUA  

30% mulheres

Funcionários

22% afrodescendentes
25% 
14% 
32% 
48% 

gerentes de pessoas
engenheiros
profissionais
outros

17% 
21% 
17% 
30% 

gerentes de pessoas
engenheiros
profissionais
outros
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ÉTICA E INTEGRIDADE
Não poupamos esforços em nosso compromisso de fazer o 
certo em todas as situações. Nossos clientes, funcionários, 
acionistas e pessoas que fazem negócio conosco valorizam 
trabalhar com um parceiro ético e com princípios.

Pelo décimo ano, o Ethisphere Institute nos listou em 
sua classificação anual das empresas mais éticas do 
mundo. A prestigiada lista inclui 135 empresas globais 
“que reconhecem seu papel fundamental de influenciar e 
motivar mudanças positivas na comunidade empresarial 
e nas sociedades em todo o mundo”. Essa honra reflete 
as decisões éticas que nossos funcionários e contratados 
tomam diariamente.

As decisões nem sempre são fáceis, e muitas vezes, são 
audaciosas. Jeff Stewart, nosso gestor de canal regional da 
EMEA (Europa, Oriente Médio e África), encerrou as relações 
com dois de nossos distribuidores quando concluiu que eles 
quebraram o contrato e violaram nossa confiança. Embora 
o encerramento dessas relações possa ter impactado 
os objetivos de venda dele e de sua região, foi a decisão 
correta a ser tomada, tanto para nossos clientes quanto 
para nossa empresa. É por isso que agraciamos Jeff como 
nosso campeão de integridade do ano.

“Temos um grande ecossistema de parceiros que nos 
ajudam a entrar no mercado e entregar valor aos clientes”, 
disse Neil Enright, vice-presidente regional da EMEA. “A 
força desse ecossistema depende do nosso engajamento 
com parceiros éticos e de pessoas como Jeff e sua equipe, 
que têm coragem de desafiar parceiros que não apoiam 
nossas políticas e valores.”

Exigimos dos nossos parceiros os mais altos padrões de 
ética, integridade e conformidade, assim como exigimos 
isso de nós mesmos Em 2018, publicamos nosso primeiro 
Código de Condutas para a Rede de Parceiros para garantir 
que nossos parceiros entendam nossas expectativas. O 
Código aborda várias questões, incluindo o combate à 
corrupção e o respeito pelas pessoas, pela segurança e 
pelo ambiente.

Internamente, expandimos nosso programa anual de 
treinamento ético adicionando o árabe à nossa lista de 
idiomas. O treinamento, atualizado anualmente com 
simulações de cenários reais, está disponível em 15 idiomas. 
Também usamos o treinamento para receber feedback. 
Quase todos os 4.300 funcionários (99%) que participaram 
da nossa pesquisa voluntária disseram que o gerente 
deles é ético e honesto. Quase todos (98%) também se 
sentem confortáveis em falar sobre questões éticas e de 
conformidade, ou para denunciar irregularidades. A pesquisa 
revelou que os funcionários se sentem confortáveis em 
relatar preocupações com várias pessoas – gerente (92%), 
recursos humanos (83%) e nossa ouvidoria (83%).

Fomos uma das primeiras empresas americanas a 
iniciar um programa de ouvidoria. Desde 1985, ela é 
parte fundamental dos nossos esforços éticos e de 
conformidade, servindo como recurso confiável para que 
funcionários e membros do público façam perguntas, 
relatem preocupações e denunciem alegações de má 
conduta. Investigamos a fundo todas as denúncias que 
envolvem potenciais violações do Código de Conduta. 
Indivíduos podem contatar a ouvidoria anonimamente e 
fornecemos salvaguarda contra qualquer retaliação.

Em 2018, a ouvidoria recebeu 519 mensagens de contato, 
mais que as 452 do ano anterior. Acreditamos que o 
aumento contínuo de mensagens de contato demonstra 
nossa cultura “Speak Up” (Fale) e o reconhecimento de 
que a ética é responsabilidade de todos. Realizamos 
150 investigações sobre o Código de Conduta em 2018. 
Como resultado, 32 funcionários receberam medidas 
disciplinares e 20 foram dispensados.

A nossa reputação perante 
a integridade é merecida, 
mas não subestimada. É 
um dos motivos principais 
por sermos um líder 
de negócios e parceiro 
respeitado por mais de um 
século.

Conferência Global Ethics
Blake Moret estava entre os membros de 
destaque na Conferência Global Ethics 2018 
do Ethisphere Institute. Mais de 500 pessoas 
participaram, incluindo CEOs, membros da 
diretoria, diretores-executivos jurídicos, 
diretores-executivos de ética e conformidade, 
membros de equipes internacionais, parceiros 
globais da equipe jurídica, acadêmicos e  
outros influenciadores  
de negócios.
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RELACIONAMENTOS COM FORNECEDORES
Junto com nossos fornecedores, damos o nosso melhor para superar qualquer 
desafio de servir clientes e cumprir nossa promessa de ajudá-los a alcançar a The 
Connected Enterprise. Trabalhamos com pessoas inteligentes e parceiros honestos.

Procuramos ativamente fornecedores líderes e solucionadores de problemas em 
seus setores e que reflitam o mercado diversificado de hoje em dia. Uma base 
de fornecimento diversificado nos proporciona a melhor e mais ampla gama de 
experiência. Além de nos permitir atender melhor às necessidades dos clientes, 
contribui com o desenvolvimento econômico das comunidades onde fazemos 
negócios.

Por meio das nossas parcerias com grupos nacionais de advocacia, incluindo o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento de Minorias Fornecedoras, o Conselho 
Nacional Feminino de Empresas e a Câmara de Comércio Nacional Gay e Lésbica, 
identificamos diversos parceiros em todos os EUA. Nossa parceria com o Grupo 
da Tecnologia da Informação, um fórum com foco em diversidade na cadeia de 
fornecimento de alta tecnologia, nos permite compartilhar melhores práticas e 
nos posicionar melhor frente a outros líderes no setor industrial.

Em 2018, investimos mais de US$ 272 milhões em aproximadamente 600 negócios 
nos EUA liderados por mulheres, minorias étnicas e raciais, LGBTI+, veteranos 
ou veteranos incapacitados e Administração de Pequenas Empresas (SBA). 
Isso representou um aumento de US$ 250 milhões de investimento em 2017. 
Comparado com o ano passado, também vimos um aumento do investimento 
trimestral com empresas lideradas por minorias e mulheres (MBE, WBE).

Aumentamos nossos gastos com diversos fornecedores que disponibilizam 
commodities diretas, uma prioridade estratégica para nós. Vimos aumentos em 
negócios liderados por pessoas diversificadas em placas de circuito, fabricação 
de metais e estamparias metálicas. Em 2019, aumentaremos significativamente 
nossos gastos com indiretos diversos, por meio de uma nova parceria com os 
grupos Allegis e Populus, para nos ajudar a contratar funcionários na origem. 
Populus é um negócio hispânico de propriedade de veteranos. Com essa relação, 
esperamos duplicar a quantia investida em MBEs e WBEs.

Nossos fornecedores são cruciais para quem somos e o que fazemos. 
Valorizamos relações colaborativas que criamos, fornecendo suporte para que 
desenvolvam seus negócios e trabalhando juntos em direção a um futuro próspero 
na automação industrial.

Supply chain to 
admire
Supply Chain Insight, uma 
empresa de pesquisas 
globais, nos nomeou “2018 
Supply Chain to Admire de 
2018”, como parte de seu 
estudo sobre excelência em 
cadeias de fornecimento. 
O estudo analisou o 
desempenho de cadeias 
de fornecimento de 655 
empresas de capital aberto, 
entre 2010 e 2017. Fomos um 
dos 31 vencedores.

“Esse prêmio reconhece a 
criatividade e a inovação das 
nossas equipes da cadeia de 
fornecimento ao redor do 
mundo”, disse Ernest Nicolas, 
vice-presidente de logística 
global, ao aceitar o prêmio 
e discursar na conferência 
global Supply Chain Insights. 
“Elas são parte fundamental 
para fornecer valor aos 
clientes e à nossa companhia, 
por meio de sua tomada 
de decisões, abordagem 
proativa frente à cadeia de 
fornecimento e dedicação 
com melhoria contínua.”

A Populus, palavra em latim para “pessoas”, é uma empresa liderada por minoria (MBE) e  
 veteranos, que nos ajuda a contratar talentos. Na foto: Christopher Boles (Rockwell Automation) ,  

Nicole Brown (Populus Group), Christine DiPiazza, (Rockwell Automation)  
Edward Herrera (Populus Group), e Emily Baker (Rockwell Automation).
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Corporação
• The Wall Street Journal Lista das 250 melhores  

empresas de alta gerência de 2018

• Forbes Classificação inaugural das  
Melhores Empresas Americanas Para Mulheres   

• Universum 100 Melhores empresas  
da China  

• Campanha dos Direitos Humanos  
Pontuação perfeita de 100% no índice de Igualdade 
Corporativa pelo sexto ano consecutivo 

• DiversityInc Companhia notável, parte da  
lista das melhores empresas para diversidade 

• Profissionais hispânicos da grande Milwaukee Prêmio de 
corporação do ano 2018  

• Milwaukee Business Journal Prêmio de RH 2018 na 
categoria de empresas de capital aberto  

Funcionários
• Erid Valdez, gerente de fábrica, República Dominicana: 

Prêmio The Manufacturing Institute Women in 
Manufacturing STEP Ahead 

• Linda Freeman, gerente de desenvolvimento de 
negócios: classe inaugural da Putman Media de 
mulheres influentes nas indústrias 

• Patricia Contreras, diretora, relações comunitárias: 
Classe inaugural de influenciadores The Business 
Journals: Estrelas em ascensão, lista dos 100 jovens 
executivos mais influentes nacionalmente 

• Lucia Galezewski, gerente de finanças: Associação 
hispânica de responsabilidade corporativa, 2018 Young 
Hispanic Corporate Achievers™

• Rebecca House, SVP e membro do conselho geral: 
Estrela categoria-C Milwaukee Business Journal, 
categoria Melhor membro do conselho/empresa de 
capital aberto 

Honras mundiais
Muitas organizações e publicações reconheceram nossa 
empresa, regiões e colegas no ano passado.

Patricia Contreras

Erid Valdez
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DESEMPENHO AMBIENTAL
Desde coberturas verdes, até campos de 
energia solar, aquecimento geotérmico e 
arrefecimento, procuramos as melhores 
práticas em proteção ambiental. Focamos 
nossos esforços de conservação em reduzir 
energia, desperdício e consumo de água por 
meio do uso eficiente de recursos.

Em 2018, alcançamos nosso objetivo de certificar 100% das nossas 
maiores instalações industriais na família de padrões de gestão 
ambiental ISO 14001:2015. Essa certificação significa que, além 
de atendermos às exigências regulatórias de nossas atividades, 
produtos e serviços, temos a garantia de operar no mais alto nível 
de padrões ambientais. Com a recente certificação do nosso local 
em Jundiaí, Brasil, temos 24 locais certificados.

Alcançamos outro marco significativo em 2018, ao cumprir nossa 
meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa normalizada 
para vendas em 30% em relação à avaliação inicial de 2008. Ao 
manter as emissões estáveis, mesmo com aumentos significativos 
de produção e lucro, alcançamos nossa meta, inicialmente 
planejada para 2022, com quatro anos de antecedência. Ano após 
ano, reduzimos nossas emissões de CO2.

Utilizamos a maior parte da nossa energia para iluminar, aquecer e 
refrescar nossos edifícios. Assim sendo, a maior parte das nossas 
emissões de CO2 é indireta e produzida nas concessionária de 
energia elétrica, não em nossos locais (veja os gráficos na página 
19). Medimos e relatamos a utilização de energia e as emissões 
de carbono em mais de 300 locais, nos quais 20 são produções 
fundamentais e instalações de armazenagem. A energia é um 
percentual menor dos custos totais de produção nestes locais.

Por mais de uma década, reciclamos ou evitamos que fossem 
para aterros, pelo menos 80% dos resíduos sólidos que geramos 
anualmente. Em muitos anos, superamos a meta. Em 2018, 
aumentamos ainda mais a meta, para 85%, e chegamos perto dessa 
meta, com 82% dos nossos resíduos que não foram para aterros.

Nossa fábrica de Ladysmith, em Wisconsin, se tornou nossa 
primeira fábrica com uma taxa de 100% de resíduos que não 
foram para aterros, enviados à unidade de valorização energética 
de resíduos do condado de Barron. A unidade queima lixo cru 
em caldeiras a 450 graus Fahrenheit (230ºC) e converte o vapor 
resultante em energia suficiente para abastecer a si própria, a uma 
fábrica de queijos próxima e a comunidade. Ladysmith também 
comanda um programa de reciclagem completa.

Nosso consumo de água aumentou ligeiramente, comparado a 
2017. Utilizamos a água principalmente para beber e para fins 
sanitários, assim como para resfriamento e limpeza durante os 
processos de produção.

Todos os nossos locais globais devem estar em conformidade 
com as regulamentações ambientais e de segurança locais e com 
nossos rígidos procedimentos e políticas próprios. Para promover 
a melhoria constante que vai além da conformidade, realizamos 
avaliações detalhadas anualmente em vários locais. Em 2018, 
realizamos 43 auditorias internas.

Dia da Terra
O Dia da Terra é uma 
comemoração popular entre 
nossos funcionários e suas 
comunidades. Plantamos árvores 
em Cingapura, Índia e Brasil. 
Plantamos árvores frutíferas 
e verduras em miniestufas em 
Katovice, na Polônia. Pintamos 
camisetas ecológicas à mão e 
fornecemos sementes de flores 
e material escolar a crianças de 
escolas em Danzigue. Limpamos 
bairros e ruas em Harbin, na China, 
e em Ladysmith, em Wisconsin.

Os funcionários de Ladysmith 
realizaram também um leilão 
silencioso de itens feitos à 
mão com materiais reciclados, 
incluindo colchas feitas de 
jeans, vasos de planta feitos 
com sacolas de mercado e várias 
peças de arte feitas com arame.

Fizemos corridas de reciclagem 
de eletrônicos em Milwaukee e em 
Richland Center, em Wisconsin, 
onde funcionários e suas famílias 
de Xangai, na China, reuniram o 
lixo reciclável de seus vizinhos e 
ensinaram como separar, embalar 
e enviar o lixo reciclável para 
processamento.

Demos aos funcionários de 
Milwaukee mudas de árvores 
e lâmpadas LED. Em East 
Setauket, em Nova York, também 
demos mudas de árvores 
aos funcionários, bem como 
sementes de flores e sacolas 
reutilizáveis de compras.  
Fizemos rifas em Mayfield 
Heights, em Ohio e em Mequon, 
em Wisconsin, e os vencedores 
ganharam composteiras 
domésticas e um  
termostato Ecobee.

GREEN  
MASTERS DE WISCONSIN
Conselho de Empresas 

Sustentáveis de Wisconsin

5 x
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DESEMPENHO DE SEGURANÇA
Nosso desempenho de segurança global, medido pela 
Taxa de Casos Registráveis (RCR), permaneceu o melhor 
de todos, comparado aos equivalentes do setor em 2018. 
Mantemos essa tendência por mais de 10 anos. Embora 
nossa RCR de 2018 permaneceu no primeiro quartil em 
desempenho de segurança, tivemos um aumento sobre 
o ano anterior, devido ao aumento no número de lesões 
nas mãos e problemas de ergonomia.

Tendo notado essa tendência no começo do ano, 
implementamos um processo de segurança baseado em 
comportamento peer-to-peer específico a esse tipo de 
lesões. Realizamos várias análises aprofundadas para 
identificar os locais afetados. Equipes multidisciplinares 
visitaram esses locais. Eles estudaram revisões de 
incidentes, entrevistaram funcionários e elaboraram 
planos de correção específicos a esses locais, 
bem como às nossas outras instalações. Os planos 
incluem mudanças de engenharia, novos processos e 
equipamentos de proteção melhorada.

Por exemplo, em vez de os funcionários levantarem e 
colocarem unidades de produto manualmente em locais 
altos, começamos a usar Econo Lifts, que fazem todo o 
levantamento e posicionamento e podem ser operados 
no nível do solo.

Também substituímos equipamentos manuais  
utilizados para enrolar e cortar bitolas maiores de  
cabos com uma solução de automação.

Expandimos nossas calçadas no Gemba, que 
permitem aos gerentes e funcionários observar e 
discutir atividades enquanto acontecem, para incluir 
a gerência em todos os níveis de um local, e não só 
os profissionais de EHS (saúde, segurança e meio 
ambiente). Aumentamos as comunicações e os 
treinamentos, publicando mais de 100 Momentos de 
Segurança, utilizados para iniciar a conversa durante 
reuniões de funcionários. Também continuamos com 
nossas campanhas de Apoio à Segurança nos locais 
de operação, priorizando a segurança das mãos e a 
ergonomia como tópicos.

Nossos locais desenvolveram várias atividades 
educacionais cativantes. Como parte da campanha do 
Mês da Saúde das Mãos, em Monterrey, no México, os 
colegas jogaram vários jogos com o intuito de enfatizar 
a importância de ter mãos totalmente operantes. 
Os funcionários trocaram fraldas, prepararam café, 
amarraram sapatos, abotoaram camisas e encheram 
balões com apenas uma mão ou poucos dedos.

Continuaremos com foco agressivo em segurança das 
mãos e ergonomia em 2019.
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Segurança

Número de locais 
certificados 
com o padrão de 
segurança e saúde 
ocupacional OHSAS 
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Honras  
mundiais de 
segurança
Pelo oitavo ano consecutivo, 
o Conselho de Saúde e 
Segurança no Local de 
Trabalho do Ministério do 
Trabalho de Cingapura 
homenageou nosso Centro 
de Negócios Ásia-Pacífico 
(CNAP) com um Prêmio de 
Excelência pela Saúde e 
Segurança. O CNAP também 
recebeu um Prêmio de 
Excelência da Rede de Saúde 
e Segurança Ocupacional 
ASEAN.

No Brasil, a DuPont 
homenageou a nossa fábrica 
de Jundiaí com o primeiro 
lugar na categoria do prêmio 
de Proteção contra Corte 
e Abrasão, parte de seu 
Prêmio de Segurança e Saúde 
Nacional. Outros finalistas 
desta categoria incluíram 
Toyota e Prometeon Tyre 
Group – Pirelli. Os prêmios 
da DuPont reconhecem as 
empresas e os profissionais 
que criam locais de trabalho 
seguros.

Além disso, o Team Prevent 
Poland homenageou nossos 
locais na Polônia como 
Líder de Ouro de Negócios 
Saudáveis em sua competição 
anual de prêmios.

Protegendo nossa comunidade
Em Jundiaí, nossa Equipe Brasileira de Resposta à Emergência 
ajudou a apagar incêndios no parque industrial onde a indústria 
está localizada. O incêndio foi controlado e apagado sem grandes 
danos às construções próximas ou à vegetação.

Visitas de fabricação segura  
para filhos dos funcionários
Filhos dos funcionários das nossas fábricas, na Polônia e em 
Monterrey, no México, visitaram o local de trabalho dos seus pais e 
mães e viram como eles se mantêm seguros. Eles aprenderam sobre 
requisitos de segurança, sinais de segurança, equipamentos de 
proteção individual e como leves barreiras impedem o acesso a áreas 
não autorizadas.
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EDUCAÇÃO AVANÇADA
Iniciamos programas que despertam o interesse 
em educação e carreiras nas STEM com uma ênfase 
estratégica em estudantes de grupos pouco representados, 
principalmente jovens mulheres. Fizemos parcerias com 
organizações líderes sem fins lucrativos, como a FIRST® (For 
Inspiration and Recognition of Science and Technology), o 
projeto Lead the Way e o MIND Research Institute (ST Math), 
para tornar as STEM interessantes, divertidas e legais.

Desde 2006, investimos mais de US$ 25 milhões na 
FIRST, que fornece programação nas STEM fora do 
período escolar. Em 2018, continuamos a expandir nosso 
envolvimento global. Patrocinamos uma equipe FIRST 
LEGO League (FLL) da TOUCH Community Services, em 
Cingapura, uma organização sem fins lucrativos que 
apoiamos há anos. Também patrocinamos o campeonato 
nacional FLL de Cingapura. Cerca de 24 funcionários de 
Cingapura se voluntariaram como mentores, treinadores, 
juízes e árbitros.

Na Austrália, patrocinamos três equipes da FIRST 
Robotics Competition e uma equipe FLL. Kerryn Sakko, 
engenheira sênior de aplicações e líder de nossas 

STEM australianas, faz parte dos muitos funcionários 
voluntários. “Quero ajudar as crianças a crescerem e 
ganharem habilidades sociais e técnicas por meio das 
STEM”, ela complementa. “Elas conseguem construir 
coisas incríveis. As habilidades de localização de falhas e 
de pensar fora da caixa é a verdadeira inovação.”

Pela primeira vez, patrocinamos o programa FLL da Índia. 
Nosso embaixador STEM global, Jay Flores, compareceu 
ao campeonato nacional FLL e nossa colega, Mukta 
Misra, foi palestrante. Funcionários da Índia também se 
voluntariaram como juízes no evento. A visita de Jay à 
Índia foi parte de uma excursão pela Ásia-Pacífico que 
incluiu visitas a colegas de toda a região que estão ativos 
em atividades nas STEM.

“Ao apoiar localmente nossos esforços com a FIRST, 
nossos funcionários crescem pessoal e profissionalmente 
e contribuem significativamente para o desenvolvimento 
de futuros talentos na nossa indústria”, observa Jay. “O 
que fazemos por meio de nosso trabalho nas STEM é 
garantir que estamos entrando em nossas comunidades 
e conversando com crianças mais jovens para despertar a 
curiosidade delas e levar a uma paixão permanente.”

Avanços na automação e na tecnologia são 
inúteis sem avanços no talento. Em um estudo 
sobre CEOs da Accenture, mais de 75% deles 
disseram que é importante reunir novos dados 
para inovar e manter a participação no mercado. 
No entanto, mais da metade reconheceu que não 
tem os talentos certos para tal.

Sem habilidades e talentos, a promessa da 
The Connected Enterprise não se concretiza. 
Precisamos investir em pessoas, educação 
e treinamento tanto quanto investimos em 
tecnologia. Desde crianças em escolas até a 
faculdade e novas contratações de profissionais 
experientes, focamos muito em nosso apoio 
filantrópico em desenvolvimento da força de 
trabalho. Inspiramos pensadores inovadores e 
solucionadores de problemas para incentivar a 
próxima geração de líderes das STEM (ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática) que 
tenham paixão pelo aprendizado contínuo.

64% Educação 18% Serviços humanos e saúde

10% Cívico 8% Artes e cultura

US$ 10 MI
2018 FILANTROPIA  

Fizemos parceria com organizações 
sem fins lucrativos e instituições 

acadêmicas para expandir a 
possibilidade humana em nossas 

comunidades
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A Rockwell Automation ajuda 
no lançamento dos MathMINDS 
Games
Estudantes de nossas escolas parceiras em K-8 
Milwaukee, Escuela Vieau e Rogers Street Academy, 
foram os primeiros a experimentar o mais novo 
produto do MIND Research Institute, os MathMINDs 
Games. Os tabuleiros dos jogos combinam 
matemática, história e literatura em uma experiência 
altamente conectada para educadores, estudantes 
e familiares. Fundamos o “Sul do Saara”, o primeiro 
conjunto de jogos com base em eventos de Gana, 
Moçambique e Madagascar.

“Com os MathMINDs Games, os estudantes poderão 
entender que a matemática está presente em tudo”, 
disse Brett Woudenberg, o diretor-presidente 
do MIND. “Os jogos permitem que os estudantes 
tenham acesso à matemática fora da sala de aula 
e construam um relacionamento positivo com ela 
para equipá-los para os desafios que enfrentarão no 
ensino superior e na força de trabalho nas STEM.”

O jogo recebeu o 2018 Academics' Choice Award™, 
o prestigiado prêmio educacional internacional que 
homenageia a excelência de mídias e brinquedos que 
desenvolvem a mente.

Apoio à educação e 
inspiração às STEM na China
Estudantes da região se uniram aos filhos 
dos funcionários dos nossos escritórios na 
grande China, nos laboratórios de pesquisa 
de Xangai, para um dia de experimentos e 
outras atividades com o intuito de despertar o 
interesse pelas STEM. Mais de 50 dos nossos 
colegas de Xangai se voluntariaram como 
tutores para auxiliar as crianças com suas 
lições de casa. Em 2018, esses funcionários 
contribuíram com mais de 140 horas de 
tutorias.

Equipe FIRST LEGO League da Índia

Rockwell Automation 
FIRST destaques da temporada

215

+ DE 300 
VOLUNTÁRIOS

apoiando equipes e eventos competitivos

EQUIPES PATROCINADAS
Incluindo pelo menos 1 mentor por equipe

65  
FIRST 
Robotics 
Competition

24  
FIRST  
Tech  
Challenge

108
FIRST  
LEGO  
League 

18  
Junior  
FIRST LEGO 
League
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Girl CODE: Aventuras com Programação
Garotas do ensino fundamental II criaram seus próprios sites pela primeira 
vez no acampamento de verão Aventuras com Programação, desenvolvido 
pela Maydm, uma organização sem fins lucrativos que fornece a garotas e 
jovens afrodescendentes treinamento de habilidades no setor tecnológico. 
O acampamento foi realizado na Milwaukee School of Engineering. que 
deu às garotas a oportunidade de visitar um campus 
universitário.

As campistas também visitaram nossa empresa 
e conheceram algumas das nossas colegas 
mulheres para aprender sobre oportunidades 
de carreira e ter conhecimento sobre mulheres 
no local de trabalho. Sediamos a comemoração 
do último dia de acampamento. As garotas 
apresentaram seus sites a um grande público de 
membros da família, da comunidade e líderes de 
negócios, incluindo nosso diretor-executivo de 
tecnologia, Sujeet Chand.

Estudante e mentor da FIRST 
retorna do estágio internacional
De Riverside RoboTiger a estagiário internacional, 
a experiência de Javion Mosley nas STEM o levou 
de Milwaukee, em Wisconsin, a Xangai, na China. 
Formado no colégio Riverside e membro da FIRST, 
Javion agora é mentor da sua antiga equipe. Ele 
também é calouro na University of Wisconsin-
Milwaukee (UWM) e engenheiro de aplicações 
estagiário na Rockwell Automation. No último 
verão, Javion passou três meses no laboratório 
de automação da Jiao Tong University (SJTU) em 
Xangai e em nossa fábrica na cidade como parte de 
um programa de intercâmbio e estágio internacional 
iniciado em 2016 com a UWM e a SJTU.

“Tive a perspectiva de uma cultura diferente que 
influenciará tudo o que eu fizer a partir de agora”, 
disse Javion. “Nossa empresa investe em seu 
pessoal. Essa foi a minha oportunidade de aprender 
e aplicar esse aprendizado ao meu trabalho.”

Javion também foi nosso estagiário pelo programa 
de estágios no ensino médio, uma oportunidade 
sugerida pela sua mentora da Rockwell Automation 
FIRST, Emily Ralph.
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Rede global de 
laboratórios de 
aprendizado de 
automação

 30.000  
estudantes anualmente

+ de 150 laboratórios

+ de 90 na Ásia

+ de 50 nas Américas

+ de 5 na EMEA

EDUCAÇÃO SUPERIOR
As habilidades exigidas pela indústria atualmente são diferentes 
das que aprendemos, e o que será necessário amanhã será 
diferente do que é ensinado hoje. Para ajudar a desenvolver uma 
cadeia de talentos com estudantes preparados para carreiras 
que mudam tão rapidamente quanto a própria tecnologia, temos 
mais de 150 laboratórios de aprendizado de automação em todo 
o mundo.

Junto com líderes da indústria, incluindo Microsoft Corp., PTC, 
Ansys, FANUC, Cisco, Endress+Hauser (E+H), Amatrol, e FESTO 
Didactic, fizemos parcerias com universidades e faculdades para 
inserir os alunos em desafios do mundo real e fazê-los solucionar 
problemas reais de clientes. Os alunos utilizam as mesmas 
tecnologias avançadas de automação industrial encontradas 
atualmente nas operações de produção modernas e conectadas.

“Estou reunindo dados de fábricas reais para utilizar em um 
curso”, disse Sangkee Min, professor assistente de engenharia 
mecânica na University of Wisconsin-Madison, sede do recém-
inaugurado laboratório da Rockwell Automation Industrial 
Connected Enterprise. “Os alunos poderão utilizar o laboratório 
para modelar o que acontece em um chão de fábrica real.”

Localizado dentro da faculdade de engenharia, “O laboratório é, 
e será, um espaço que conecta pessoas a ideias e tecnologia, 
servindo como um trampolim para pesquisas e soluções 
inovadoras, adicionando um nível a mais de conhecimento 
e preparação aos nossos estudantes”, comenta o reitor Ian 
Robertson.

Na University of Wisconsin-Milwaukee (UWM), a construção 
continua com o The Connected Systems Institute, o primeiro 
consórcio completo de academia industrial do estado, 
envolvendo tecnologias de IIoT (Internet das coisas industrial). 
Haverá a colaboração de pessoas da academia e da indústria 
para desenvolver novas aplicações tecnológicas. As empresas 
poderão testar conceitos, treinar funcionários e compartilhar 
ideias inovadoras. Os estudantes terão aprendizado prático.

O instituto é uma colaboração multidisciplinar entre a College 
of Engineering & Applied Science da UWM, Lubar School 
of Business e Lubar Entrepreneurship Center, bem como a 
Rockwell Automation, Microsoft e outras. O instituto será 
inaugurado no segundo bimestre de 2019.

Na China, o Ministério da Educação e a Associação de Automação 
nos nomearam Companhia de Automação do Ano e Pessoa de 
Automação do Ano pelo nosso trabalho de desenvolvimento de 
um programa de certificação de produção inteligente. FANUC, 
E+H e Cisco foram nossas parceiras no desenvolvimento da 
certificação, que estará disponível em universidades escolhidas 
pelo Ministério da Educação. O programa se soma aos mais de 70 
laboratórios de automação que temos nesse país.
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ACADEMY OF ADVANCED MANUFACTURING
Espera-se que até 2027, o setor da fabricação nos EUA 
crie até 3,5 milhões de novos empregos. Muitas dessas 
vagas podem permanecer abertas devido à força de 
trabalho de idade avançada e à falta de habilidades técnicas 
contemporâneas. Veteranos militares são um segmento 
pouco explorado que pode ajudar a preencher essa lacuna. 
Certa de 200.000 veteranos deixam a força anualmente. 
Cerca de 30% deles têm a experiência técnica para seguir 
carreiras na fabricação avançada.

Reconhecemos essa oportunidade criando a Academy 
of Advanced Manufacturing (AAM), um programa de 
treinamento técnico, em parceria com o ManpowerGroup. 
A AAM fornece educação completa sobre tecnologia e 
habilidades que os veteranos precisam para aplicar a 
experiência militar em empregos de alta demanda e altos 
salários na indústria.

Desde a estreia do programa, em 2017, realizamos cinco 
sessões de treinamento de 12 semanas, com um total de 
97 participantes. Recrutamos pessoas de todos os EUA, 
de todas as divisões do exército, e treinamos os veteranos 
com as mesmas tecnologias modernas de controle e 
automação presentes na maioria das fábricas norte-
americanas. A maioria dos formados na AAM garantiu vagas 
em ambientes de produção e manufatura.

“Sou fã do aprendizado contínuo, foi o que me trouxe 
aqui”, disse o veterano da marinha Kevin Williams, um de 
nossos mais recentes participantes, que agora trabalha 
na Darigold, em Portland, no Oregon. Somos uma “força de 
trabalho que está pronta para ser especialista em mecânica 
ou automação, mas também para liderar.”

Jeremy Pellot, ex-membro da Força Aérea dos Estados 
Unidos, contratado pela Owens Corning, em Savannah, na 
Geórgia, complementa, “Sair do exército sem ter diploma foi 
difícil, pois eu tinha as habilidades para realizar o trabalho, 
mas me faltava a formação. A academia me abriu a porta na 
qual eu batia há muitos anos.”

Os formandos da AAM saem prontos para trabalhar em 
operações de produção digital de hoje em dia. Os novos 
empregadores deles, nossos clientes, estão impressionados.

“No começo, tínhamos decidido chamar apenas dois 
estudantes para o nosso pessoal, mas nos impressionamos 
tanto com o programa e com a qualidade dos estudantes 
que conhecemos que decidimos chamar três estudantes”, 
comenta um dos nossos clientes empregadores. 
“Provavelmente vamos utilizar o programa à medida que 
formos crescendo.”

Em 2019, expandiremos o número de sessões de 
treinamento da AAM para seis. O inovador programa, além 
de ajudar a compensar a falta de talentos e habilidades 
essenciais para o futuro da fabricação, também ajuda a 
pagar a dívida que temos com o serviço dos militares que se 
sacrificaram pelo nosso país.

vagas de empregos
podem não ser 
preenchidas até 20281

2,4
milhões

Poderá haver até

1 Deloitte e The Manufacturing Institute
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Harbor District se prepara 
para abrir o primeiro 
parque público
A Praça Harbor View será inaugurada 
em 2019, a duas quadras da nossa matriz 
corporativa em Milwaukee. A praça 
fornecerá acesso público à margem do 
lago e espaço verde no sul da cidade. 
Historicamente, a área ao redor do 
porto de Milwaukee era exclusivamente 
industrial.

A nova praça contará com uma área 
de recreação infantil, semelhantes a 
contêineres de navios, semelhante a 
portos ao redor do mundo, uma doca 
acessível para canoas/caiaques e 
áreas para piqueniques e lazer. Nossa 
contribuição de US$ 600.000 serviu como 
catalisador para garantir fundos extras à 
praça.

“Temos um rico histórico empresarial na 
comunidade e na vizinhança imediata”, 
disse Blake Moret, nosso presidente e 
CEO. “Essa praça fornecerá um local único 
de recreação e educação para nossos 
funcionários, membros da comunidade da 
grande Milwaukee e região.”

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.

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.

Global: Jason Smith,  
SANDBACH, INGLATERRA 
Organização voluntária: STEM 
Learning, parceria entre o 
governo, fundos de caridade e 
empregadores em todo o Reino 
Unido. Jason é embaixador 
registrado das STEM.

EUA: Emily Ralph,  
MEQUON, WISCONSIN 
Organização voluntária: FIRST 
Emily é mentora das equipes 
FIRST Robotics Competition e 
FIRST LEGO League.

Prêmio Hometown Hero
O prêmio reconhece esforços voluntários na 
comunidade direta dos funcionários.

Mehrdad Erfani,  
RICHMOND, VIRGÍNIA 
Organização voluntária: 
Dast2Dast dedica-se a atender 
às necessidades de pessoas 
sem-teto. Mehrdad cofundou a 
organização sem fins lucrativos, 
bem como a campanha de 
pedalada pela caridade “Miles 
for Cause”, na qual pedalou 
7.000 milhas para arrecadar US$ 
35.000 para várias instituições 
de caridade.
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