
Serviços de otimização de fábrica e ativos

Os serviços baseados em dados melhoram o desempenho operacional e financeiro



Você lida com vários desafios na empresa diariamente.
Você pode estar enfrentando:

• Sistemas antigos, obsoletos ou sem suporte 

• Altos custos de manutenção, reparos e operações (MRO)

• Aumento da complexidade do inventário

• Ativos de baixo desempenho ou não confiáveis 

Lidar com esses desafios, além das pressões para atender metas diárias de produção, pode levar a 
uma mentalidade de “simplesmente manter funcionando” e impedir que suas operações atinjam seu 
potencial pleno.

Maximizar o retorno dos seus ativos de produção 
Nossos serviços de otimização de ativos e fábrica podem ajudar a gerenciar seus desafios empresariais 
de forma proativa ou deixar que a Rockwell Automation os gerencie para você. Isso permite que você 
concentre seus esforços na otimização do desempenho operacional e financeiro de seus ativos de 
produção.

Nós podemos ajudar em três áreas-chave:

Os serviços de inventário pode ajudá-lo a transformar sua gestão de inventário em uma máquina 
simples e econômica.

A modernização de ativos o ajuda a identificar e reduzir o risco de obsolescência e modernizar a 
tecnologia habilitada para informações. 

Os serviços de desempenho de ativos podem acelerar a produtividade e levar o desempenho dos ativos 
a um novo nível.

O que está detendo você?
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Aprimorar o desempenho operacional e financeiro
Com serviços baseados em dados

Os gastos de MRO das empresas de manufatura em todo 
o mundo totalizam mais de US$ 30 bilhões por ano. As 
indústrias de fabricação pesada, como as de infraestrutura 
e mineração, relatam os maiores gastos de MRO como 
porcentagem de receita.

Boston Consulting Group: Capturing the MRO Advantage in Manufacturing, novembro de 2016



Serviços de inventário

A Installed Base Evaluation™ coleta dados e fornece 
relatórios práticos sobre os ativos críticos instalados 
em toda sua empresa. Quando você sabe o status das 
peças sobressalentes e equipamentos descontinuados, 
pode tomar decisões mais informadas em relação 
a seu suporte e gestão da obsolescência. Estas 
avaliações podem ajudá-lo a:
• Identificar e eliminar o excesso de estoque
• Manter peças sobressalentes críticas no local
• Confirmar que os ativos tenham listas de material 

atualizadas

“ O acordo de gestão de peças 
literalmente se paga na 
primeira semana.”

Superintendente de elétrica/planejamento, 
operação de mineração

BENEFÍCIOS

• Fácil acesso às peças sobressalentes

• Manutenção da integridade de peças 
sobressalentes críticas

• Otimização dos processos e do design do 
depósito

• Aprimoramento da tomada de decisões 
de MRO 

• Redução dos custos de MRO 

Nossos serviços de inventário podem agilizar sua 
gestão de inventário, melhorar a disponibilidade e 
reduzir os custos de MRO em mais de 25%.

Os serviços de gestão de depósito identificam 
problemas críticos e tratam de lacunas operacionais 
nas suas operações de depósito. Trabalhamos com 
você para ajudar a: 
• Reduzir os níveis de inventário e os custos de MRO
• Oferecer suporte às decisões de manutenção 

orientadas por dados
• Melhorar KPIs, incluindo precisão do inventário, taxa 

de preenchimento e precisão dos pedidos

Os acordos de gestão de peças (PMA) transferem 
para nós a tarefa de possuir e gerenciar seu inventário 
de peças sobressalentes. Isso proporciona um acesso 
rápido às peças sobressalentes necessárias, evitando 
o acúmulo de estoque desnecessário ao longo 
do tempo. Também pode ajudar a minimizar as 
despesas de manutenção de estoque, a maximizar a 
disponibilidade de ativos críticos e a reduzir o tempo 
médio de reparo (MTTR).

Os serviços de gestão de estoque de MRO utilizam 
processos de gestão de demanda para ajudar a 
reduzir os custos de MRO. Você trabalhará diretamente 
com um profissional dedicado à gestão de ativos 
em seu local para identificar riscos, identificar as 
causas da falha, gerar processos de resolução de 
problemas, melhorar a otimização de ativos, gerenciar 
a obsolescência e mais. Nossos programas têm 
proporcionado economias de custo de milhões de 
dólares aos nossos clientes.



Serviços de modernização de ativos

Faça de seu projeto de modernização um projeto 
bem-sucedido. Podemos ajudá-lo a identificar 
seus ativos mais críticos e os maiores riscos de 
obsolescência, oferecer suporte a ativos antigos e 
implementar as tecnologias mais recentes.

As Installed Base Evaluations proporcionam uma 
análise completa de seus ativos críticos de hardware 
e software. Isso pode ajudar a identificar riscos e 
oportunidades de melhorias específicas e servir como 
um roteiro para seu projeto de modernização.

Os serviços de suporte de legados e de extensão 
do ciclo de vida o auxiliam ao longo do caminho para 
a modernização.

• O suporte aos legados, incluindo a gestão de 
peças sobressalentes, reparos e manutenção 
preventiva, pode ajudá-lo a usar equipamentos 
antigos até seu projeto de modernização finalizar.

• Os acordos de extensão do ciclo de vida podem 
incluir reparo, peças sobressalentes ou o suporte de 
engenharia necessário para ajudar a evitar os riscos 
e possíveis consequências financeiras do uso de 
equipamentos antigos.

Os serviços de modernização irão ajudá-lo 
a desenvolver um plano de modernização e a 
implementá-lo da forma que melhor funcione para 
você.

• A equipe de suporte pode estar no local com 
você para solucionar problemas de equipamentos e 
software à medida que surgirem.

• Os serviços de conversão fornecem uma solução 
de atualização personalizada que inclui hardware, 
engenharia de conversão de software e serviços de 
partida.

“ O suporte qualificado e infalível da equipe da 
Rockwell Automation ao longo do projeto fez toda a diferença.”

Gerente de elétrica e automação, 
instalação de produção de alimentos, projeto de modernização do sistema de controle

BENEFÍCIOS

• Identificação dos riscos mais críticos

• Avaliação das opções de modernização

• Planejamento da modernização e suporte a 
equipamentos antigos

• Implementação de soluções modernas

• Otimização do desempenho

Mais de US$ 65 bilhões em ativos de 
automatização antigos estão atingindo o 
fim de sua vida útil.

ARC Advisory Group



Serviços de desempenho de ativos

Você sempre quer que seus ativos (sejam eles 
dispositivos individuais, aplicativos inteiros ou conjunto 
de equipamentos) funcionem em seu melhor estado. 
Nossos serviços de desempenho de ativos podem 
ajudá-lo a monitorar seus ativos, melhorar sua 
disponibilidade e identificar problemas antes que eles 
levem a tempo de parada não programada.

Os serviços de confiabilidade de ativos utilizam a 
vasta quantidade de dados de manutenção em seus 
ativos para aprimorar seu desempenho e reduzir os 
riscos. Nós podemos: 

• Criar programas de confiabilidade baseados em 
resultados.

•  Implantar um sistema automatizado de inteligência 
de ativos que ofereça notificação proativa de riscos, 
rastreie as alterações de dispositivos e ajude a 
racionalizar decisões baseadas em manutenção. 

Os serviços de monitoração e análise remota 
podem ajudar a monitorar seus ativos críticos e a obter 
informações valiosas sobre o desempenho. Os dados 
de produção, condição e diagnóstico de ativos, além 

de outras informações, ajudam sua equipe a tomar as 
melhores decisões. Os resultados analíticos e preditivos 
podem ser usados para identificar ou mesmo impedir 
problemas de tempo de parada não programada.

Os acordos de serviço de manutenção preventiva 
podem manter seus ativos críticos funcionando na me-
lhor eficiência. Trabalhamos com você para identificar 
falhas pendentes do sistema e recomendamos quais 
componentes devem ser reparados ou substituídos. 
Isto pode reduzir ou eliminar os reparos desnecessários 
e os custos associados que ocorrem com a maioria dos 
programas de manutenção preventiva baseados em 
tempo.

BENEFÍCIOS

• Identificar problemas antes que o tempo de 
parada ocorra

• Monitorar as condições do ativo no local ou 
remotamente 

• Racionalizar a manutenção

• Aprimorar a disponibilidade dos ativos

• Impulsionar seu resultado finalPelo menos 60 por cento das tarefas 
de manutenção preventiva executadas 
hoje são desnecessárias.

Oniqua Enterprise Analytics, Relatório

“ Aprimoramos nosso foco na manutenção centrada na confiabilidade 

e tivemos um aumento na disponibilidade de 75% para 80%.”
Líder na fabricação de motores diesel, 

no que diz respeito aos serviços de desempenho de ativos da Rockwell Automation



Desafios
• Um importante produtor de petróleo e gás precisava de um sistema 

abrangente para a coleta de dados em sua rede de controle de 
processos (PCN) 

• O processo de coleta de dados manual que eles utilizavam não 
conseguia acompanhar uma instalação PCN tão grande e dinâmica: 
2.800 dispositivos de controle em seis campos petrolíferos.

• O processo implicava riscos de cibersegurança e ambientais 

Solução ofertada pela Rockwell Automation
• Um sistema de confiabilidade de diagnóstico (DR) que automaticamente 

identifica, interroga e monitora o hardware de controle através da 
varredura contínua da rede PCN.

• O sistema seguro aplica-se a dispositivos Allen-Bradley® e de terceiros.

• Um código proprietário direciona o sistema para localizar e identificar 
todos os dispositivos na rede PCN que utilizam protocolos industriais 
nativos para conversar com cada dispositivo.

• O sistema DR também analisa cada ativo para entender seu status, 
condição e alterações de parâmetro.

• Dois engenheiros de serviço de campo da Rockwell Automation 
trabalham no local, ajudando a equipe da empresa a solucionar 
problemas e corrigir problemas identificados pelo sistema DR.

HISTÓRIA DE SUCESSO DE CLIENTE

Gigante da área petrolífera melhora a 
segurança cibernética e reduz custos de 
mão-de-obra

Resultados
• A unidade de negócios da 

companhia de petróleo está 
em total conformidade com 
a nova política de segurança 
cibernética baseada no 
padrão ISA99 para sistemas 
de controle industrial.

• Ao mudar para a coleta 
automática de dados em 
tempo real, a empresa 
também pode agora realizar 
manutenção proativa, 
ajudando a reduzir os custos 
de mão-de-obra no campo 
e a produzir mais barris de 
petróleo por dia.



SERVIÇOS DA ROCKWELL AUTOMATION
Minimizando riscos. Maximizando a produtividade.

Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo a resolver seus desafios empresariais exclusivos, entre 
em contato com o distribuidor autorizado local Allen-Bradley, com o escritório de vendas da Rockwell Automation 
ou visite: rok.auto/indmaintenancePT

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

Os serviços variam de acordo com a região.
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