
Serviços de suporte a ciclo de vida de aplicativos e 
produtos

Maximize a produtividade e relaxe com o suporte industrial flexível



 

Hoje a maioria das empresas necessita de algum nível de auxílio 
externo para dar suporte às suas operações diárias.
Qual sua capacidade para administrar:

• A confiabilidade de equipamentos com décadas de uso?

• A entrada de novas tecnologias e a maior complexidade?

• Custos mais altos de manutenção industrial?

• O acesso às peças de reposição?

• A escassez de trabalhadores capacitados?

Problemas como esses ameaçam suspender suas operações. Eles podem consumir seu resultado final. 
E podem dificultar o desempenho dos ativos críticos. 

É por isso que as indústrias vêm a nós. Nossos serviços de suporte de ciclo de vida de produto e 
aplicação cobrem todo o ciclo de vida dos seus sistemas de automação. Quando você trabalha conosco, 
tem acesso a nossos recursos habilitados de engenharia, a capacidades de 
reparo de equipamentos industriais, ao aumento da força de trabalho e à 
monitoração e análise remota.

Suporte quando e onde você precisar

Seis de cada 10 posições na 
manufatura permanecem 
não preenchidas em razão da 
escassez de talentos.1
1 The Skills Gap in U.S. Manufacturing 2015 and Beyond, 
The Manufacturing Institute and Deloitte, 2015

Uma porcentagerm das 
fábricas utilizam sistemas de 
automação além da data de 
obsolescência.2

22010 Process Automation Study,  
ARC Advisory Group

88 % A Rockwell Automation 
o auxilia com:
•  Mais de 2600 profissionais em 

serviço 
•  Mais de 100 consultores
•  Mais de 700 profissionais de 

serviços de campo
•  12 centros de suporte remoto
•  Em mais de 80 países



BENEFÍCIOS

• Recuperação mais rápida do tempo de 
parada

• Suporte fora do turno de custo otimizado

• Custos reduzidos de manutenção

• Melhor visibilidade sobre a obsolescência 
de ativos

• Acesso mais fácil às peças de reposição

Permaneça produtivo. 
Impacte as operações 
diárias.

• Contratos de serviço
•  Acordos de extensão do 

ciclo de vida
•  Acordos de 

modernização
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Enfrente os principais 
desafios. Corrija o déficit 
de competências.

• Suporte telefônico
• Reparações
• Treinamento
• Serviços de campo
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Personalize o suporte. 
Otimize o desempenho.

•  Contratos de suporte de 
aplicativos

• Monitoração remota
•  Diagnósticos preventi-

vos/preditivos
•  Gestão da infraestrutura 

de rede
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Serviços escalados para as suas necessidades



Suporte sob demanda
Tenha os serviços que você precisa, quando você 
precisar

Nossos serviços sob demanda proporcionam suporte 
conforme o necessário para ajudar você a enfrentar seus 
principais desafios e a preencher lacunas críticas em suas 
operações. 

O suporte remoto TechConnectSM da 
Rockwell Automation conecta você aos nossos 
engenheiros capacitados e a outros recursos.

• O suporte telefônico em tempo real pode ajudar a 
instalar ou configurar sistemas e a resolver problemas 
técnicos 

• O suporte de firmware e software ajuda você a se 
manter atualizado e a evitar crises

• Recursos on-line, incluindo bate-papo ao vivo, 
respostas arquivadas e discussões em fóruns 
proporcionam suporte industrial adicional e estão 
apenas a alguns cliques de distância

Os serviços de campo levam nossa experiência em 
automação até você. Nossos engenheiros treinados na 
fábrica podem ajudar você com:

• Partidas, projetos especiais e cargas de trabalho de 
pico

• Suporte para a manutenção industrial

• Treinamento no local

• Calibrações de inversor

• Verificações de aterramento

• Backups do programa de equipamentos 

É possível adquirir esses serviços como um bloco de 
tempo, o que dá flexibilidade para usar as horas no 
serviço sempre que precisar dele.

“ Todas as manhãs eu recebo um e-mail 
da Rockwell Automation me avisando de 
quaisquer atualizações de software junta-
mente com links para a Knowledgebase, 
uma ferramenta inestimável que me per-
mite buscar as soluções para problemas 
específicos que possa encontrar.”

Analista de sistemas,  
Planta de tratamento de efluentes

“ Quando preciso de assistência, trabalho 
com um único ponto de contato 
exclusivo que tem meus documentos do 
início até o fim.”

Engenheiro de processos



Os serviços de reparo industrial ajudam você a 
concluir reparos de modo rápido e prático com serviço 
de qualidade para mais de 200.000 itens de mais de 
7.000 fabricantes. Nossos fluxos de trabalho eficientes e 
profissionais experientes colocam o seu equipamento 
em funcionamento tão rápido quanto possível. 
Também damos garantia de um ano na unidade toda, 
não apenas dos componentes reparados. 

Os serviços de remanufatura e troca o ajudam a ter 
seus ativos de automação de volta ao serviço o mais 
rápido possível.

• Os serviços de remanufatura podem restaurar seus 
ativos Allen-Bradley® às condições de novo ou ainda 
melhor. Isso permite que você amplie a vida útil do 
seu ativo enquanto potencialmente aprimora seu 
desempenho

• Nossas instalações de remanufatura certificadas pela 
ISO utilizam peças, padrões e especificações com 
a mesma alta qualidade do processo original de 
fabricação

• As atualizações de firmware estão incluídas nos 
produtos remanufaturados

• Os equipamentos remanufaturados incluem uma 
garantia abrangente da unidade toda, não apenas 
dos componentes substituídos ou reparados

• Os serviços de troca podem obter suas peças 
de reposição em até 24 horas. Oferecemos 
mais de 50.000 itens de catálogo Allen-Bradley 
remanufaturados de oito centros de troca globais.

As garantias estendidas adicionam até mais quatro 
anos sobre as garantias originais de fábrica para ajudar 
a proteger seu investimento e dar-lhe tranquilidade. 
A proteção adicional pode reduzir os custos de reparo 
e a duração dos eventos de tempo de parada não 
programada. As garantias estendidas podem ser 
solicitadas a qualquer tempo, dentro do período de 
garantia original.

O treinamento de inscrição aberta dá acesso a 
mais de 200 cursos alinhados a funções de trabalho 
específicas e com foco em tarefas relevantes. Isso 
permite que você corresponda o treinamento às 
necessidades específicas da sua força de trabalho. Os 
cursos são ofertados de forma prática no modo virtual 
ou em uma das mais de 300 localidades da Rockwell 
Automation e de seus parceiros ao redor do mundo.

Nossas instalações de 
remanufatura processam 
aproximadamente 
500 produtos por dia.



Suporte integrado
Reduza o tempo de parada. Esteja à frente dos riscos. 
Permaneça produtivo.

Nossos serviços de suporte integrados são projetados 
para trabalhar com sua força de trabalho e se envolver 
de forma transparente em suas operações. 

Os contratos de gestão de peças transferem para 
nós a responsabilidade de gerir as peças de reposição. 
Somos proprietários e administramos seu estoque; lhe 
damos acesso às partes que você precisa sem as dores 
de cabeça de administrá-las.

O Assurance™ Integrated Support da Rockwell 
Automation pode ajudar você a trabalhar sem 
preocupações. Fornecemos os serviços que você 
precisa. Os entregamos dentro de tempos de resposta 
garantidos. E fazemos isso tudo por um preço fixo. 

Os contratos de serviço são personalizados para suas 
necessidades exclusivas e podem incluir:

• Serviço de campo no local

• Gestão de peças ou resposta de peças no local

• Suporte remoto de sistemas ou aplicações

• Engenheiros residentes ou gestores de ativos

• Suporte de manutenção preventiva

• Avaliações de rede e validações/revalidações

A monitoração e a análise remota proporcionam 
visibilidade sobre o desempenho de ativos críticos e 
podem ajudar você a impulsionar melhorias.

• Minimize o risco enquanto maximiza a 
produtividade com o acesso remoto simples e 
seguro 

• Colete informações para tomar decisões mais 
informadas

• Acesse novas ferramentas e gerencia a informação 
para transformar como você faz negócios

“ Ao permitir que a Rockwell Automation assumisse a responsabilidade 
pela nossa gestão de peças e confiarmos em seus serviços de 
suporte ininterruptos pudemos focar na produtividade e na 
disponibilidade, o que se relaciona diretamente com o resultado 
final.”

Gerente de manutenção, grande empresa de alimentos e bebidas



“ A atualização foi realizada com sucesso por uma equipe 
dedicada da Rockwell Automation; muitos deles 

estiverem residentes na fábrica durante o projeto.”
Superintendente para os sistemas de automação de processo, fábrica de metais

Os serviços de modernização o ajudam a gerir 
o risco para certificar-se de que os projetos de 
modernização sejam tranquilos e bem-sucedidos. 
O auxiliamos a avaliar, planejar e executar seu projeto 
de modernização.

• Avaliar – As avaliações de base instalada 
identificam riscos em seus ativos existentes e as 
oportunidades para aprimorar a velocidade, a 
qualidade e a flexibilidade.

• Planejar – As pesquisas de engenharia e projeto de 
front end (FEED) fornecem o escopo, o orçamento, 
o custo total de propriedade, o cronograma de 
implementação e a análise de riscos para seu 
projeto.

• Executar – Podemos ajudar você a implementar 
seu projeto na sua abordagem preferida. E podemos 
proporcionar suporte no local para localizar e 
resolver problemas na medida em que estes surjam.

Os serviços de suporte e extensão do ciclo de 
vida administram os riscos de obsolescência e lhe dão 
acesso a suporte crítico para os equipamentos legados 
até que você possa modernizá-los. 

• O suporte aos legados pode reduzir os riscos 
de obsolescência hoje ou ajudá-lo a administrar 
esses riscos ao longo do tempo. Esse suporte pode 
incluir a gestão de peças de reposição, reparos e a 
manutenção preventiva

• Os contratos de extensão do ciclo de vida 
ajudam a minimizar os riscos e as possíveis 
consequências financeiras de utilizar equipamentos 
antigos ou descontinuados. Os contratos podem 
incluir suporte de reparo garantido, suporte remoto 
e opções de última compra, entre outros.

“ A Rockwell Automation ajudou a nos 
manter dentro da programação. Foi uma 
das instalações mais rápidas e limpas que 
eu já vi. O conhecimento da Rockwell 
sobre os problemas que nossa indústria 
enfrenta foi muito impressionante e nos 
ajudou inúmeras vezes.”

Superintendente de fábrica, 
instalação de serviços de utilidade pública



Nossos serviços de suporte gerenciados aumentam sua 
equipe no local e são construídos ao redor de resultados 
definidos de negócio. Podemos ajudar a aumentar sua 
produtividade, a otimizar o desempenho e a aprimorar a 
disponibilidade.

O suporte de aplicação da Rockwell Automation 
proporciona uma equipe de suporte dedicada para resolver 
seus problemas críticos de produção e libertar o potencial 
do seu equipamento. Nossos serviços de suporte de 
aplicação podem ser personalizados de acordo com sua 
aplicação específica.

• Enfrente suas necessidades mais prementes com 
um suporte industrial personalizado de acordo com 
suas necessidades e com uma equipe que conhece seus 
sistemas

• Reconheça e reaja rapidamente aos problemas 
utilizando vigilância, alarmes e arquivamento de dados

• Proteja-se contra desastres e custos inesperados 
com a administração no nível da aplicação

• Mantenha conhecimentos-chave ao longo das 
mudanças de pessoal utilizando uma base de 
conhecimentos personalizada e pesquisável

A monitoração e a análise remotas administradas por 
nossa equipe podem ajudar a otimizar a produção e a 
reduzir os riscos do tempo de parada não programada. 
Nossos engenheiros lideram a monitoração de seus 
sistemas e a coleta de análises importantes. Podemos alertar 
seu pessoal quando as operações saem dos parâmetros 
predefinidos de modo que eles possam agir para otimizar 
as operações.

Suporte gerenciado
Suporte abrangente que funciona na direção dos seus objetivos 
de negócio

Uma empresa de mineração 
economizou anualmente  

US$ 1,1 milhão pela redução do 
tempo de parada 

Um depósito de peças de 
reposição de uma companhia 
aérea melhorou o acesso ao 

estoque em 99 por cento

Uma empresa de revestimentos 
reduziu o tempo de parada de 
manutenção em 50 por cento

Resultados do suporte de aplicação TechConnectSM

99 % 50 %US$ 1,1 
milhão



O treinamento no local leva o treinamento de classe 
mundial até você.  
Isso pode ajudar a limitar o custo e a perturbação de 
treinar os funcionários fora do local. O treinamento é 
totalmente personalizável aos seus requisitos. Você pode:

• Definir o programa que funciona para você

• Escolher o turno ou tamanho de turma correto para 
seus trabalhadores

• Utilizar conteúdo padrão, personalizado ou 
customizado com base nas necessidades do 
trabalhador

• Escolha o local de treinamento, seja sua instalação ou 
mesmo no chão de fábrica

• Utilize testes antes e depois do treinamento para 
medir o sucesso

“  A última vez que tivemos um de 
nossos poços desligados, em cinco 
minutos tínhamos uma chamada 
telefônica dizendo o que estava 
quebrado, onde olhar e como testar.”

Engenheiro de instalações,  
empresa de petróleo e gás

HISTÓRIAS DE SUCESSO DE CLIENTES

Monitorar a condições de inversores 
de média tensão ajuda a evitar 
dispendiosos tempos de parada 
para uma empresa de petróleo e gás

Desafios
• Plataforma de petróleo com 15 novos 

inversores de média tensão PowerFlex® 7000 
no Golfo do Alasca

• Custo do tempo de inatividade de até 
US$ 300.000 por dia

• O tempo de parada de ativos críticos para a 
produção

• O local remoto torna difícil os reparos e o 
suporte

Solução entregue pela 
Rockwell Automation
• Suporte remoto para monitorar 15 inversores 

PowerFlex 7000

• Fornecida a monitoração de velocidade, 
corrente, potência e tensão

• Tempo de resposta de 10 minutos para 
qualquer alarme

• Engenheiros de suporte técnico altamente 
capacitados podem entrar em comunicação 
com o inversor para localizar falhas, analisar 
tendências e fazer recomendações para evitar 
o tempo de parada

Resultados
• Detecção/notificação de quatro incidentes 

nas primeiras duas semanas

• A economia devida ao tempo de parada 
evitado pagou o contrato por vários anos



 

“ A Rockwell Automation entra com o suporte 
especializado e a consultoria em problemas 
e tem o conhecimento para encontrar e corrigir 
rapidamente os problemas.”

Scott Wassell, engenheiro mecânico, ArcelorMittal

“ O suporte que obtemos da equipe é incrível. 
É como ter alguém observando sobre os 
seus ombros o tempo todo, apontando 
constantemente seus problemas em 
potencial e permitindo que você saiba como 
corrigi-los”.

Engenheiro de fábrica, empresa de produtos de construção



Para mais informações sobre como podemos ajudar você a resolver seus desafios 

empresariais exclusivos, entre em contato com o distribuidor autorizado Allen-Bradley,  

com o escritório de vendas da Rockwell Automation ou visite:  

rok.auto/indmaintenancePT

http://rok.auto/indmaintenancePT
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Para mais informações sobre como podemos ajudar você a resolver seus desafios empresariais exclusivos, entre 
em contato com o distribuidor autorizado Allen-Bradley, com o escritório de vendas da Rockwell Automation ou 
visite: rok.auto/indmaintenancePT
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SERVIÇOS DA ROCKWELL AUTOMATION
Minimizando riscos. Maximizando a produtividade.

Os serviços variam de acordo com a região.

Suporte sob demanda Suporte integrado Suporte gerenciado

Suporte ao ciclo de vida de aplicativos e produtos

Desenvolvimento e gestão  
de infraestrutura

Desempenho de ativos

Infraestrutura e segurança 
da informação

Modernização de ativos

Desempenho de ativos

Otimização dos ativos  
e da fábrica

Serviços de inventário

Suporte e treinamento da 
mão-de-obra

Segurança de pessoas  
e de ativos

Habilitar

Complementar

Otimizar

Reparar

Segurança elétrica

Controle de  
energias perigosas

Segurança da máquina

http://rok.auto/indmaintenancePT
http://rok.auto/services
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/posts
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://www.youtube.com/user/ROKAutomation/home

