
Suporte ao ciclo de vida de 
aplicativos e produtos
O provedor de serviços correto pode  
fortalecer sua equipe de suporte 
interna e ajudar você a operar no 
pico da eficiência
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Suporte em um mundo complexo
Suas operações são tão fortes quanto as equipes de suporte que você tem para 
mantê-las funcionando. Infelizmente, muitas equipes de manutenção e suporte 
internas estão lutando para manter-se.

• Muitos fabricantes e produtores industriais não possuem um plano de ciclo de vida 
formal dos equipamentos, mesmo para sistemas instalados há décadas.

• As operações modernas são mais complexas, com maior conectividade, mudanças 
mais frequentes, regulamentações mais rígidas e com o uso de tecnologias mais 
recentes como a mobilidade e os serviços em nuvem. Tudo isso está criando novos 
desafios para manter sistemas e maximizar a disponibilidade.

• Enquanto a complexidade do sistema aumenta, a disponibilidade de talentos 
capacitados está diminuindo. Uma lacuna mundial de habilidades está tornando 
mais difícil encontrar a experiência necessária para manutenção, reparos e 
atualizações.

• A pressão constante para cortar custos está afetando a manutenção de muitas 
formas, desde equipes com escassez de pessoal até treinamento insuficiente.

Os provedores de serviços de automação podem aumentar suas equipes 
internas para ajudar a resolver esses desafios, ao mesmo tempo em que 
levando seu equipamento para os mais altos níveis de desempenho possíveis.

1 2010 Process Automation Study, ARC Advisory Group
2 Help Wanted: American Manufacturing Competitiveness and the Looming Skills Gap, Deloitte, 2015
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uma escassez de talentos.2
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Contratar suporte externo
Os provedores de serviço de automação podem oferecer a ajuda crítica necessária para:

• Reduzir os riscos de obsolescência inerentes à utilização de sistemas com décadas de 
idade

• Aprimorar a disponibilidade da rede e da produção nas operações mais conectadas de 
hoje

• Dar suporte ao treinamento do trabalhador e à retenção de conhecimentos para 
proteger as operações em meio a um crescente déficit de competências

• Dar suporte a atividades que são vitais, mas não necessárias diariamente de modo que 
seus trabalhadores possam focar nas prioridades diárias

• Reduzir os custos de manutenção para lidar melhor com a redução dos orçamentos

Com frequência, a questão não é se você deve utilizar um provedor de serviços, mas 
quem você deve usar. Cada fornecedor possui diferentes níveis de capacidade de suporte, 
conhecimento técnico, experiência com as regulamentações e alcance geográfico. 

Para muitos a abordagem preferida é utilizar um único provedor de serviços para tantas 
áreas de suporte quanto possível. Um único fornecedor com um amplo espectro de serviços 
e experiências pode ajudar você a:

• Tornar os esforços de suporte individuais e coletivos mais eficazes

• Obter atividades consistentes de manutenção e suporte

• Ajustar mais facilmente os níveis de serviço e suporte conforme mudam as necessidades 
do negócio

“  
Os fornecedores podem cumprir 
muito bem o papel de provedor de 
serviços de automação, oferecendo 
muitas vantagens competitivas. 
Inquestionavelmente, os fornecedores de 
automação possuem o mais profundo 
conhecimento de produtos e aplicações 
em relação às suas próprias soluções.” 1

1 Supplier Provided Automation Services, ARC Advisory Group, 2015
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Definir seu pacote de suporte
Os provedores de serviços de automação que oferecem pacotes de serviço expansíveis 
podem oferecer maior flexibilidade para atender as necessidades exclusivas do seu 
negócio, as necessidades operacionais ou as restrições orçamentárias. Esses pacotes 
são expansíveis e disponibilizados em opções desde pacotes limitados até aqueles 
altamente abrangentes. 

O suporte sob demanda é fornecido em uma base limitada e conforme o necessário. 
Esse nível de suporte proporciona uma avaliação inicial dos serviços transacionais, 
projetado para manter suas operações ligadas e funcionando. Ele é fornecido 
remotamente (como o suporte telefônico 24/7) ou no local para ajudar com a 
localização de falhas e a manutenção. 

Nosso suporte integrado é facilmente incorporado em suas operações diárias para 
proporcionar suporte contínuo projetado para ajudar a reduzir e evitar o tempo de 
parada. Os serviços podem ser personalizados de acordo com suas necessidades 
específicas através de contratos de serviço e de manutenção que cobrem tudo, desde a 
gestão de peças até o suporte de engenharia de emergência; eles podem ser oferecidos 
remotamente ou no local. 

O suporte gerenciado aumenta seu pessoal no local para ajudá-lo a otimizar a 
produção. Os serviços são construídos ao redor do auxílio para que você alcance 
resultados críticos de negócios, específicos para as suas necessidades de aplicação e 
de produção. O suporte de aplicação, os serviços de monitoração e análise remota e os 
programas de treinamento personalizados, identificados e oferecidos através de uma 
abordagem consultiva, se combinam para ajudá-lo a alcançar o desempenho ideal.

24/7
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Suporte sob demanda
Os serviços sob demanda podem ser escolhidos seletivamente com base nos seus desafios 
específicos e utilizando somente quando você precisar deles.

• Manutenção remota de software e hardware: as atualizações de software ajudam você 
a manter software e firmware crítico. Suporte telefônico e on-line dá aos seus trabalhadores 
acesso 24/7 à experiência técnica, ao suporte de treinamento e mais para enfrentar os 
desafios conforme eles surjam.

• Manutenção no local: engenheiros treinados na fábrica vêm até você para dar suporte 
à manutenção industrial, resolver problemas de produção, auxiliar com picos de carga de 
trabalho e mais.

• Partida e comissionamento: os profissionais de serviços de campo o auxiliam a ter novos 
equipamentos ligados e funcionando, de modo que você possa alcançar as metas de 
produção no prazo.

• Reparo e substituições de peças: os serviços de remanufatura podem substituir seu 
equipamento de automação industrial ou restaurá-lo à sua condição operacional original.

• Treinamento em automação industrial: os cursos de treinamento alinhados a funções 
específicas de trabalho ajudam seus trabalhadores a obter as necessidades que precisam 
para suas tarefas de trabalho.

Suporte TechConnectSM da Rockwell Automation
O arquivo de perguntas e respostas foi essencial para 
mim, pois descobri que muitos dos desafios com os  
quais me deparei já foram abordados!”

– Engenheiro de manutenção

“

Melhore sua disponibilidade 
com o suporte remoto da 
Rockwell Automation
• As atualizações de software ajudam você 

a manter seu software para impedir crises, 
ampliar a funcionalidade do sistema e 
aprimorar as experiências do usuário.

• O suporte telefônico ajuda seus 
trabalhadores a instalar e configurar 
componentes, a localizar problemas e a 
resolver problemas de produção em tempo 
real, em seu idioma local.

• Os recursos on-line proporcionam auxílio 
adicional para lidar com seus desafios diários 
com suporte por bate-papo ao vivo, respostas 
arquivadas, notificações de produto, suporte 
de treinamento e mais.
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Serviço de dia
gnóstico de 
confiabilidade da 
Rockwell Automation
Esse serviço pode ajudar a reduzir 
o tempo médio entre reparações 
durante tempos de parada em 
até 5 por cento e o tempo de 
coleta de dados manual em até 
70 por cento.

Suporte integrado
Os serviços integrados são incorporados às suas operações diárias, seja remota ou 
pessoalmente. Isso pode ajudar a reduzir ou a impedir tempo de parada e impulsionar as 
melhorias no desempenho do equipamento.

• Suporte remoto e no local: serviços como a gestão de peças, a engenharia no local e o 
suporte de manutenção preventiva são personalizados de acordo com suas necessidades 
únicas e podem ser fornecidos com tempos de resposta garantidos. Os preços fixos 
por esses serviços ajudam a estabilizar sua despesa com serviços e torna os custos mais 
previsíveis.

• Otimização de aplicação: os serviços de diagnóstico transformam a miríade de dados 
dos seus ativos em inteligência prática para aprimorar suas estratégias de manutenção e a 
eficácia operacional.

• Monitoração e gestão de desempenho: os serviços de monitoração e análise remota 
podem conectar e coletar seus dados importantes de desempenho. Isso pode ajudar você 
a identificar problemas antes que eles resultem em tempo de parada não programada e a 
aprimorar a OEE dos ativos críticos.

• Gestão de inventário: os contratos de gestão de peças transferem a gestão do seu estoque 
de peças de reposição para um provedor de serviços, fornecendo pronto acesso às partes ao 
mesmo tempo em que evita o acúmulo de inventário desnecessário.

• Gestão do ciclo de vida: os contratos de extensão do ciclo de vida equipam você com 
suporte técnico, peças de reposição e experiência de engenharia no local para ajudar a 
reduzir os riscos de utilizar sistemas mais velhos ou descontinuados.

• Gestão de migração: os serviços de conversão podem ajudá-lo a projetar e implementar 
um caminho de migração para seus sistemas em envelhecimento.

• Treinamento em operações e manutenção: o treinamento da força de trabalho pode 
aumentar a competência dos funcionários, melhorar a consistência da produção e 
impulsionar a produtividade geral.

Acordos de extensão do 
ciclo de vida 
Complemente suas práticas de 
manutenção com um contrato de serviço 
que pode ser personalizado para incluir:

• Suporte de reparo garantido

• Suporte remoto do equipamento em 
obsolescência

• Peças sobressalentes em obsolescência

• Opções de compra no último momento

• Engenheiros residentes do ciclo de vida
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Suporte de aplicação da 
Rockwell Automation
Uma empresa global de mineração utilizou o 
suporte de aplicação da Rockwell Automation 
para fornecer suporte de engenharia 24/7 em 
todas as suas operações. Isso ajudou a empresa 
a economizar mais de 50 horas de tempo 
de parada por ano, equivalente a cerca de 
US$ 1,1 milhão por ano.

Suporte gerenciado
Esses serviços aumentam seus funcionários no local para ajudar a aumentar 
a produtividade, a otimizar o desempenho do sistema e a aprimorar a 
disponibilidade. 

Suporte de aplicação: uma equipe designada fora do local age como 
uma extensão da sua equipe para ajudá-lo a reconhecer e a reagir a 
tendências, auxiliar com horas fora do turno, a manter o conhecimento da 
instalação e mais.

Gestão remota: os serviços de monitoração e análise remota geridos 
por uma equipe fora do local podem ajudar a rastrear e a otimizar o 
desempenho dos seus ativos, além de alertar seus funcionários no local se 
as operações ficarem fora dos parâmetros predefinidos.

Manutenção preventiva: os engenheiros de suporte continuamente 
monitoram e analisam seus ativos críticos e notificam de forma proativa 
seus funcionários no local de riscos para enfrentar os problemas antes que 
eles se tornem tempos de parada.

Suporte de aplicação da Rockwell Automation
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

“
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Recursos
Manter a disponibilidade nas operações de hoje pode parecer mais difícil 
do que nunca na medida em que as equipes internas de suporte lutam 
com equipamentos em envelhecimento, maior complexidade, escassez 
de habilidades e orçamentos mais rígidos. Os provedores de serviço de 
automação podem oferecer um alívio muito necessário. Eles têm os serviços de 
suporte e a experiência que você precisa e podem oferecer isso em um pacote 
que se encaixa em seus requisitos.

Ao avaliar provedores, lembre-se que as ofertas de serviço e o custo são apenas 
uma parte da equação. O conhecimento, a experiência e a disponibilidade de 
um provedor são, em última análise, o que impulsionará seu sucesso. Critérios 
importantes a considerar quando selecionar um provedor de serviços podem 
incluir:

• Experiência de suporte global

• Tamanho e número médio de anos de experiência da força de trabalho

• Número e localização dos centros de suporte globais

• Especialidade no domínio

• Suporte a idiomas locais

• Portfólio de treinamento

• Políticas e procedimentos de segurança industrial

Após chamar a Rockwell Automation 
para cuidar do nosso suporte remoto 
e do nosso treinamento, nossa equipe 
pôde se concentrar na otimização dos 
processos de produção já existentes e 
aumentar a produtividade.”

– Diretor de engenharia

“
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A Rockwell Automation designou uma 
equipe especial de engenheiros de 
suporte para fazer parceria comigo e 
oferecer suporte à minha aplicação. Após 
visitar o meu local e se familiarizar com 
a minha aplicação, eles foram capazes 
de identificar problemas potenciais que 
teriam causado tempo de parada.”

– Proprietário de empresa fabricante de máquinas

“Para obter mais informações sobre conectar serviços 
externos com necessidade de suporte interno, ligue para 
um representante da Rockwell Automation ou visite  
rok.auto/indmaintenancePT
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