
Repensando as 
máquinas e os 
equipamentos 
inteligentes
As “máquinas inteligentes” do 
passado nos forneciam dados. 
Com as novas tecnologias, as 
ofertas atuais trazem um valor 
diferenciado. 



Tempos dos ciclos. Taxas de produção. 
Disponibilidade. Faz pouco tempo que medir o 
desempenho dos ativos era algo simples. Agora, 
isso é coisa do passado.

Tudo mudou com as novas realidades, como a 
produção just-in-time, várias SKUs, ciclos de vida 
mais curtos para os produtos e a escassez de 
qualificações. Isso se soma às novas expectativas 
relacionadas ao aumento de produtividade 
e flexibilidade das máquinas. Máquinas que 
precisam facilitar a colaboração, funcionar com 
mais inteligência e ter equipamentos voltados à 
eficiência e otimização dos processos.

Basicamente, os fabricantes precisam de 
equipamentos inovadores que superem os 
desafios contemporâneos.

Um novo mundo  
de possibilidades 

está chegando
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OS RESULTADOS MAIS IMPORTANTES
Como OEM, como você lida com os desafios do mercado? 
Com máquinas e equipamentos inteligentes e habilitados para 
informações, que usam tecnologias avançadas e são criados 
para se conectarem ao ambiente de produção e outros com 
segurança.

As tecnologias digitais conectadas apresentam novos 

caminhos para diferenciar seus equipamentos e fornecer aos 
clientes os resultados mais importantes:

Melhor produtividade com informações em tempo real. 

Mais rapidez na configuração e troca.

Menos tempo de parada não programada graças à 
manutenção preventiva.

Segurança no acesso remoto para gerar diagnósticos e 
relatórios.

Mais simplicidade nos treinamentos, operações e 
manutenção.
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O potencial da transformação 
digital é claro:

Suas máquinas estão preparadas?

UMA LINHA DE PENSAMENTO DIGITAL CLARA
Atualmente, a maioria das empresas industriais investe na digitalização. 
Porém, a jornada da transformação digital é longa e às vezes difícil.

As máquinas antigas costumam atrapalhar a integração dos dados e a 
transparência das informações. Até mesmo a integração de equipamentos e 
sistemas mais novos pode ser difícil, não atingindo o nível de informações de 
produção necessário para elevar ao máximo o desempenho.

Seus clientes dependem dos OEMs para fornecer as máquinas e os 
equipamentos inteligentes criados para compartilhar conteúdo digital, 
permitir operações mais inteligentes e obter melhores resultados. Entretanto, 
por onde começar se a tecnologia evolui com tanta rapidez?

O sucesso começa com um pensamento digital claro, e não se trata apenas 
de refletir sobre como atingir melhores resultados com os clientes e 
diferenciação das máquinas hoje. É necessário considerar sua jornada digital, 
as metas para o futuro e as tecnologias necessárias para fazer isso com 
rapidez e custo otimizado. 

50%

40%

50%

97%

de redução no tempo de 
comissionamento

de redução nos custos 
de manutenção

de redução no tempo de 
parada não programada

de redução na 
aceleração de 

anomalias

As métricas foram compiladas dos clientes CIMData, Aberdeen Group, 
Gartner Group, IDC, PTC e Rockwell Automation.
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AS MÁQUINAS E OS EQUIPAMENTOS INTELIGENTES 
TRAZEM UM VALOR DIFERENCIADO

As máquinas “inteligentes” do passado nos forneciam dados. Já as máquinas e os equipamentos 
inteligentes do presente devem converter dados em insights para melhorar a tomada de 
decisões dos clientes. Elas também devem contar com uma segurança robusta e maior 
conectividade com as redes da fábrica e da cadeia de fornecimento.

Para se diferenciarem, suas ofertas precisam de um nível de inteligência maior. As máquinas e 
os equipamentos realmente inteligentes usam tecnologias digitais para ir além dos paradigmas 
convencionais de controle, operação e manutenção.

Como? Os dispositivos inteligentes formam a base dos sistemas e das máquinas inteligentes.

Esses dispositivos “inteligentes” se conectam a uma rede por vias diretas ou usando uma 
tecnologia que permita isso. Eles são ativos que reconhecem a si mesmos e ao sistema; 
adquirem e processam dados; e fornecem monitoramento e informações sobre as condições de 
elementos como uso de energia e autodiagnóstico.

Os dispositivos inteligentes conectados compartilham recursos importantes do sistema e 
colaboram usando ferramentas de software e interfaces comuns para melhorar o desempenho.

Com os dispositivos inteligentes certos, seus equipamentos podem fornecer informações e 
insights que sirvam de base para uma abordagem mais proativa com relação ao desempenho e à 
manutenção dos equipamentos, o que permite aumentar ao máximo o retorno do investimento.
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“Uma máquina inteligente 
é capaz de dizer o que ela 
tem de errado. Quando há 
tempo de parada, perdemos 
dinheiro. Por isso, essa 
tecnologia está ajudando 
todos a manterem o 
funcionamento ideal dos 
equipamentos, desde os 
gerentes das fábricas até o 
pessoal da manutenção.”

Gerente de Desenvolvimento de Produtos, HMC Products

AS MÁQUINAS E OS EQUIPAMENTOS 
INTELIGENTES APROVEITAM O POTENCIAL 
DOS DISPOSITIVOS INTELIGENTES PARA 
MELHORAR SEU DESEMPENHO.
• Usam autodiagnóstico para fornecer informações contextualizadas 

sobre a integridade dos ativos, simplificar as manutenções preventivas 
e minimizar o tempo de parada não programada.

• Permitem ver rapidamente todos os eventos relacionados a máquinas, 
inclusive os de segurança, na mesma plataforma de rede.

• Usam recursos integrados e técnicas avançadas de proteção para 
melhorar a segurança e a produtividade.

• Melhoram o tempo de resposta e o desempenho dos ativos com 
dados e tecnologias (como o controle adaptável) que fazem ajustes 
automáticos para manter o desempenho desejado.

Com os dispositivos inteligentes certos, é 
possível criar equipamentos para alcançar os 
objetivos do cliente com mais rapidez.
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Seus clientes investem pesado na 
transformação digital. Eles contam com 
OEMs que entendem os desafios e as 
oportunidades de migrar de operações 
isoladas para uma empresa conectada com 
um segmento digital.

Os clientes precisam de máquinas e 
equipamentos inteligentes prontos para 
compartilhar conteúdo digital e gerar 
benefícios para todas as organizações, e 
durante o ciclo de vida dos produtos.

Criação do 
segmento 

digital
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COMO SUPERAR AS EXPECTATIVAS DIGITAIS
Com novas tecnologias transformadoras, as máquinas inteligentes podem 
compartilhar conteúdo com mais antecedência e frequência, além de se 
manterem conectadas aos aplicativos de toda a empresa e de outros lugares 
para proporcionar valor contínuo.

A questão é aproveitar a conectividade e os recursos do mundo virtual. 
Seus equipamentos inteligentes podem fazer as duas coisas, além de apoiar 
a jornada digital dos clientes e a sua.

Use um software de projeto colaborativo para fazer parcerias com os 
fabricantes desde o início durante a criação de equipamentos e incorporar revisões 
rapidamente.

Emule a operação das máquinas e “dê vida” a elas com um software de gêmeo 
digital dinâmico para testar cenários hipotéticos sem riscos.

Valide projetos e faça o comissionamento virtual dos ativos para acelerar o 
trabalho no local.

Ofereça suporte especializado remotamente, em tempo real, e reduza os atrasos, 
as visitas aos locais e as despesas.

Consiga maior integração entre a cadeia de fornecimento, os portais de 
e-commerce e os sistemas de execução de manufatura para possibilitar uma 
resposta de fabricação mais rápida e mais alinhada à demanda.

Acelere a inovação
Maximize a produtividade da força de trabalho
Otimize as operações
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Mais produtividade 
e segurança em um 
ambiente conectado
Sem dúvidas, a segurança das máquinas e dos processos é fundamental no projeto de seus 
equipamentos. A tecnologia e os padrões de segurança sempre serão essenciais, mas as 
instalações de produção conectadas precisam de uma estratégia que está além das ferramentas 
convencionais.

Não faz muito tempo que “produtividade”, “proteção” e “segurança” eram elementos mal integrados 
nas fábricas. Porém, em fábricas modernas e conectadas, eles têm um vínculo intrínseco. Uma 
violação de segurança em um sistema de controle industrial pode atrasar a produção, danificar 
equipamentos, ferir os trabalhadores ou prejudicar o ambiente.

Como isso afeta você? 

Os fabricantes precisam de máquinas inteligentes que possam aumentar a produtividade e ajudar 
a gerenciar os riscos à segurança e à proteção inerentes às operações conectadas.

Para atender às novas demandas, é necessário repensar sua abordagem, considerando a relação 
entre proteção e segurança.

Brechas na segurança 
e vulnerabilidades que 

resultam em riscos de 
segurança não são apenas 

teóricas. Elas são reais.
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ALAVANCAR UMA ABORDAGEM DE DEFESA EM 
PROFUNDIDADE PARA A CIBERSEGURANÇA
Seguindo as melhores práticas globais, os fabricantes estão cada vez mais baseando a 
cibersegurança na defesa em profundidade. Essa abordagem usa várias camadas de proteções 
físicas, eletrônicas e processuais para reduzir os riscos, e cada uma delas é importante.

Suas máquinas são essenciais nessa estratégia.

Estruturar seus equipamentos de acordo com uma segurança integrada e produtos de controle 
compatíveis com o protocolo CIP Security™ é um modo de obter defesa em profundidade. Com 
esse padrão aberto, os dispositivos com conexão CIP podem se proteger contra comunicações 
mal-intencionadas de três maneiras essenciais: 

Rejeitar dados alterados.

Rejeitar mensagens enviadas por pessoas ou dispositivos sem credibilidade.

Rejeitar mensagens que solicitam ações não permitidas.

Uma máquina projetada para a segurança e proteção garante a integridade de pessoas e 

equipamentos. Ela também minimiza as interrupções da produção relacionadas à segurança e 
melhora a coleta, a análise e a distribuição de informações.

É possível atingir suas metas com mais rapidez ao escolher um fornecedor de automação que 
possa ajudar a avaliar seus riscos e projetar uma solução. 

Atualmente, há um 
vínculo intrínseco entre 
segurança e proteção: 
esses dois aspectos 
estão cada vez mais 
interligados nos padrões 
e nas certificações.
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Maior flexibilidade

Melhor capacidade de resposta

Maior produtividade

Imagem usada com permissão da Aagard.

Abra novos caminhos 
para máquinas mais 
flexíveis
A otimização do desempenho das máquinas deve ser sua prioridade. No 
entanto, como tantos outros fabricantes, você deve ter notado que as melhorias 
incrementais nos equipamentos com base na tecnologia convencional já não são 
suficientes para ter a flexibilidade que os clientes exigem.

As máquinas criadas com partes mecânicas estáticas, condução com atrito e uma 
infinidade de equipamentos auxiliares podem ter uma grande produtividade com 
produtos uniformes e variáveis fixas, Mas geralmente não atingem os objetivos em 
um ambiente de “muitas combinações e pouco volume”, por mais que os projetos 
sejam ajustados.

A tecnologia mecatrônica proporciona mais flexibilidade para você projetar 
máquinas do zero.

Com ela, é possível reunir as tecnologias elétrica, mecânica e computacional em um 
processo. O resultado? Projetos de máquinas unificados, mais simples e mais ágeis.
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TRANSFORMAÇÃO REAL
Com os avanços mais recentes, é possível combinar tecnologias mecatrônicas 
inteligentes de diversas formas para substituir praticamente qualquer projeto 
convencional. Elas estão transformando áreas como montagem e empacotamento, 
além de outras aplicações.

Robótica
Naturalmente flexíveis, os robôs operam totalmente em três dimensões e determinam 
os caminhos mais adequados sem redirecionamento mecânico. Eles podem lidar 
com formas infinitamente variáveis dos produtos e processar os requisitos com 
consistência e velocidade extraordinárias.

Tecnologia de carrinho independente
Os transportadores convencionais movem o produto em um caminho pré-configurado 
a uma velocidade fixa. A tecnologia de carrinho independente aumenta a resposta 
das máquinas a uma combinação de produtos variada ao movê-los com inteligência 
conforme as operações são concluídas. 

Troca automatizada
Com servo-motores e inversores de frequência inteligentes nos mecanismos de 
troca, o ajuste das máquinas para uma nova configuração de produto é feito com um 
botão.

Atualmente, 
equipamentos 
mais flexíveis 
costumam 
ter melhor 
produtividade.

Como a mecatrônica substitui os projetos mecânicos complexos, suas máquinas podem fazer 
mais, com menos componentes e muito menos espaço. Além disso, com as emulações e a 
tecnologia de gêmeo digital, é possível testar e confirmar seus projetos em um ambiente virtual 
para acelerar a inovação com menos riscos. 
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Há poucos anos, a regra era 
ter sistemas próprios.  
Não havia muita escolha.

SIMPLICIDADE É A MELHOR SAÍDA
Para cada máquina criada, é necessário decidir quais 
tecnologias são as mais adequadas de acordo com a 
aplicação. Além disso, é preciso analisar como integrar essas 
tecnologias da melhor maneira à arquitetura de máquinas e  
da fábrica.

Antes, as tecnologias avançadas dos fornecedores externos 
vinham com sistemas de controle próprios. A coordenação 
das máquinas dependia da difícil integração entre vários 
sistemas desconexos, e isso aumentava a complexidade de 
todas as etapas do ciclo de vida das máquinas.

Hoje há um método melhor e mais simples.

Com o aumento na velocidade e no desempenho dos 

processadores dos controladores programáveis mais 
recentes, é possível aplicar tecnologias avançadas (como 
robótica, tecnologia de carrinho independente e sistemas 
de troca automatizada) ao mesmo controlador que opera as 
outras partes da máquina.

É claro que um melhor processamento reduz os tempos de 
resposta, e geralmente isso significa melhor produtividade e 
maior desempenho geral das máquinas.
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UM CONTROLADOR, 
UM AMBIENTE DE PROJETO.
O controle unificado das máquinas facilita o projeto e a 
integração, além de ajudar a reduzir o tempo de lançamento 
no mercado. Isso também simplifica a operação e 
manutenção das máquinas para os clientes, que só precisam 
entender e dar suporte a um sistema.

Porém, uma plataforma de controle unificada faz muito 
mais:

“Nós conseguimos 
simplificar o treinamento, 
a operação e a manutenção 
para nosso cliente usando 
uma plataforma de controle 
para todas as operações das 
máquinas. Não é necessário 
ter uma plataforma de 
robótica separada.”

Gerente de Vendas e Marketing, AFA Systems

Oferece uma fonte unificada  
para os dados da máquina. Assim, 
é possível fornecer informações 
significativas com mais facilidade.

Serve como uma base ideal  
para soluções de visualização, geração de 
relatórios e análise.

Permite uma monitoração melhor  
dos principais fatores da máquina que 
afetam o desempenho, a eficiência e a 
qualidade. 

Basicamente, com o controle unificado das máquinas, 
é possível criar equipamentos mais inteligentes, com 
integração mais simples à instalação, além de gerar 
informações e insights mais significativos. 
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Aproveite melhor a 
inteligência do skid 
de processo
Da produção de alimentos e bebidas à biomanufatura, as indústrias de processos 
atuais exigem equipamentos ágeis, que acompanhem o ritmo da demanda dos 
consumidores. 

Se você é um OEM que fornece skids de processo modulares, permitir uma troca 
rápida e eficiente é apenas parte do seu desafio. Também é necessário projetar 
equipamentos que se integrem facilmente à arquitetura de controle da fábrica e 
forneçam informações de produção essenciais para aumentar ao máximo a agilidade.

Seus equipamentos são mais inteligentes do que nunca. No entanto, é possível que 
seus clientes não estejam usando toda essa inteligência. 

Afinal, é comum que eles vejam os skids como partes isoladas responsáveis pela 
automação. Eles definem um equipamento para realizar uma ação específica, sem 
uma visão mais abrangente da integração do skid e suas informações ao restante do 
processo. Essa integração em uma instalação pode proporcionar interoperabilidade 
e acesso aos dados, revelando o potencial da Connected Enterprise.

Como simplificar a integração dos equipamentos e melhorar o acesso às 
informações? 

Não é possível mudar as especificações do cliente, mas você pode fazer com que os 
recursos de integração e a expansibilidade do sistema de controle sejam prioridades 
no desenvolvimento dos equipamentos.
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TENHA UM SDCD MODERNO
É hora de analisar melhor seus equipamentos confiáveis, originalmente projetados 

para instalações autônomas. Nas ofertas padrão, pense que qualquer skid será 
integrado a outros equipamentos. 

E se fosse possível enviar os skids montados, testados e prontos para integração? 

Quanto tempo de engenharia no local seria poupado? 

Ao basear seu controle de skid de processo em um moderno sistema digital de 

controle distribuído (SDCD), é possível atingir suas metas.

“Com o PlantPAx, nós simplificamos 
nosso processo e atendemos aos 

requisitos do cliente relacionados a 
um sistema consistente que facilita a 

integração, a operação e a manutenção.”
Gerente de engenharia elétrica  

FPS Food Process Solutions

Imagem usada com permissão da FPS Food Process Solutions.

Melhore o acesso às informações e simplifique a integração 
com skids criados sobre uma Ethernet aberta sem modificação, 
que pode se comunicar diretamente com uma ampla gama de 
controladores e E/S.

Use componentes de pronta-entrega que ajudam a garantir 
compatibilidade
com as normas exigentes do setor para aplicações contínuas e em 
batelada.

Inclua sequenciamento e lotes baseados em controlador 
para substituir a gestão de sequências com código personalizado, 
que exige muitos recursos de engenharia, para acelerar a entrega,  
a inicialização e a depuração de skids.

Reduza um 20%  
o tempo de projeto
De acordo com as estimativas da FPS 
Food Process Solutions ao usar o 
PlantPAx®, um SDCD moderno.
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EXPANDA COM FACILIDADE PARA ATENDER ÀS 
NOVAS EXPECTATIVAS
Uma plataforma de automação expansível melhora a flexibilidade de suas ofertas e 
oferece uma vantagem para você e seus clientes. 

Uma oferta realmente expansível fornece opções em todos os aspectos da 
plataforma, desde controladores e E/S até a IHM, controle de processo por batelada 
e análises. 

Com a expansão das operações, é possível aplicar tecnologias com informações ao 
longo do tempo para fazer a diferença.

Graças aos protocolos de comunicação abertos, seus clientes podem capturar o 
valor de equipamentos mais inteligentes sem um grande investimento antecipado 
em infraestrutura de automação e expandir à medida que crescem.

Com a expansão de suas ofertas, é possível usar ferramentas reutilizáveis  
com instalação plug-and-play para simplificar o processo de  
projetos. Além disso, você aproveita facilmente aplicações  
e análises desenvolvidas de um sistema  
para outro.

Com uma plataforma de 
automação ágil, os OEMs do setor 
biofarmacêutico podem entregar 
soluções que gerenciam uma 
produção multivariável na fase 
clínica e que se expandem para 
volumes comerciais.
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Como construir seu 
futuro habilitado 
para as informações
Atualmente, todas as fábricas contam com mais tecnologia e dados do que nunca 
para ajudar a resolver problemas operacionais. Entretanto, conectar dados e 
transformá-los em informações úteis continua sendo difícil.

Suas máquinas e equipamentos inteligentes são essenciais para lidar com 
esse desafio e oferecer a base das operações inteligentes e habilitadas para as 
informações. 

Um modo de aumentar as chances de sucesso dos clientes Projete suas 
máquinas para disponibilizar informações. 

Isso significa padronizar uma plataforma de controle e a infraestrutura de rede 
para simplificar a integração, além de proporcionar conexão integral e segura com 
plataformas de análise e sistemas de negócios.
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AS MÁQUINAS CONECTADAS ELEVAM 
O PATAMAR DAS INFORMAÇÕES
Suas máquinas e equipamentos provavelmente contam com 
alarmes descritivos para ajudar a melhorar a manutenção e a 
disponibilidade. Um alarme que indica sobrecarga do motor 
é bom para localizar falhas. Porém, os trabalhadores ainda 
precisam tomar muitas decisões sobre como reagir no momento. 

Com conectividade em rede a um banco de dados robusto com 
o histórico das máquinas, as ferramentas de análise podem criar 
modelos para prever o comportamento futuro com base no 
desempenho passado. Além disso, elas usam aprendizado de 
máquina para otimizar as operações.

Pode ser algo simples, como prever uma anomalia ou dar ao 
operador tempo para tomar atitudes preventivas. Mas também 
é possível ter mais sofisticação, como permitir que a máquina 
tome as medidas recomendadas de maneira autônoma (por 
exemplo, desacelerar o motor) para se manter dentro dos limites 
e continuar com a operação dos equipamentos.

RECURSOS INTUITIVOS E MÓVEIS
Seja quando sua máquina inteligente está registrando as 
condições de operação, seja ao exibir os alarmes mais 
importantes, uma plataforma de visualização intuitiva é algo 
essencial. Quanto mais fácil for o uso do sistema, melhor. 

Uma IHM moderna tem telas com imagens e fáceis de 
compreender, semelhantes às usadas em dispositivos pessoais. 
Os sistemas modernos também oferecem acesso mais rápido  
e conveniente às informações ao permitir o uso dessas telas com 
novas tecnologias, como dispositivos móveis, thin clients  
ou óculos de realidade mista.

Máquinas conectadas e habilitadas 
para informações ajudam a reduzir 
esse número. 

Quase

50%
dos fabricantes não têm as 
habilidades ou ferramentas 

necessárias para usar 
dados operacionais. 

Pesquisa quantitativa da Rockwell 
Automation Sobre a transformação 

digital na indústria (2018).
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TRABALHO MAIS INTELIGENTE
Seus clientes têm uma carência de qualificação nunca antes vista, e isso ameaça a capacidade de 
operar e manter os equipamentos. Com cada vez mais aposentadorias e menos pessoas disponíveis 
para suprir essas vagas, os fabricantes precisam de uma força de trabalho mais flexível e novas 
maneiras de trabalhar com mais inteligência.

Como suas máquinas inteligentes podem lidar com os desafios dessa força de trabalho? 
As ferramentas digitais atuais usam a inteligência e a conectividade em rede das máquinas para 
simplificar o treinamento, o suporte e a manutenção, além de elevar os níveis de desempenho com 
poucas pessoas no local.

Use o acesso remoto seguro para monitorar o desempenho das máquinas e responder às situações mais 
importantes dos clientes com rapidez, mesmo à distância.

Localize falhas e dê suporte aos equipamentos sem visitas ao local com uma ferramenta colaborativa 
de assistência remota que usa gêmeos digitais e realidade aumentada para compartilhar orientações  
e instruções em tempo real.

Transfira conhecimento com mais eficiência usando uma ferramenta que registra instruções passo 
a passo para os procedimentos da máquina ou do equipamento conforme seu especialista as executa. 
Depois, ela permite que operadores menos experientes vejam as gravações em um ambiente virtual  
ao realizar as mesmas tarefas.

Deixe suas máquinas “prontas para thin client” para melhorar o acesso remoto seguro dos 
trabalhadores certos aos aplicativos da máquina por meio de dispositivos móveis, como celulares  
e tablets.

Com ambientes virtuais e ferramentas digitais, é possível oferecer um suporte eficiente e valor 
diferenciado para ajudar os clientes a se adaptarem aos novos paradigmas de trabalho.

A boa notícia é que cada vez mais fabricantes estão concedendo aos OEMs acesso remoto seguro aos 
equipamentos.

O resultado? É possível atingir níveis maiores de satisfação do cliente com os recursos das ferramen-
tas remotas e virtuais. Além disso, você pode criar uma base para um modelo de negócios de serviços 
digitais, gerando mais receita para a empresa.

51%
das empresas tiveram retorno do 

investimento ao usar realidade 
aumentada no treinamento de 

funcionários e na transferência de 
conhecimento.

“How Augmented Reality Drives  
Real-World Gains”, PTC.
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CHEGOU A HORA DE REPENSAR AS POSSIBILIDADES.
O parceiro de automação certo pode ajudar a transformar cenários hipotéticos em realidade. 

Saiba mais sobre como as tecnologias digitais eficientes da Rockwell Automation podem tornar 
suas máquinas mais inteligentes, produtivas e conectadas.

www.rockwellautomation.com.br
www.rockwellautomation.com.pt
http://rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
http://rok.auto/rockwellautomation
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