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No Brasil, o setor industrial é muito importante para o 
dinamismo econômico e para a geração de empregos no 
país.

Hoje, o principal desafio enfrentado pelas diferentes 
indústrias é a aceleração da produtividade, o que as 
leva a focar seus processos em formas sustentáveis de 
industrialização e a transformação produtiva, tornando-as 
eficientes e sustentáveis.

Sabemos que as empresas mais produtivas entregam 
a inteligência e informações aos operadores, gerentes 
e executivos que precisam tomar decisões rápidas e 
úteis para gerar oportunidades. Por isso, uma fabricação 
inteligente é a rota para começar este processo. Para isso, 
precisamos compreender seus objetivos, desta forma 
poderemos orientar a respeito do melhor caminho a seguir.

O ROKIndustry aborda as principais tendências 
e desafios das diferentes indústrias do Brasil, e 
como as soluções da Rockwell Automation focadas 
em segurança, capacitação da força de trabalho 
e sustentabilidade, apoiando seus objetivos de 
negociação, maximizando a produtividade e 
minimizando os custos.

O ROKIndustry é uma jornada virtual de imersão na 
indústria e suas tecnologias, onde apresentaremos 
conceitos, tendências, cenários, cases de sucesso e 
conversas com especialistas, as quais você poderá 
participar ativamente.

A Rockwell Automation pode ajudar a 
planejar um futuro melhor!



Horário Duração

13:00h 
13:05h 5 min

Sejam todos bem-vindos!
Eric Vieira, Business Leader na área de Software e Control na Rockwell Automation

13:05h 
13:25h 20 min

Tecnologias digitais para apoiar
as tendências industriais

Quais são as tecnologias que permitirão que sua empresa esteja mais conectada, 
aumente a produtividade e seja mais sustentável? Unificando o poder da informação 
e da tecnologia operacional, a Rockwell Automation apresenta tecnologia e 
conhecimento para ajudar as empresas a se tornarem mais resilientes, ágeis e 
sustentáveis. Os dados são criados de dispositivos inteligentes e representam o 
foco da automação, essencial para muitos dos produtos que hoje consideramos 
indispensáveis   e que são produzidos com rapidez e alto padrão de qualidade.

13:25h
13:45h 20 min

Tendências tecnológicas que suportam o 
crescimento da indústria na atualidade

Os dois últimos anos trouxeram grandes desafios para a indústria, onde foi preciso 
se reinventar para superar a recessão econômica, escassez de matéria prima 
e capital humano. A tecnologia foi o principal recurso que auxiliou a indústria a 
manter a produtividade e reduzir custos. Quais são as tendências que podem nos 
guiar para o futuro? Nesta sessão, Tania Cosentino, presidente da Microsoft no 
Brasil, compartilha as experiências da Microsoft para a evolução dos negócios 
com apoio da tecnologia.

Leandro Kruger, Diretor Regional 
da Rockwell Automation no Brasil

Marcio Vaz, Channel Area 
Manager na PTC

Tania Cosentino, Presidente da 
Microsoft no Brasil

Sessão Keynote



Horário Duração

13:45h
14:15h 30 min

Uma maneira mais fácil de gerenciar a 
manutenção preventiva/preditiva da 
sua empresa

Apresentação
Leonardo Schneider, Technology
Consultant, Rockwell Automation

Como manter seus ativos em funcionamento para evitar paradas onerosas e não planejadas, 
causadas por falhas inesperadas no equipamento?
O CMMS, baseado em nuvem da Fiix, está aqui para acabar com suas dores de cabeça na 
manutenção, e ainda, habilitar sua equipe para melhor conduzir suas atividades diárias.

Horário Duração

13:45h
14:15h 30 min

Transformação digital na vida real

Apresentação
Paulo Rocha, Industry Consultant
Felipe Duarte, Technical Consultant
Rafael Schimmer, SPI

Como podemos apoiar as indústrias de alimentos, bebidas e bens de consumo na jornada da 
transformação digital utilizando as mais novas tecnologias disponíveis.

Indústria Automotiva

Indústria de Alimentos, Bebidas e Bens de Consumo
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Horário Duração

13:45h
14:15h 30 min

Farmacêutica Paperless: O fim do 
papel

Apresentação
Marcio Mizael, Industry Consultant,
Rockwell Automation

Como aumentar a eficiência da operação através da digitalização de  processos, e assim, 
eliminar o uso de papel e atender o processo regulatórios.

Horário Duração

13:45h
14:15h 30 min

Excelência operacional através
de analíticos em processos Batch

Apresentação
Dangelo Avila, Corporate Account
Manager, Rockwell Automation

Nesta sessão você aprenderá a produzir lotes com qualidade, repetibilidade, 
acompanhamento de auditorias e ainda, como implementar um processo de melhoria 
contínua através dos analíticos.

Indústria Farmacêutica

Indústria Química
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Horário Duração

13:45h
14:15h 30 min

Modernize seu SDCD a um potente 
gestor de informação para melhorar 
sua produtividade

Apresentação
João Floriano, Business
Development Manager, Rockwell
Automation

A estratégia de modernizar seu sistema de controle de processo pode impactar diretamente 
no aumento da produtividade e rentabilidade de sua empresa. O SDCD tem ganhado 
relevância e uma visão operacional mais estratégica devido ao incremento da importância 
da informação. Melhore a visibilidade de sua planta, agregue flexibilidade para adaptar seu 
processo e empoderar os operadores. O PlantPAx® é um SDCD que integra os dispositivos 
inteligentes de processo e elétrica ao mesmo tempo que os conecta com o corporativa de 
sua empresa, ajudando a tomar melhores decisões em tempo real baseadas nas condições, 
adaptando-se as exigências e necessidades do mercado. O que gera otimização de processo 
e resultado positivo na produtividade.

Horário Duração

13:45h
14:15h 30 min

O futuro das indústrias de
Mineração, Siderurgia e Cimento:
Operações Conectadas 

Apresentação
Nelson Chimentão, Industry
Consultant, Rockwell Automation

A indústria de mineração, siderurgia e cimento enfrenta grandes desafios operacionais, 
incluindo a constante volatilidade do mercado, operações sustentáveis, mudanças na 
demografia da força de trabalho, aumento de custos e acesso a recursos. Neste fórum, 
explicaremos o conceito de “Operações Conectadas” e o uso de novas tecnologias para 
digitalizar e conectar pessoas, processos, ativos e a cadeia de valor, tornando o setor mais 
seguro e eficiente.

Indústria de Petróleo e Gás

Indústria de Mineração, Metais e Cimento



Horário Duração

14:15h
15:55h 40 min

Moderador: Eric Vieira, 
Rockwell Automation

Hugo Silva, Business Development 
Lead

Marcelo Biancao Crivelaro, Delivery 
Manager, Rockwell Automation

Ademir Felipe Teles, Information 
Solutions Technical Consultant, 
Rockwell Automation

À medida que as empresas embarcam na jornada da transformação digital, com tecnologias 
mais inteligentes, maior conectividade e maior responsabilidade social, surge a necessidade 
da definição de pontos estratégicos operacionais focados em segurança cibernética, 
sustentabilidade e capacitação da força de trabalho.
Neste espaço, reuniremos diferentes especialistas para descobrir sua visão sobre essas 
questões importantes, sem negligenciar a produtividade e a lucratividade do negócio.

14:55h
15:00h 10 min Participe do sorteio de brindes ao vivo e converse com Eric Vieira, Host do ROKIndustry.

Painel de Discussão: A Visão dos Especialistas


