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Maximize seu
investimento
com pessoal
bem treinado

Sala de aula virtual da Emerson — Maximize seu investimento!

Conecte-se de qualquer lugar à sala de aula virtual da Emerson para
receber treinamento ao vivo e conduzido por um instrutor sem ter o
custo e a inconveniência de viajar.
Sala de aula virtual — fornecendo valor mediante a instrução em seu computador via a sala de aula virtual com
interação com um instrutor ao vivo e acesso total a os sistemas DeltaVTM ou Syncade. Economize tempo e
despesas relacionados com viagens. Atinja seus objetivos de treinamento utilizando nossa sala de aula virtual.
Introdução – a sala de aula virtual da Emerson fornece cursos tradicionais de instrutores certificados com acesso a sistemas
funcionais via a Internet. Agora você pode obter os benefícios dos treinamentos da Emerson sem sair do seu escritório ou da
casa!
A Emerson usa a tecnologia Adobe® e GoToMyPC® para proporcionar um ambiente rico de formação que é fácil de
usar. Os instrutores certificados da Emerson ministram o curriculum na sala de reuniões com suporte de áudio e vídeo.
Você pode fazer perguntas ao instrutor diretamente ou compartilhá-las com a sala de aula inteira.
A Emerson facilita sua aprendizagem prática mediante a experiência de conectar estudantes diretamente a um sistema
localizado na sala de aula de uma fábrica utilizando a tecnologia GoToMyPC. Utilize a capacidade da sala de aula da Emerson
para atingir excelência sem os custos tipicamente relacionados aos treinamentos realizados em fábricas.
Benefícios: Conveniência | Economia | Instrução de qualidade | Flexibilidade no conteúdo
Ligue para conversar sobre as ofertas adicionais ou treinamento no local.

Exceda as expectativas
com pessoal preparado
O pessoal qualificado antecipa as necessidades, resolve problemas difíceis, faze funcionar
uma operação sem problemas. É por isso que a formação é a pedra angular da máxima
disponibilidade, sustentabilidade e excelência operacional em suas instalações.
Um time bem treinado conhece as ferramentas e sabe como utilizá-las para atingir as
metas a curto e longo prazo. Trabalhe com um parceiro —os Serviços Educacionais da
Emerson podem trazer a toda sua time os conhecimentos que eles precisam para
enfrentar cada desafio.
Se sua time deve configurar e calibrar válvulas, prever falhas de máquinas ou
desenvolver uma estratégia de controle, os Serviços Educacionais da Emerson tem o
curso para preparar sua equipe e garantir esses benefícios:

Treinar e manter a alta qualidade em membros da equipe. E
se você treina pessoal e eles saem? Pior ainda, se você não os treina e
eles ficam? Treine pessoal e melhore não somente as operações, mas
o senso de propriedade nos resultados de operação – um ingrediente
comprovado na satisfação e retenção do pessoal.

Conhecer as melhores práticas para atender as metas de
rentabilidade. Os instrutores da Emerson aprofundam em suas
décadas de experiência de produtos e melhores práticas da indústria.
Ganhe de sua experiência para atender a suas metas de negócios.

Escolher a aprendizagem prática e treinar para desafios da
vida real. Os instrutores da Emerson combinam o treinamento
prático com exemplos da vida real que preparam seu pessoal a
encontrar soluções no meio de situações desafiadoras.

Razões para a falta de competência
• Menos entrada de trabalhadores
• Forca laboral aposentando-se
• Menos especialistas
• Trabalhadores sem experiência
• Mais tecnologia

“O 32% dos entrevistados na indústria de O&G disse que
a falta de competência estava entre as maiores ameaças
particularmente em operações de GNL e submarinas
onde a falta percebe-se em termos de custos de projeto e
atrasos. Esta ameaça posicionou-se em segundo lugar
somente para a instabilidade econômica em 34%.”

Treine e mantenha a alta
qualidade em membros da equipe
Considere o treinamento da Emerson como a solução efetiva a curto e longo
prazo para maximizar o retorno de seu investimento mais significativo: seu
pessoal.
Mediante os cursos da Emerson, o pessoal obtém o conhecimento que eles precisam
para não somente executar seus trabalhos, mas procurar soluções eficientes a situações
diárias. O pessoal vai trabalhar com um verdadeiro sentido de posse e satisfação —
resultando em uma maior retenção.
Se você escolhe um curso individual ou um programa de educação completo projetado
especificamente para sua organização, Emerson pode ser sua única fonte de formação
de especialistas ou fornecer flexibilidade para trabalhar dentro de seus horários e
turnos.
Sua instalação irá beneficiar-se com estas opções:
• Campo de treinamento desenvolvido para recrutas novos.
• Avaliações para análise de lacunas em competências especificas a sua instalação.
• Abordagem de aprendizagem combinado e eficientemente provido.

Programa de desenvolvimento de competências
e
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IMPLEMENTE

Para criar um programa de desenvolvimento de competências, Emerson
segue um processo comprovado que começa com consultores de
Serviços Educativos guiando seu time de gestão para que identifique
itens, tais como definições em função do trabalho e análise de lacunas
em competências. Também guiarão o time para discutir métodos de
avaliação do sucesso do treinamento.

Um programa de desenvolvimento de
competências ajuda a atingir seus objetivos
originais.
“O treinamento excedeu minhas
expectativas. Queria informação sobre o
dimensionamento de válvulas de
controle e obtive muitas outras
informações úteis.”
Trabalhador de produção/operações na indústria de Oil&Gas

Conheça as melhores práticas para
atender as metas de rentabilidade
Seu pessoal quer realizar trabalhos de alta
qualidade que mostrem resultados
positivos. Aprendendo melhores práticas,
seu pessoal vai evitar erros de operação
inadvertida e manutenção inadequada
que levam ao desperdício de energia,
contaminação, paradas não planejadas e
produto fora das especificações.

“O material era bom. Precisava
da revisão do PID; o instrutor
explicou de uma forma que
realmente me ajudou a entendêlo muito melhor do que eu já fiz.”
Trabalhador de manutenção na indústria de refino

Com treinamento de classe mundial, seu pessoal aplicará as melhores práticas a
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automação
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Parceiro na aprendizagem

oferecendo as melhores
práticas não apenas produtos

CUMPRA
os regulamentos governamentais

as mudanças e
novas
tecnologias

DESENVOLVA
habilidades em diversas culturas para gerar resultados

“O treinamento nossos operadores
receberam foi inigualável. Os exercícios da
vida real colocaram nossos operadores no
topo de seu jogo e ajudaram a fazer desta
uma das melhores partidas que eu já vi.
Terminamos um dia mais cedo sem
ferimentos ou incidentes ambientais.”
Manager de operações na indústria de refino

Aumente a produtividade

Broad Emerson Offerings

A experiência prática de campo e
os conhecimentos de aplicação
dos instrutores da Emerson
aumentam drasticamente as
habilidades e o desempenho dos
alunos. E o treinamento evergreen
mantem seu pessoal atualizado
nas tecnologias mais recentes,
permitindo que descubram novas
melhorias de processo.

No desenvolvimento de cursos e
percursos educativos, consultamos
muitas disciplinas: controle,
medição, regulação e automação.
Desta forma seu pessoal obterá o
melhor dos produtos e aplicações da
Emerson no trabalho em suas
operações.

Provedor
autorizado
IACET

Os Serviços Educacionais da
Emerson foram credenciados
como um provedor autorizado pela
International Association for
Continuing Education and Training
(IACET). Os alunos desfrutam de
uma experiência consistente de
aulas de alta qualidade.

Escolha uma plataforma de aprendizagem prática e
treine para desafios da vida real
Os estilos de aprendizagem variam tanto
quanto as pessoas. As provas mostram,
contudo, que os treinamentos práticos e a
aprendizagem experiencial trazem perguntas e
solidificam ideias para os estudantes.
Emerson fornece programas de treinamento
combinados, práticos e abrangentes — que
incluem aulas com instrutor no site, aulas
virtuais, eLearning e mais. Os treinamentos
práticos fornecem habilidades de aplicação
práticas com hardware dedicado em centros
de treinamento regionais ou locais.
Devido a que os requisitos de sua instalação
estendem-se além dos produtos da Emerson,
oferecemos cursos em melhores práticas,
como o projeto de controle de processo.

“O workshop foi ótimo!
Gostei de ter a formação
prática. É o que fez que tudo
realmente funcionasse.”
Trabalhador de manutenção na indústria
química

Sua escolha de plataformas de aprendizagem
O seu treinamento da Emerson é projetado e desenvolvido de
acordo com seus objetivos. Para qualquer situação de
aprendizagem - no site, virtual ou eLearning – você pode
escolher incluir cenários de instalação, testes de estudantes,
pontuação de estudantes e relatórios de progresso do aluno.
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Tradicional em sitio

Aprendizagem Virtual

eLearning

Os cursos podem ser realizados
em um centro de formação
regional da Emerson, em um
site local ou em suas
instalações. As aulas com um
instrutor proporcionam apoio
no idioma local com o
equipamento e ferramentas
necessários para aprofundar em
conhecimentos de engenharia,
manutenção e operações.

Um instrutor, situado nas
instalações da Emerson,
dá aulas virtuais,
enquanto os estudantes
em seus próprios locais
interatuam com
instrutores,
equipamento e outros
alunos em tempo real.

Em um ambiente de
eLearning, os estudantes
aprendem a seu próprio
ritmo, em sua própria
programação, on-line
sem necessidade de
viajar. Um sistema de
gestão de aprendizagem
(LMS) supervisa seu
progresso de
aprendizagem prático.

