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Immersive Technologies toma la delantera

Uma indústria da mineração, que está vivendo um verdadeiro boom, tem testemunhado a enorme 
demanda mundial pelos Simuladores de Treinamento Avançado da Immersive Technologies (AE) 
através das compras de módulos de treinamento dos Simuladores 90 AE nos últimos 12 meses. 

Atualmente os módulos Simuladores 330 AE estão em operação em 130 localidades em 21 países ao redor do mundo 
com consumidores que incluem: mineradoras, revendedores de equipamentos e escolas de treinamento de operações. 
Levando-se em consideração as questões relacionadas à operação nas mineradoras, que variam desde qualificação e 
escassez de funcionários à ausência de cansaço; por si só o Simulador AE tem provado que é uma tecnologia “essencial” 
para nos ajudar a vencer esses grandes problemas. 

Nos últimos doze meses, entre as empresas de mineração que compraram os Simuladores AE estão: Anglo Coal, 
Antofagasta Minerals, Asarco, Australian Bulk Minerals, Barrick Gold, BGC Contracting, BHP Billiton, BHP Billiton 
Mitsubishi Alliance (BMA), CNRL, Compañía Minera Collahuasi, CP Mining (Sino Iron), CVRD, El Dorado Kisladag, Elk 
Valley, First Quantum Minerals, Goro Nickel, Griffin Coal, Rio Tinto, Harmony Gold, Kinross, Goldcorp, Newmont, Phelps 
Dodge, Phu Bia Mining, PT Inco (CVRD), PT Leighton, PT Saptaindra, PT Thiess, e Xstrata.

Houve também um aumento da demanda em escolas de treinamento de operadores, entre elas: Poro School (Nova 
Caledônia), Northlands College (Canadá) e Beville State Community College (EUA). Além dos Simuladores AE 
comissonados pela Southern West Virginia Community and Technical College (EUA), West Virginia University (EUA), 
Keyano College (Canadá) e Sena College (Columbia).

“A alta incidência de compras repetidas por parte dos atuais consumidores foi um sinal muito positivo para a Immersive. 
Esses consumidores estão atingindo ótimos resultados com os seus Simuladores AE, que incluem um aumento da 
segurança dos operadores e uma redução de custos”, afirma Peter Salfinger, diretor-executivo e CEO da Immersive 
Technologies.

A Hitachi Construction Machinery, tido como o mais recente fabricante que entrou 
em acordo de aliança exclusiva com a Immersive Technologies, aprova os benefícios 
do Simulador AE. Esse acordo foi assinado em Tóquio em setembro deste ano. 
Atualmente a Immersive Technologies estabeleceu alianças exclusivas com os 
Fabricantes de Equipamentos Originais (OEM) que são líderes mundiais, entre eles: 
Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr e Bucyrus. 

“Através destas alianças OEM conseguimos um acesso exclusivo às informações 
técnicas de propriedade particular, que autentica os nossos simuladores oferecendo 
ainda mais segurança aos consumidores”, afirmou Peter Salfinger.

A imensa demanda por produtos da Immersive Technologies provocou a geração de mais investimentos na 
expansão do tamanho e capacidade de engenharia já existente na empresa, de vendas regionais e de escritórios 
de apoio. 

Bastante otimista com relação ao futuro, Peter Salfinger afirmou “Estamos realmente muito satisfeitos porque a 
indústria mineradora pôde constatar o valor oferecido pela Immersive Technologies. Como parte integrante desta 
revolução em treinamento estamos ampliando continuamente os nossos produtos e serviços para proporcionar 
ainda mais valor aos nossos clientes”.

20 de Novembro de 2007, Perth, Austrália
Por Immediate Release
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Sobre a Immersive Technologies
A Immersive Technologies é a líder mundial em fornecimento de simuladores de treinamento de operadores 
utilizados nas indústrias de mineração e de escavação. Temos 330 simuladores em 130 localidades e em 21 
países. 

Os Nossos Simuladores de Equipamentos Avançados (AE) são considerados vitais por muitas das empresas de 
mineração que são líderes mundiais, tais como: BHP Billiton, Rio Tinto, e CVRD. Do Congo ao norte do Canadá, 
as mineradoras estão cada mais seguras, reduzindo assim os seus custos por tonelada ao usar diariamente os 
nossos simuladores para treinamento e teste de seus operadores. 

Temos acordos de aliança técnicas exclusivas com os Fabricantes de Equipamentos Originais (OEM), que são 
líderes mundiais, incluindo: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi e Bucyrus. Esses OEM trabalham somente 
com a Immersive Technologies garantindo, assim que os nossos simuladores sejam os mais precisos, podendo 
oferecer assim o melhor treinamento. 

Os nossos escritórios de apoio ao consumidor estão localizados em Perth e Brisbane na Austrália, Salt Lake City 
- EUA, Johanesburgo - África do Sul, Amman - Jordan e no início de 2008 estaremos abrindo um escritório em 
Santiago, no Chile, que deverá atender toda a América do Sul.

www.ImmersiveTechnologies.com 


