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Oito entre as dez companhias de mineração mais importantes 
do mundo usam o treinamento com simulação da                             
Immersive Technologies
16 de novembro de 2011

Oito entre as dez companhias de mineração mais 
importantes no mundo usam o treinamento com simulação 
da Immersive Technologies como ferramenta vital para 
contratação, treinamento e optimização dos operadores 
na sua forca de trabalho.

A informação foi o resultado de uma revisão dos números 
recentes apresentada no site de revisão de companhias, Forbes.
com, que oferece uma lista das companhias de mineração 
maiores do mundo, baseada em uma medição muito nova 
e compreensiva, combinando níveis de capitalização de 
mercado, vendas, ganhos e ativos.

As dez minerações da lista são: Vale Rio Tinto, BHP Billiton, Xstrata, Anglo American, China Shenhua, Freeport Copper, Barrick Gold, 
Norilsk e Newmont. Elas atualmente tem implementado nos seus programas de treinamento quase 40% dos 270 simuladores 
avançados de equipamento da Immersive instalados no mundo, e as 616 cabines intercambiáveis, conhecidas como Kits de 
Conversão.

Peter Salfinger, Diretor Executivo de Immersive Technologies, disse: “Eu acho que essas estimações não são uma coincidência. 
As companhias mineiras que visam aumentar a segurança e os ganhos em seus locais de operação também estão procurando 
provedores com experiência na instalação de produtos e serviços de alta qualidade que fornecem resultados medíveis nas 
operações mineiras. Immersive Technologies continua focada em compreender as necessidades da indústria mineira para assegurar 
que nossos clientes obtenham benefícios com os melhores produtos, suporte e métodos estruturados de treinamento aplicados 
nos locais existentes na indústria”.

“Nós estamos orgulhosos de nossa relação com os clientes todos, mas o fato das dez companhias da indústria mais importantes 
do mundo ser clientes nossos por muito tempo e muitas vezes, explica os nossos volumes, e também é um reconhecimento de 
nosso alvo, o que é fazer todos os operadores ter maior segurança e produtividade usando as nossas tecnologias de simulação”.

Os produtos de Immersive Technologies representam 90% de todas as vendas de simuladores avançados para a mineração 
de superfície e subterrânea, e é a única companhia do seu tipo que mantém alianças exclusivas com cinco dos fabricantes de 
Equipamentos Originais (OEMS), e entre eles estão Caterpillar y Komatsu.
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Sobre a Immersive Technologies 
A Immersive Technologies é o fornecedor líder comprovado de simuladores de equipamentos avançados para a indústria de 
mineração no mundo.  Esta empresa tem alcançado esta posição única com a missão de todos os operadores de equipamento 
mineiro e movimento de terras trabalharem com maior seguridade, e as companhias obterem maiores benefícios com a utilização 
de suas tecnologias de simulação.  

Os Simuladores Avançados de Equipamento da Immersive Technologies estão colaborando com centenas de companhias mineiras 
no mundo inteiro para aumentar a seguridade de seus operadores de equipamentos e para geração de utilidades nos sítios 
mineiros com o uso de treinamento de simulação efetiva.

Immersive Technologies fornece aos clientes os melhores simuladores de equipamentos de mineração eficiente disponíveis.  
Isto é possível através da parceria de licenciamento exclusivo formal e informação técnica que foi criada com fabricantes de 
equipamento original (OEM), entre os quais estão Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr e P&H Mining Equipment. Estas parcerias 
especiais permitem Immersive Technologies ter acesso exclusivo às informações técnicas sobre as Máquinas do Fabricante 
Original, confidenciais e proprietárias, requeridas para simulação correta da maquinaria original, que não se pode obter pelos 
meios públicos ou de distribuição.

A Immersive Technologies é dedicada a oferecer serviços sobressalentes.  Para cumprir este compromisso, a empresa tem 
escritórios de vendas e suporte ao cliente nos lugares perto deles, em Perth e Brisbane, na Austrália; Salt Lake City, nos Estados 
Unidos; Calgary e Ottawa, em Canadá; Santiago do Chile; Lima, no Peru; Johanesburgo, na África do Sul; Jacarta, na Indonésia, 
e Calcutá, na Índia.
 
Immersive tem experiência em mineração, tecnologia inovadora, gama de produtos, relações com fabricantes de equipamento 
original, compromisso comprovado com o apoio, e uma visão na indústria.  Estas características são ideais para sua companhia 
formar uma parceria conosco e garantir que suas soluções de treinamento com simulador produzam resultados significativos que 
sua empresa espera.
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