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F O L H E T O

Serviços
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A Datamine já ajudou mais de 500 operações de mineração
pelo mundo com serviços que oferecem melhorias, novos

processos para mais eficiência e muito mais.

Nossa equipe mundial de engenheiros de minas e geólogos realiza treinamento

especializado em software e ajuda operacional & secondment, bem como serviços

técnicos, incluindo modelagem de recursos e otimização de projeto de minas e

cronograma, tanto para minas subterrâneas como a céu aberto.

Nós nos orgulhamos de fornecer suporte e treinamento de ponta. Conseguimos isso por

meio de nossa presença mundial. Com mais de 20 escritórios em todo o mundo,

fornecemos apoio local e treinamento no idioma local e no mesmo fuso horário.

Serviços Datamine
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Consultoria Ajuda Operacional
& Secondment

Treinamento e
Aprendizagem On-line
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Assessoria geológica

Auditoria e revisão independente dos projetos
Estimativa rápida dos recursos minerais
Relatórios geológicos imparciais
Estudos estatísticos e geoestatísticos
aprofundados
Revisão geológica detalhada e modelagem
Provisão de CP/QP para conformidade e
relatórios públicos
Controle e reconciliação de teor precisos 
Treinamento minucioso em recursos e geologia

Nosso foco está em maximizar o valor da função
geológica e dos recursos minerais para sua
empresa durante toda a sequência de exploração e
mineração. 

Os amplos serviços Datamine de consultoria e
assessoramento em geologia incluem:

Assessoria em mineração

Auditoria e revisão independente dos projetos
Estimativa equilibrada das reservas de minério
Otimização completa de minas a céu aberto e
subterrâneas; projeto; cronograma de curto
prazo para o planejamento da vida da mina;
seleção da frota 
Estudos detalhados de desenvolvimento de
projetos de mineração - estudos de escopo,
pré-viabilidade e viabilidade 
Provisão de CP/QP para conformidade e
relatórios públicos
Modelagem financeira qualificada 
Revisões minuciosas de devida diligência
Relatórios independentes de engenharia de
minas
Desenvolvimento da direção estratégica da
diretoria e suporte
Acesso ao nosso sistema de auditoria e
avaliação reconhecido internacionalmente
Amplo treinamento em engenharia

Nossa motivação é apoiar a sua empresa na
maximização de seus planos de mina, projeto de
mina e processos de cronograma durante toda a
vida útil dos seus ativos.
 
Os amplos serviços Datamine de consultoria e
assessoramento em mineração incluem:
 

Uma equipe de profissionais dedicados à mineração se baseou em sua enorme experiência mundial
para propiciar uma ampla perspectiva e oferecer orientação sólida e competente. Estes serviços de
consultoria fornecem às empresas de mineração e exploração, e seus consultores e investidores, a
confiança e as informações necessárias para respaldar decisões críticas.

Consultoria

Consultoria empresarial

Avaliação de projetos para minerais, da
exploração até as minas de mineração 
Auditoria das transações para potenciais
vendedores e compradores, incluindo
identificação, revisão de devida diligência,
análise e avaliação de ativos e empresas de
mineração
Suporte exclusivo à Diretoria
Modelagem financeira precisa

Nosso objetivo é dar a nossos clientes a confiança
necessária para tomar decisões informadas. Isto é
conseguido por meio do amplo conhecimento e
experiência de nossa equipe em toda a indústria de
mineração mundial.
 
Os serviços corporativos e de transações da
Datamine incluem:
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O setor da mineração está em plena expansão e precisa, agora mais do que nunca, de profissionais
qualificados e capazes. Em um ambiente dinâmico, as empresas de mineração precisam minimizar os
impactos das vagas de pessoal experiente, para garantir a entrega contínua de resultados confiáveis de
maneira segura e eficiente.

Ajuda Operacional & Secondment

Podemos lhes fornecer com exclusividade um de nossos profissionais de mineração ou geologia para que
possam tirar proveito de sua ampla experiência operacional mundial, para ajudá-los a atingir suas metas
operacionais críticas.
 
Nosso objetivo é apoiar a sua empresa na maximização de seus planos operacionais, garantindo que as
qualificações e experiência adequadas estejam disponíveis, quando você precisar delas. As lacunas na
disponibilidade de recursos podem surgir de escassez geral de profissionais qualificados, doenças
imprevistas, licença parental, atrasos no processo de contratação ou requisitos de especializações.
 
Seja em ação planejada ou reativa, nossa equipe está disponível para apoiar sua operação e minimizar
qualquer impacto potencial em atividades que possam afetar a mineração ou os planos operacionais.

Nós conhecemos essa luta...

Atraso de trabalho                                          
Necessidades flutuantes de recursos                      
Falta de pessoal qualificado
Crescente custo & tempo de
recrutamento
Integração de funcionários inexperientes    

Desafios...                                                         
Frustração 
Equipe sobrecarregada
Falta de tempo para entregar resultados de alta
qualidade
Projetos de melhoria contínua empacados
Atrasos/redução da produção 

...Levando a

Exemplos autênticos dos Serviços de Ajuda Operacional & Secondment
da Datamine:

Engenheiros cobrindo funções de
planejamento de minas a céu aberto em
tempo integral para dois grandes
operadores de minério de ferro na
Austrália Ocidental, incluindo otimização
de minas, análise SMU e projeto de minas.

Engenheiros que fornecem suporte no
local para 3x 8/6 swings em uma mina de
ouro subterrânea na Austrália Ocidental,
executando atividades de planejamento de
minas, como projeto de mina e
cronograma.

Engenheiro sênior que realiza funções de
produção e planejamento para uma
importante mina subterrânea de níquel na
Austrália Ocidental.

Engenheiro sênior conduzindo processos
de otimização de escavações em minas de
ouro e níquel na Austrália Ocidental.

Engenheiro sênior com função de
produção, perfuração e desmonte para 3x
8/6 swings em uma mina de carvão em
Queensland.
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COMECE AGORA

Entendemos os benefícios do treinamento e do desenvolvimento
profissional e criamos inúmeros cursos que cobrem todo o
espectro da cadeia de valor da mineração. Os cursos foram
projetados por nossos geólogos e engenheiros de minas com
experiência internacional para simplificar e te conduzir passo a
passo pelos muitos processos técnicos da indústria.
  
Sabemos que cada negócio é único. Os treinamentos podem ser
totalmente personalizados para focar em commodities
específicas, métodos de mineração ou tarefas, como a
modelagem de recursos, e podem incorporar os seus dados. O
treinamento pode ser ainda mais enraizado na empresa por meio
de nossos programas contínuos de suporte, com mentoria e
acordos técnicos disponíveis.
  
Em resposta aos ambientes operacionais atuais, nossos cursos de
treinamento e desenvolvimento estão disponíveis em múltiplos
canais. O treinamento presencial tradicional ainda está
disponível, mas estamos comprometidos com o fornecimento de
todos os nossos cursos on-line, permitindo que os benefícios do
treinamento contínuo sejam acessados de qualquer lugar onde
exista uma conexão à Internet.
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Juntos, vamos explorar
suas necessidades.

Ofereceremos um
serviço customizado
que excederá as suas
expectativas.

Revise e ajuste, e
vamos começar!

Treinamento e Aprendizagem On-line
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