
 

 

Modular Mining e RPM anunciam aliança estratégica superar a lacuna entre 
planejamento e execução  

Tucson, Arizona – Sexta-Feira, 15 de Abril de 2016: Hoje, a Modular Mining Systems (Modular) e a 
RungePincockMinarco (RPM) anunciam uma aliança estratégica para fornecer uma solução integrada para preencher 
a lacuna entre o planejamento e as operações para proporcionar uma maior precisão e eficiência otimizada para 
melhorar a produtividade da mina. A aliança baseia-se na experiência da RPM em planejamento e programação, bem 
como na experiência da Modular em soluções de gerenciamento de minas e integração de sistemas. 

A integração dos sistemas dará suporte à comunicação bidirecional entre os produtos líderes de mercado das 
empresas – o software de planejamento de curto prazo XECUTE® da RPM e o software de simulação de transporte 
HAULSIM®, com soluções de gerenciamento de frotas DISPATCH® e orientação de máquinas de alta precisão 
ProVision® da Modular. Os planos de turnos e as metas de produção serão usados dinamicamente como parâmetros 
de controle de execução pelas soluções DISPATCH e ProVision. O progresso da execução em tempo real será 
automaticamente incorporado ao planejamento para refinar o próximo agendamento com breve intervalo, promovendo 
a colaboração entre todas as partes interessadas desde o planejamento, passando pela produção, pela manutenção 
e até as operações.  

"A Modular sempre reconheceu os benefícios de construir relacionamentos com organizações cujas tecnologias 
inovadoras e perspectivas únicas se expandem por conta própria", disse Luiz Steinberg, presidente e CEO da 
Modular. "Estamos comprometidos em melhorar a eficiência em toda a cadeia de valor da mineração, e essa relação 
com a RPM trará ao mercado uma solução de gerenciamento de mina muito aprimorada e otimizada que proporciona 
maiores ganhos aos nossos clientes, fechando a lacuna entre o planejamento e a execução.”  

As soluções integradas permitirão que as minas monitorem o progresso para planejar e responder proativamente aos 
desafios operacionais que são inevitáveis em uma operação de mineração. A conformidade com o plano será 
aprimorada, permitindo que a operação entregue o material certo no local certo na hora certa, resultando em um fluxo 
de trabalho contínuo com produção otimizada para atender à capacidade de entrega planejada.  

A base tecnológica desta cooperação é construída sobre padrões do setor, que são importantes para obter abertura, 
transparência e colaboração entre sistemas, processos e pessoas. Ao combinar suas áreas exclusivas de expertise e 
experiência, a Modular Mining e a RPM estão criando uma estrutura de mineração baseada na linguagem B2MML 
(Business to Manufacturing Markup Language) da ISA 95 que facilita o compartilhamento de dados entre sistemas. 
Como pioneiros na adoção do padrão ISA-95, a Modular Mining e a RPM estão entusiasmadas com o lançamento do 
perfil de mensagens de mineração ISA-95 e o veem como um grande passo à frente para o setor.  

"A colaboração estratégica com a Modular é uma parte crítica da nossa estratégia", disse Richard Mathews, CEO da 
RPM. "Quando, há três anos, nos propusemos a entregar soluções empresariais "below the line" com empresas de 
mineração, nossa visão era clara. A RPM está mudando as metas sobre como as empresas de mineração extraem 
valor de sua cadeia de valor de mineração. Não somos uma empresa de tecnologia que trabalha com produtos que 
oferecem mais soluções isoladas e em desktops. Estamos fornecendo às empresas de mineração soluções 
colaborativas de âmbito empresarial que permitem uma mudança radical nas operações de mineração, e essa 
colaboração é um exemplo importante." 

Tanto a Modular Mining quanto a RPM estarão na MINExpo 2016 em setembro, onde mais informações estarão 
disponíveis. 

Sobre a Modular Mining Systems, Inc. 
Fundada em 1979, a Modular Mining Systems, Inc. é o fornecedor líder de mercado de poderosas soluções de 
gerenciamento de informações que atendem às necessidades de operações de mineração subterrânea e de 
superfície em todo o mundo. A Modular está comprometida a oferecer tecnologias de ponta de gerenciamento de 
minas nas áreas de produção, orientação de máquinas, condição dos equipamentos e segurança dos operadores. A 
Modular emprega mais de 600 funcionários em 11 filiais no mundo, com sistemas operando em mais de 230 locais de 
clientes, incluindo 18 das 20 maiores minas do mundo. Para obter mais informações, acesse: 
http://www.modularmining.com/ 
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Sobre a RungePincockMinarco (RPM Global) 
A RungePincockMinarco, fundada em 1968, é o maior grupo independente de especialistas técnicos em mineração 
do mundo. Temos expertise local em todas as regiões de mineração e experiência em todas as commodities e todos 
os métodos de mineração. Listada na Bolsa de Valores Australiana em 27 de maio de 2008 (ASX: RUL), a RPM 
Global é líder mundial no fornecimento de consultoria, tecnologia e soluções de desenvolvimento profissional para o 
setor de mineração com expertise obtida através de nosso trabalho em mais de 118 países. Operamos escritórios em 
18 locais em 12 países nos cinco continentes. Para obter mais informações, acesse: http://www.rpmglobal.com/ 
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