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Após a aquisição da Optiro pela Datamine, foi criada a Snowden Optiro, uma empresa de consultoria em
mineração de primeira linha.

Hoje, a Datamine reuniu uma das equipes de consultoria e assessoria em mineração mais talentosas
do mundo. A Datamine tem o prazer de anunciar a aquisição da Optiro, uma consultora de
assessoria em mineração líder no mercado.
O negócio da Optiro será fundido com o da Snowden, que foi adquirida pela Datamine em 2020,
para constituir a Snowden Optiro. Juntos, esta equipe oferece aos nossos clientes um dos grupos de
consultoria e assessoria em mineração mais experientes e tecnicamente competentes do mundo.
Através da combinação da Snowden e a Optiro, os nossos clientes poderão ter acesso a serviços de
consultoria especializada durante todo o ciclo de vida do projeto, bem como treinamento nas
melhores práticas em geologia e engenharia de mineração fornecida por uma equipe global de
especialistas.
“Fomos extremamente encorajados pelo sucesso da Snowden", diz John Bailey, COO da Datamine APAC. "A criação da Snowden Optiro amplia nossa gama de serviços de consultoria. Desde a
descoberta do projeto até o fechamento da mina, os nossos clientes podem contar com uma equipe
de especialistas em consultoria e serviços técnicos complementada com tecnologia de software líder
no setor. A equipe da Optiro inclui alguns dos geólogos de recursos mais respeitados do mundo.
Aguardamos a sua contribuição em futuros lançamentos do nosso software" John Bailey - COO APAC
“As empresas se ajustam em forma complementar", diz Tarrant Elkington, Gerente Geral - Snowden.
"Os dois compartilhamos um compromisso inabalável com a prestação de serviços de assessoria de
alta qualidade e o treinamento para o desenvolvimento profissional dos nossos clientes. Com a
pegada global da Datamine, a Snowden Optiro pode oferecer serviços de assessoria ao redor do
mundo. O bem conceituado curso de desenvolvimento profissional e os especialistas na indústria
fornecidos pela Snowden e a Optiro estarão disponíveis em todo o mundo".
"Estamos entusiasmados por nos juntar aos nossos colegas na Snowden, diz Mark Warren, Diretor
Geral da Optiro. "O negócio Optiro foi fundado sobre o princípio de fornecer soluções otimizadas
enquanto reduz o risco dos investimentos em mineração. A equipe da Snowden Optiro tem uma
profundidade de experiências inigualável apoiada pelo comprovado histórico da Datamine de
investir em inovação. Isto dá à Snowden Optiro a capacidade de enfrentar os desafios mais
complexos da mineração. Esta fusão é um grande resultado para o nosso pessoal e para os nossos
clientes de mineração, exploração e investimento. Esperamos oferecer grandes resultados para os
nossos clientes através da nova equipe da Snowden Optiro".

Sobre a Optiro
Optiro oferece assessoria, consultoria e treinamento nas indústrias de mineração e exploração, bem como
seus assessores e investidores. Coletivamente, o conhecimento e a expertise adquiridos ao longo dos anos da
existência da organização abrangem muitas décadas. A riqueza da experiência na indústria da mineração da
empresa, combinada com sua reputação de fornecer serviços de consultoria e assessoria de alta qualidade
transformou a Optiro em um dos grupos internacionais de consultoria de primeira linha.
Sobre a Datamine
A Datamine é o principal fornecedor mundial de tecnologia para planejar e gerenciar sem problemas as
operações de mineração. Com operações em vinte países, a Datamine fornece soluções que abrangem
exploração, modelagem de recursos, planejamento de minas, operações, logística e marketing para mais de
6.000 empresas em todo o mundo. Nossos serviços de implementação, treinamento e assessoria garantem
que os clientes recebam suporte líder na indústria e aproveitem todo o valor de seu investimento em
tecnologia.
Sobre a Snowden
A Snowden é uma empresa de assessoria, treinamento e software para mineração que dá suporte a empresas
de mineração e seus investidores na avaliação de novas minas, na melhoria do desempenho das operações
existentes e o cumprimento das exigências regulatórias. A Snowden tem uma importante capacidade em
geologia de recursos, planejamento de minas, assessoria corporativa, gerenciamento de dados,
desenvolvimento de software e gestão de projetos.
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