Vodafone Brasil anuncia participação na EXPOSIBRAM 2017
Pela primeira vez no evento, soluções de conectividade M2M, Internet das Coisas e plataforma de gestão serão
apresentadas durante um dos mais importantes eventos do setor de mineração

São Paulo, 13 de setembro de 2017 –A Vodafone Brasil, MVNO do grupo Datora participará, pela primeira vez,

da 17ª edição da EXPOSIBRAM - Exposição Internacional de Mineração, que será realizada de 18 a 21 de
setembro, no Expominas, em Belo Horizonte. Minas Gerais é responsável por cerca de 53% da produção
mineral brasileira com atividade presente em mais de 250 municípios de mineração e com mais de 300 minas
em operação. Além disso a extração de ferro atinge mais de 160 milhões de toneladas por ano, tornando-o
o mais importante estado minerador do país. Este evento é considerado um dos maiores da América Latina,
com 13 mil m² de estandes, onde serão apresentadas as principais novidades em tecnologia, equipamentos,
softwares e outros produtos ligados à indústria mineral.
A Empresa apresentará suas soluções de conectividade M2M (Machine to Machine) e Internet das Coisas.
No estande, haverá um espaço para demonstração de seus produtos de conectividade e plataformas de
gestão específicos para a indústria, incluindo SIM Cards robustos e resistentes ao ambiente industrial, que
permitem a troca de informações entre os milhares de equipamentos presentes em campo, como sensores
e rastreadores com os centros de operações, com informações preditivas e em tempo real.
“Somos uma operadora 100% focada em soluções para Internet das Coisas e apresentaremos na Exposibram
diversos produtos e serviços que oferecem melhorias para o setor, como automação da produção industrial,
monitoramento e controle de barragens, gestão de equipe de campo, entre outras”, diz Eduardo Resende –
Diretor Executivo da Vodafone Brasil. “Além disso, conseguiremos mostrar essas funcionalidades, exemplos
de aplicações e cases no local”, completa.
A expectativa da Vodafone Brasil é se aproximar ainda mais de possíveis parceiros em Minas Gerais para
atender as necessidades da indústria. “A Internet das Coisas tem a capacidade de capturar uma infinidade
de dados, que são transformados em informações valiosas e precisas, permitindo uma maior eficiência,
controle e segurança nos negócios”, conclui Resende.
Serviço
17ª Exposição Internacional de Mineração (EXPOSIBRAM) | Congresso Brasileiro de Mineração
Data: 18 a 21 de setembro de 2017, das 13h às 21h
Local: Centro de Feiras e Exposições George Norman Kutova – EXPOMINAS
Estande Vodafone Brasil: E-21, E23 e D-24, entre as ruas Esmeralda e Diamante.
Endereço: Av. Amazonas, 6030 - Gameleira, Belo Horizonte/MG
* Visitação aberta ao público
Sobre a Vodafone Brasil
A Vodafone é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, com mais de 400 milhões de clientes ao
redor do mundo e presença em 30 países, além de possuir cerca de 50 redes parceiras nos cinco continentes. Com
operação no Brasil iniciada em 2013, por meio de uma parceria com a brasileira Datora Mobile, a Vodafone Brasil
oferece produtos M2M e banda larga para clientes corporativos do mercado brasileiro, contando com cobertura de
rede em território nacional. A qualidade e experiência reconhecidas mundialmente colocaram a Vodafone como a

melhor fornecedora de comunicações Machine-to-Machine (M2M) do mundo, segundo um estudo independente da
Analysys Mason. Mais informações http://vodafone.com.br/

Sobre a Datora
A Datora é um grupo brasileiro, com operações nos Estados Unidos, Espanha, Guatemala e Reino Unido. Foi pioneira na
prestação serviços de interconexão VOIP (Voz sobre IP) para a tradicional telefonia fixa e também a primeira empresa
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) homologada pela Anatel para prestação de serviços SMP (Serviço Móvel
Pessoal). Atualmente, possui licença regulatória para prestação de serviços de telefonia fixa, móvel, transporte de
chamadas de longa distância e serviços de valor agregado.
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