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Especialista em automação, RCT, assinou um Memorando de Entendimento (MOU) 
com a fornecedora de serviços de tecnologia da América Latina, TecWise, para 
fornecer soluções de automação de última geração em todo o Brasil.

The partnership will see TecWise distribute RCT’s suite of control and automation 
technology as well as protection and information products to clients across the Brazil 
mining and industrial sectors.

Nos últimos 47 anos, a empresa australiana RCT - que tem uma equipe de negócios 
em Santiago, Chile – tem fornecido soluções tecnológicas de de alta qualidade para 
empresas de mineração em todo o mundo.

A tecnologia da RCT melhora o desempenho e a segurança de equipamentos móveis, 
muitas vezes removendo os operadores da cabine da máquina que trabalha em 
situações potencialmente perigosas, relocando o operador em estações de operação 
ou salas de controle localizadas em área segura.

A RCT capacita os clientes proporcionando treinamento específico de fabricante, 
serviço especializado de pós-venda e peças de qualidade.

A TecWise tem um forte histórico de implantação e suporte de soluções de 
comunicação de dados e integração de tecnologia adequadas para empresas em 
todo o Brasil e demais países da América Latina.

O executivo comercial da RCT, Phil Goode, disse que “o MOU assinado recentemente 
foi um passo importante para oferecer soluções inteligentes de automação e outros 
produtos relacionados, a clientes em todo o Brasil, entregues e apoiados localmente.

“A RCT e a TecWise já estão colaborando em vários projetos que exigem soluções 
comprovadas e confiáveis   no setor. O Brasil é um mercado enorme que precisa de 
conhecimento local para atender às exigências do clientes e de regulamentações”, 
disse ele.

“Sob os termos do MOU, a TecWise estará autorizada a vender e fornecer suporte 
técnico contínuo aos clientes no Brasil.”

“As mineradoras brasileiras conhecem nossas soluções da ControlMaster® como 
líderes mundiais, elas querem uma parceria local forte para ajudá-las a fazer uso das 
tecnologias inteligentes em suas operações”.

“Toda a equipe da TecWise está entusiasmada nesta parceria com a RCT para 
fornecer as soluções de automação comprovadas e confiáveis   para nossos clientes 
nos setores de mineração e industrial no Brasil. A TecWise oferece suporte sólido e 
conhecimento local necessário para realizar plenamente os benefícios de segurança 
e produtividade que a tecnologia da RCT pode fornecer para nossos clientes ”, disse 
Omar Garzedin, diretor executivo da TecWise.

Para saber mais sobre como a TecWise e a RCT estão trazendo sua oferta para 
o mercado brasileiro, entre em contato com Henrique de Castro, Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios da TecWise, no castro@tecwise.com.br ou +55 31 
3849-3100.
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A tecnologia ControlMaster® de Teleremote da RCT foi 
instalada nessa CAT D11T bulldozer da Teck Resources 

Coal Mountain Operations, no Canadá.

A RCT instalou seu ControlMaster® Automação 
Guidance em várias máquinas, incluindo esta CAT 2900 

carregadeira subterrânea da MATSA na Espanha.
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