
 

 

Mining Systems anuncia aposentadoria de cofundador 

Tucson, Arizona – Segunda-Feira, 11 de Julho de 2016: A Modular Mining Systems, 
Inc., líder mundial no fornecimento de soluções de gerenciamento de minas com base em 
computador em tempo real para operações de mineração subterrânea e de superfície, 
anunciou hoje a aposentadoria do cofundador e presidente emérito Dr. James Wm. White 
a partir de 1 de julho de 2016. 

Em 1979, a visão do Dr. White de um sistema de despacho automatizado e informatizado, 
que levou ao desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Frotas DISPATCH®, 
mudou a forma como as minas operam em tempo real. O algoritmo de otimização 
exclusivo do sistema, o software específico do setor e o hardware robusto criado 
especificamente para seu propósito específico do setor eliminaram a necessidade de 
supervisão visual do poço, aumentaram a produção e permitiram que as minas 
gerenciassem todo o seu ciclo de transporte a partir de um computador central.  Mais de 
35 anos depois, os sistemas de gerenciamento de frotas tornaram-se uma ferramenta 
indispensável para praticamente todas as minas de médio a grande porte. 

Durante o seu mandato na Modular, o Dr. White encorajou os funcionários de todos os níveis a permanecerem 
focados em quatro áreas-chave: Inovação, Qualidade, Parcerias e Resultados. Ele acreditava que mantendo os mais 
altos padrões e colocando as necessidades dos clientes em primeiro lugar, a Modular cumpriria sua missão de 
melhorar a eficiência e a segurança em todas as fases das operações de mineração. Além disso, ao aderir a esses 
princípios, a Modular cumpriria a sua meta de se tornar o primeiro fornecedor de soluções em tempo real para o 
setor de mineração. 

O que começou como uma pequena operação em Tucson, Arizona, agora tem dez escritórios distribuídos 
globalmente, implantações em mais de 30 países e uma equipe de mais de 700 funcionários. "É com grande 
gratidão que manifesto o meu apreço às pessoas que ajudaram a fazer da Modular o que ela é hoje. Sem nossos 
muitos membros leais ao longo das décadas, a empresa não existiria", disse o Dr. White. "Os indivíduos talentosos 
que conceituam, constroem, comercializam, vendem e dão suporte aos nossos produtos são a força motriz por trás 
do nosso sucesso contínuo", acrescentou ele. 

No início, o Dr. White trabalhou como engenheiro de projetos sênior para o fabricante de químicos e plásticos, Rohm 
and Haas Co. Em 1971, pediu demissão do cargo de diretor do Centro de Pesquisa em Computação para se juntar à 
Faculdade de Mineralogia da Universidade do Arizona como professor associado de engenharia química. O Dr. 
White e dois de seus ex-alunos cofundaram a Modular Mining Systems, Inc. em 1979, e dois anos depois, o Dr. 
White deixou a Universidade para assumir o cargo de vice-presidente executivo da Modular em tempo integral. Em 
reconhecimento às suas contribuições para o setor de mineração, ele foi empossado no International Mining 
Technology Hall of Fame em 2015. 

"Enquanto o Dr. White marca o fim de uma carreira notável e transformadora, nos despedimos dele com tremendo 
respeito e admiração", disse Luiz Steinberg, presidente e CEO, no encerramento. "A sua visão inovadora tem sido 
uma força motriz do nosso sucesso e continuará fazendo a empresa avançar." 

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: 
www.modularmining.com. 
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