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A série e-STUDIO com consciência ecológica da Toshiba conquista o 

prêmio Produto Mais Inovador do Ano de 2014 da Best in Biz  
     

Primeiro produto multifuncional do mundo com toner apagável  
impressiona a comissão julgadora americana com 53 jurados 

 
IRVINE, Califórnia (14 de janeiro de 2015) — A Toshiba America Business Solutions, Inc. 

anunciou hoje que o e-STUDIO™306LP/RD30 — o primeiro produto multifuncional (MFP) do 

mundo com toner apagável — conquistou o prêmio "Produto Mais Inovador do Ano" da Best in 

Biz de 2014.  

Os vencedores do Best in Biz Awards de 2014 são determinados com base na 

pontuação dada por uma comissão independente composta por 53 jurados de famosos jornais, 

negócios, publicações para consumidores e tecnologia, estações de rádio e empresas de 

análise. O Best in Biz Awards é o único programa independente de premiação de empresas 

julgado por membros da mídia e analistas do setor.    

Com a incorporação de um toner especial, o dispositivo de impressão da Toshiba é 

capaz de apagar imagens e textos, permitindo a reutilização de papel.  Como resultado, o 

inovador MFP da Toshiba permite que as empresas afirmem sua liderança ecológica, ao 

mesmo tempo que oferecem um bom exemplo a seus funcionários.  Ao reutilizar a mesma folha 

por até cinco vezes, os usuários minimizam significativamente o consumo de papel, ao mesmo 

tempo que reduzem as emissões de dióxido de carbono (CO2) em até 57 por cento, conforme 

validado pelo British Standards Institute, uma organização global de padrões nacionais.   
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A quarta edição do programa anual norte-americano Best in Biz Awards tem sido a mais 

concorrida até hoje.  Como nos anos anteriores, a quarta edição contou com a participação de 

uma ampla e distinta comissão de avaliação composta por membros da mídia, que analisaram 

e pontuaram as centenas de indicações.  

Mais de 550 indicações foram recebidas este ano, em uma variedade de categorias 

com foco em empresa, executivo, equipe e produto.  As indicações foram enviadas por 

empresas públicas e privadas de todos os tamanhos, de praticamente todos os principais 

setores e regiões dos Estados Unidos e Canadá. 

"Considerando o distinto grupo de jurados que fez parte do Best in Biz Awards deste 

ano, nossa equipe coletiva de engenharia, vendas e marketing está muito orgulhosa por ter 

recebido essa honra", disse Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba America 

Business Solutions.  "Fornecer produtos que permitem que nossos clientes operem de forma 

mais sustentável é um dos principais elementos do DNA de nossa empresa.  Sermos 

reconhecidos por fazer isso é um grande tributo a todos os envolvidos no desenvolvimento do 

nosso e-STUDIO306LP/RD30."   

As premiações do Best in Biz Awards de 2014 foram apresentadas em 60 categorias, 

incluindo Empresa do Ano, Empresa que Cresceu Mais Rápido no Ano, Empresa Mais 

Inovadora do Ano, Melhor Lugar para se Trabalhar, Departamento de Tecnologia do Ano, 

Executivo do Ano, Produto mais Inovador do Ano, Melhor Produto Novo do Ano, Campanha de 

RP do Ano e Website do Ano.  Para obter uma lista dos vencedores ouro, prata e bronze do 

Best in Biz Awards de 2014, acesse: http://www.bestinbizawards.com/2014-winners.  

Clique para tweetar: A série e-STUDIO com consciência ecológica conquista o prêmio Produto 
Mais Inovador do Ano de 2014 da Best in Biz  
  

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma 

empresa independente da Toshiba Corporation, uma empresa da Fortune Global 500 e a oitava maior 

empresa de equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que o 

gerenciamento do conteúdo da sua empresa vai muito além de simplesmente fazer cópias. Abrange a 

administração de informações, quer sejam impressas, em formato digital ou exibidas visualmente. Nossa 

equipe oferece as principais soluções e produtos do mundo real — sejam os nossos premiados produtos 

multifuncionais e-STUDIO™ ou a inovadora linha de assinatura digital Ellumina™ — para satisfazer todas 

as suas necessidades de gerenciamento de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger 

informações e diminuir seu impacto ambiental. E se existe algo que possa ser útil agora, para todas as  
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empresas e o nosso planeta, é conseguir fazer mais com menos.  Para obter mais informações sobre as 

soluções e serviços Toshiba disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site 

www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo corporativo no YouTube.     

 

Sobre o Best in Biz Awards 

O Best in Biz Awards reconhece as melhores empresas, equipes, executivos e produtos por seu 

sucesso comercial, conforme avaliação de renomados membros da mídia e analistas do setor. Os 

prêmios do Best in Biz Awards são conferidos em dois programas anuais separados: América do Norte e 

Internacional. As inscrições para o programa internacional do Best in Biz Awards de 2015 começarão a 

ser aceitas em janeiro de 2015.  Qualquer empresa do mundo  pode participar do programa internacional 

em qualquer uma das mais de 60 categorias de empresa, departamento, equipe, executivo e produto. 

Para obter mais informações sobre o processo de inscrição e as categorias do programa internacional, 

acesse: http://intl.bestinbizawards.com. 
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