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Scott Maccabe nomeado presidente e diretor executivo da Toshiba 
Global Commerce Solutions 

     
Nomeação aumenta a sinergia entre as principais subsidiárias da Toshiba Tec Corporation 

  
IRVINE, Califórnia (3 de agosto de 2015) – A Toshiba America Business Solutions, Inc. 

(TABS), subsidiária da Toshiba Tec Corporation, anunciou hoje a nomeação de Scott Maccabe 

como presidente e diretor executivo da Toshiba Global Commerce Solutions, Inc., a vigorar a 

partir de 1o de agosto. A Toshiba Global Commerce Solutions, também subsidiária da Toshiba 

Tec Corporation, é líder global do mercado de sistemas de ponto de venda (PDV) instalados 

em lojas de varejo. 

 Além de manter sua função como presidente e diretor executivo da TABS, Maccabe vai 

atuar também no Conselho Administrativo da Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.  

Desde que juntou-se à Toshiba em 2002, Maccabe assumiu posições de liderança na 

Toshiba America Information Systems, Inc. e na Toshiba America Electronic Components, Inc. 

Em 2013, aceitou o cargo de presidente e diretor executivo da TABS.  Sob seu direcionamento, 

a TABS apresentou crescimento contínuo tanto na venda de hardware quanto de soluções, 

expandiu seu portfólio de produtos com soluções de sinalização digital, foi pioneira na área de 

soluções de nuvem para o setor e recebeu inúmeras premiações empresariais e de produtos.  

"Sob a liderança de Scott Maccabe, a TABS apresentou crescimento significativo e 

aumentou sua lucratividade", afirmou Toshifumi Matsumoto, vice-presidente sênior da Toshiba 

Tec Corporation. "Acreditamos que ele possui tanto a especialização quanto a visão 

necessárias para promover maior colaboração entre duas das nossas unidades de negócios 

mais estratégicas.  Como presidente e diretor executivo da TABS e da Toshiba Global  

(continuação) 

http://www.facebook.com/ToshibaCopiers
http://twitter.com/toshibamps
http://copiers.toshiba.com/blog/
http://business.toshiba.com/usa/about/press
http://business.toshiba.com/usa/index.html
http://business.toshiba.com/usa/index.html
https://www.toshibatec.co.jp/en/
https://toshibacommerce.com/wps/portal/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItAywMPPwNjLz8TUINDRz9HT3MzTx8jHwCzYEKIoEKDHAARwOwfmd3Rw8Tcx8DAwsXF2cDTxcnSzM_M1MDA1cDqH48CgjYH64fhWqFgYmFEcgEDxdzS18DA08zqAI8TizIDY0wyHRUBAAsKsi1/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.toshiba.com/us/computers/laptops
http://www.toshiba.com/taec/index.html


Scott Maccabe nomeado presidente e diretor executivo da Toshiba Global Commerce Solutions   Página 2 
         

Commerce Solutions, Maccabe estará bem posicionado para concretizar a visão da Toshiba 

Tec como líder em soluções convergentes capaz de fornecer uma ampla variedade de produtos 

e serviços aos nossos clientes."  

"A oportunidade de crescimento a partir dos sucessos individuais dessas duas grandes 

empresas, aproveitando a combinação de seus pontos fortes para desenvolver e fornecer 

serviços e soluções líderes de mercado para setores específicos, é muito empolgante", disse 

Maccabe. "As duas empresas estão exclusivamente posicionadas para fornecer soluções de 

comércio e informações, análises de dados e um portfólio abrangente de produtos do grupo 

Toshiba. Estou ansioso para liderar e promover uma sólida parceria entre a Toshiba Global 

Commerce Solutions e a TABS para nossos clientes e o Toshiba Tec Group." 

Clique para tweetar: Scott Maccabe nomeado presidente e diretor executivo da Toshiba Global 

Commerce Solutions [INSERT LINK] 

  

Sobre a Toshiba Tec Corporation 

A Toshiba Tec Corporation é uma empresa do Toshiba Group, líder no fornecimento de soluções de 

tecnologia que opera em diversos setores — desde varejo, logística, fabricação e educação, até 

hospitalidade. Para obter mais informações, acesse  http://www.toshibatec.co.jp/en/ 

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions 

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

independente da Toshiba Corporation, componente da Fortune Global 500 e oitava maior fabricante de 

equipamentos eletrônicos integrados do mundo. A TABS fornece soluções de impressão, digitalização e 

cópia, serviços gerenciados de documentação e sinalização digital para empresas de todos os 

tamanhos. 

As premiadas copiadoras e impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, com a 

segurança exigida pelas empresas. Complementando suas ofertas de hardware, a Toshiba oferece um 

conjunto completo de serviços de fluxo de trabalho, captura e proteção de documentos, incluindo o 

Encompass™, seu aclamado programa de serviços gerenciados de impressão. O Encompass permite 

que os clientes reduzam o volume de impressão, otimizem o fluxo de trabalho e aumentem a eficiência 

energética.  

As ofertas de sinalização digital do Ellumina ™ da TABS incluem todo o hardware, o software e 

os serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital estáticas e interativas. A 

TABS fornece serviços de criação e gerenciamento de conteúdo, monitores, integração, instalação e 

gerenciamento de projetos, bem como financiamento para soluções que envolvem desde uma única tela 

até as maiores arenas e estádios.  

http://www.toshibatec.co.jp/en/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/usa/document-solutions/solutions.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html
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A TABS é composta por cinco divisões: a Divisão de Processamento Eletrônico de Imagens, a 

Divisão de Produtos de Toner, a Divisão de Engenharia de Soluções de Documentos, a Divisão 

Internacional e a Toshiba Business Solutions (TBS), subsidiária integral da TABS, que opera uma rede 

de concessionárias de equipamentos de escritório localizadas em todos os Estados Unidos. 

 

 

(continuação) 

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions 

A Toshiba Global Commerce Solutions é líder global do mercado de tecnologia para lojas de varejo, 

sendo a primeira opção de varejistas que buscam soluções integradas para suas lojas. Com uma equipe 

global de parceiros comerciais dedicados, fornecemos soluções de comércio inovadoras que 

transformam os processos de caixa, proporcionam interações fluidas com os clientes e otimizam as 

operações de varejo — mudando o cenário do mercado de varejo. Para saber mais, acesse 

toshibacommerce.com ou participe pelo Twitter @toshibagcs. 
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