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A Toshiba America Business Solutions, Inc. nomeia Larry White  
seu Diretor Executivo de Receita  

 

Veterano do setor vai liderar as iniciativas de vendas diretas e por canais da empresa 
 

IRVINE, Califórnia (2 de outubro de 2017) — A Toshiba America Business Solutions, Inc. 

(TABS) anunciou hoje a nomeação de Larry White como Diretor Executivo de Receita (CRO, 

Chief Revenue Officer), com vigência imediata. O veterano Larry White, há 21 anos na Toshiba, 

atuava anteriormente como vice-presidente sênior de vendas para a região das Américas. 

 Na posição recém-criada, White será responsável por alcançar os objetivos de receita, 

desenvolver estratégias de aumento da receita e dos lucros e proporcionar valor aos clientes 

por meio dos canais diretos e indiretos da empresa.  
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 “Larry White tem demonstrado continuamente a capacidade de liderar sua equipe na 

direção do crescimento da receita com lucratividade em um mercado bastante desafiador”, 

afirmou o presidente e CEO da empresa, Scott Maccabe. “Nessa nova função, Larry vai poder 

tirar proveito de uma organização mais coesa e integrada, rumo a um grande sucesso 

contínuo.” 

 “Estou ansioso para trabalhar tanto com nossa comunidade de revendedores como com 

a organização de vendas diretas da Toshiba Business Solution para oferecer valor adicional 

aos nossos clientes em comum”, disse Larry. “A Toshiba é reconhecida frequentemente como 

um dos principais fabricantes do setor de soluções de documentação, e eu tenho a honra de 

liderar a iniciativa de aceleração do nosso crescimento.” 

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions fornece impressoras multifuncionais, serviços 

gerenciados para documentos e sinalização digital a empresas de todos os tamanhos nos Estados 

Unidos, no México, na América Central e na América do Sul. As premiadas copiadoras e impressoras  

e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, com a segurança exigida pelas empresas. 

Complementando as 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 Ellumina™ da TABS incluem todo o hardware, o software e os 

serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital dinâmicas 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.  

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). 
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