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Toshiba promove Larry White a Diretor Executivo de Operações (COO)  

 
Larry White, executivo de longa data da Toshiba e renomado líder do setor, amplia suas 

responsabilidades de supervisão e planejamento estratégico na empresa  

 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 13 de abril de 2020 — A Toshiba America Business Solutions 

(TABS) anunciou hoje a promoção de Larry White a Diretor Executivo de Operações (COO), em 

vigor imediatamente após o anúncio.  O líder altamente respeitado do setor e executivo da 

Toshiba há 24 anos atuava anteriormente como Diretor Executivo de Receita (CRO) da empresa.   

 

Larry White assume mais responsabilidades de supervisão e planejamento estratégico na TABS.  

Ele vai supervisionar especificamente as operações de vendas, atendimento ao cliente, cadeia de 

suprimentos, inovação, serviços profissionais e marketing de soluções para as Américas do Norte 

e do Sul.   

 

http://business.toshiba.com/
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“Ao longo de toda sua carreira na Toshiba, Larry liderou consistentemente suas equipes para 

alcançar altos níveis de crescimento de receita”, disse Scott Maccabe, Presidente e CEO da 

Toshiba America Business Solutions. “Esse acréscimo nas responsabilidades de Larry vai ajudar 

a Toshiba a alcançar nossos objetivos gerais de P&L e, ao mesmo tempo, acelerar nossa 

expansão estratégica nas áreas de soluções de software e serviços profissionais.”   

  

“Estou realmente ansioso para assumir minha nova função de líder e mentor das nossas equipes 

diversas no trabalho rumo às metas organizacionais que definimos”, disse Larry. “Mais 

importante ainda, pretendo aumentar o valor que o portfólio de produtos e soluções da Toshiba 

oferece aos nossos clientes e à comunidade de revendedores, sempre tão fiéis.”   

 

Como CRO da TABS, Larry era responsável por alcançar metas de receita desenvolvendo e 

implementando, com sucesso, estratégias de crescimento lucrativo para os canais de vendas 

diretas e independentes da empresa.  Ele começou a trabalhar na Toshiba em 1996 como  

Vice-Presidente de Operações e Aquisições da Toshiba Office Products Acquisition Company, 

que hoje se chama Toshiba Business Solutions, o canal de vendas diretas da empresa.   

 

Larry já recebeu o prêmio “Difference Maker” da ENX Magazine três vezes e foi selecionado na 

publicação The Cannata Report’s: Cannata Watchlist 2018 como um executivo que está 

preparado para causar um impacto positivo.  Ele se formou em Administração de Empresas pela 

Texas Tech University.   

 
Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions fornece impressoras multifuncionais, serviços gerenciados de 

documentação, impressoras para pontos de venda, impressoras térmicas de códigos de barras e 

soluções de sinalização digital a empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, México, 

América Central e América do Sul.  As premiadas impressoras multifuncionais e-STUDIO™ 

combinam desempenho de qualidade com a segurança exigida pelas empresas.  

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

de projetos, além de opções de financiamento para soluções que envolvem desde uma única tela até 

as maiores arenas e estádios.  

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
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Para obter mais informações, acesse www.business.toshiba.com.  Siga a TABS no Facebook, no 

Twitter, no LinkedIn e no YouTube.  

 

Contato de mídia: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

+1 949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

