
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                       

 
Sistemas da Toshiba de última geração conquistam o prêmio Stevie 

 
Consagradas impressoras multifuncionais-STUDIO ganham um dos prêmios mais importantes 

do mundo 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 12 de maio de 2021 — As aclamadas impressoras 

multifuncionais (multifunction printers, MFPs) e-STUDIO™330AC e e-STUDIO400AC da 

Toshiba America Business Solutions ganham mais uma premiação de prestígio, o prêmio Bronze 

Stevie® 2021 na categoria Melhor hardware periférico. 

 

 

 

 

   

http://business.toshiba.com/products/mfps/details.jsp?model=e-STUDIO330AC
http://business.toshiba.com/products/mfps/details.jsp?model=e-STUDIO400AC
http://business.toshiba.com/


Os excepcionais recursos de nuvem, sistemas de cor, tamanho carta (A4), facilidade de uso 

excepcional, segurança avançada, economia de energia e valor premium da Toshiba foram 

características essenciais para convencer os mais de 250 juízes no mundo inteiro a escolher os 

vencedores do Stevie deste ano.  O prêmio Stevie é considerado a principal premiação da área de 

negócios. 

 

A Toshiba vence diante de um número recorde de concorrentes  

Mais de 3.800 indicados, um recorde na história da premiação, de organizações de todos os 

tamanhos e de praticamente todos os setores foram enviados este ano para análise nas mais 

diversas categorias.  O prêmio Stevie de 2021 foi concedido à Startup do ano, ao Executivo ano, 

ao Melhor novo produto e serviço do ano, à Campanha de marketing do ano, ao Evento virtual 

do ano e ao Aplicativo do ano, entre outras categorias.   

 

“A economia americana continua a mostrar sua resiliência e, como estamos prontos para o início 

do que deve ser um período fenomenal de crescimento, estamos celebrando as realizações 

notáveis de várias organizações e pessoas nos últimos 18 meses”, declarou Maggie Gallagher, 

presidente do prêmio Stevie.  “A indicação do produto e-STUDIO da Toshiba que conquistou o 

prêmio Stevie é uma prova da engenhosidade, do compromisso e da paixão, adaptabilidade e 

criatividade de toda a força de trabalho da Toshiba.” 

 

As mais novas MFPs e-STUDIO coloridas da Toshiba também foram muito bem recebidas por 

influenciadores do setor, ganhando duas das honrarias mais importantes do espaço, o prêmio 

Escolha do editor do T4 de 2020 da Better Buys e o prêmio Escolha de inverno 2021 do Buyers 

Lab da Keypoint Intelligence.    

 

Recursos e benefícios da Toshiba premiados pelo Stevie 

 

▪ Impressionante facilidade de uso:  

 

 

 

https://stevieawards.com/aba/judges
https://www.betterbuys.com/
https://keypointintelligence.com/


o As mais recentes MFPs coloridas A4 da Toshiba, como os modelos de tamanho 

de livro-razão (A3) da empresa, incluem telas sensíveis ao toque grandes (10,1 

polegadas) e intuitivas.  A interface de usuário ElevateTM economiza tempo e 

aumenta a eficiência automatizando fluxos de trabalho de rotina para funcionários 

e departamentos inteiros.   

▪ Segurança avançada: 

o As MFPs da Toshiba protegem informações valiosas da empresa com discos 

rígidos autocriptografados que apresentam a tecnologia de limpeza de propriedade 

exclusiva da empresa.  Os sistemas protegem ainda mais a confidencialidade de 

informações pessoalmente identificáveis (IPI) e informações de saúde protegidas 

(ISP). 

▪ Elementos ecológicos: 

o Os sistemas da Toshiba respeitam o compromisso ecológico da empresa 

atendendo a critérios rigorosos das principais normas e certificações ambientais, 

inclusive EPEAT® Gold, Restrição de substâncias perigosas [ou RoHS 

(Restriction of Hazardous Substances)] e ENERGY STAR®.   

▪ Recurso de nuvem: 

o Os produtos são compatíveis com a plataforma em nuvem e-BRIDGETM 

CloudConnect da Toshiba, permitindo monitoramento remoto, diagnóstico e 

atualizações de firmware para dispositivos e-STUDIO, e a capacidade de 

imprimir e digitalizar de e para uma ampla variedade de plataformas baseadas em 

nuvem, como Box e Dropbox. 

▪ Valor premium:  

o As e-STUDIO330AC e e-STUDIO400AC da Toshiba oferecem um custo por 

página significativamente menor do que a média e um custo total de propriedade 

mais baixo em comparação a outros sistemas da categoria. 

 

"A equipe Toshiba tem a honra de ganhar o prêmio Stevie de 2021 pelos nossos mais recentes 

sistemas e-STUDIO coloridos", afirmou Bill Melo, vice-presidente de marketing da Toshiba 

America Business Solutions.   



"Combinar os importantes elementos de facilidade de uso, segurança e nuvem de uma MFP A3 

totalmente equipada em um projeto A4 representa uma solução ideal de gerenciamento de 

documentos para funcionários que trabalham em casa ou no escritório."      

 

Sobre o prêmio Stevie 

O prêmio Stevie é concedido em oito programas: o prêmio Stevie Ásia-Pacífico, o prêmio Stevie 

Alemanha, o prêmio Stevie Oriente Médio e Norte da África, The American Business Awards®, The 

International Business Awards®, o prêmio Stevie para mulheres de negócios, o prêmio Stevie para 

excelente empregadores e o prêmio Stevie para vendas e atendimento ao cliente. Além disso, a 

premiação Stevie organiza a Conferência anual Women|Future.  Todos os anos, a premiação Stevie 

recebe mais de 12.000 inscrições de organizações de mais de 70 países. Prestigiando empresas de 

todos os portes e setores e as pessoas por trás delas, o Stevie reconhece desempenhos excepcionais 

no local de trabalho no mundo inteiro. Saiba mais sobre o prêmio Stevie em 

http://www.StevieAwards.com. 

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de 

trabalho que oferece um extenso portfólio de produtos de gestão de documentos e fluxo de 

trabalho reconhecidos pelo setor para empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, 

México e América Central e América do Sul.   

A TABS apoia as diversas necessidades dos profissionais de hoje por meio de impressoras 

multifuncionais premiadas e-STUDIO™, impressoras de etiquetas e recibos, sinalização digital, 

serviços de impressão gerenciados e soluções em nuvem.  A Toshiba se concentra continuamente 

nos clientes e comunidades que atende, tem um compromisso com a sustentabilidade e é 

reconhecida como uma das Top 100 Empresas Sustentáveis do Wall Street Journal. Para saber 

mais, visite business.toshiba.com.  Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.womenfutureconference.com/
http://www.stevieawards.com/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/user/toshibacopiers
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