Wacom anuncia Jeff Mandell como Vice-Presidente Executivo de
Desenvolvimento de Marca
Contratação complementa a estratégia de reorganização das unidades de negócios da empresa
Tóquio, 28 de abril de 2015 - A Wacom, líder mundial no mercado de mesas digitalizadoras, displays
interativos e canetas digitais, anuncia Jeff Mandell como Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento
de Marca. A chegada do executivo, que possui ampla experiência em periféricos para o computador,
produtos eletrônicos de consumo, mobilidade, software e serviços, faz parte da estratégia de
reorganização da empresa em unidades de negócios globais. O objetivo é satisfazer de forma mais rápida
e com maior flexibilidade as necessidades do mercado, em paralelo com o crescimento da empresa.
Com mais de uma década de experiência profissional, o executivo já passou por cargos de alta liderança
em grandes empresas globais como a Brightstar, Ericsson, Arcsoft e Epson. Na nova função, Mandell
trabalhará com todos os aspectos da marca que incluem a Unidade Criativa de Negócios e de Consumo, e
reportará diretamente ao CEO da Wacom, Masahiko Yamada. Vai supervisionar também a equipe global
da empresa, com mais de 225 profissionais da América, Europa, Oriente Médio e África (EMEA), ÁsiaPacífico e China, que gera mais de US$400 milhões de dólares em vendas.
“Estamos animados com a chegada de Jeff Mandell em nossa equipe executiva para ajudar a acelerar
nosso crescimento e rentabilidade. Mandell tem uma grande experiência no impulso e desenvolvimento
de negócios tecnológicos de sucesso com suas ideias inovadoras, produtos de classe mundial e estratégias
efetivas para entrar no mercado”, diz Yamada.
Mandell afirma que “Durante muitos anos, a Wacom tem chamado a atenção dos profissionais criativos
do mundo e eu estou muito contente de poder ajudar a ampliar esta visão nos mercados de alto
crescimento como o de 3D, consumo, mobilidade e nuvem. Com a paixão dos nossos funcionários, nossa
liderança no mercado e uma tecnologia de ponta, conseguiremos avançar para o próximo nível”.
Para cumprir com a missão das unidades de negócio de uma forma efetiva, a Wacom nomeou também
Vice-Presidentes executivos para cada uma delas, em substituição ao atual sistema de Diretores
Executivos.





Masahiko Yamada: Diretor Representante, Presidente e CEO (responsável pela Unidade de Negócios de
Plataformas e Aplicativos, e pela Unidade de Negócios de Soluções Tecnológicas)
Shigeki Komiyama: Diretor, Vice-presidente Executivo (responsável pela Unidade de Negócios de
Soluções de Negócios e pela Unidade de Negócios de Soluções de Engenharia)
Wataru Hasegawa: Diretor, Vice-presidente Executivo (Diretor de Finanças)
Jeff Mandell: Vice-presidente Executivo (responsável pela Unidade de Negócios Criativa e pela Unidade
de Negócios de Consumo)






Koji Shimoda: Vice-presidente Executivo (responsável pela Engenharia e Garantia de Qualidade)
Aaron Atkinson: Vice-presidente Executivo (Diretor de Informação e Operações)
Tom Lam: Vice-presidente Executivo (responsável pela Operação da China)
Robert Marlinghaus: Vice-presidente Executivo (responsável pelos Recursos Humanos)
“Estamos em um importante ponto de entrada em um novo território, no qual as pessoas do mundo todo,
incluindo os profissionais criativos e os cidadãos comuns que usam as canetas digitais para o trabalho, a
educação e no dia a dia, podem capturar, expressar e compartilhar suas ideias de uma forma criativa e
livre por meio da nuvem”, finaliza Yamada. Por meio da sua nova organização a Wacom quer garantir que
a companhia aproveite sua experiência e seus recursos para apoiar as pessoas e fazer crescer, mais ainda,
seu negócio no futuro.

Sobre a Wacom
Fundada no Japão em 1983, a Wacom é uma companhia global com escritórios em todo o mundo que suportam a
distribuição e vendas em mais de 150 países. Por mais de 30 anos, a Wacom tem trabalhado com as mais criativas
pessoas e organizações para inspirar e equipar estes públicos e fazer do mundo, um lugar mais criativo. Os produtos
da Wacom têm sido usados por consumidores leais para criar alguns dos conteúdos mais emocionantes relacionados
à arte digital, filmes, efeitos especiais, moda e designers de produtos. Além disso, os produtos desempenham
também um papel significativo em tornar a tecnologia acessível de uma forma natural e intuitiva por meio de mesas
digitalizadoras, tablets, canetas digitais, displays interativos, soluções de interface digital e eDocument. Assim,
oferecem a possibilidade dos usuários de todo o mundo expressarem sua criatividade digitalmente, sejam eles
artistas, executivos ou toda e qualquer pessoa que aprecie a criatividade.
A empresa também oferece seus produtos como soluções OEM através do Wacom Feel IT Technologies, integrada
a PCs, tablets e smartphones dos principais fabricantes mundiais.
Para mais informações sobre os produtos da Wacom, visite: http://www.wacom.com

