
 

Mitsubishi Electric traz tecnologia e esporte para a Japan 

House São Paulo 

No ano em que a imigração japonesa completa 110 anos no Brasil, companhia 

expõe seu portfólio e traz atletas patrocinados para os Jogos de 2020 ao local  

A multinacional Mitsubishi Electric, uma das principais fornecedoras de soluções 

de tecnologia para a indústria em todo o mundo, reforça seu DNA japonês em 

solo brasileiro com uma exposição na Japan House São Paulo. Nos dias 18, 19 

e 20 de outubro, a Mitsubishi Electric Total Solution Exhibition vai aliar tecnologia 

e esporte para mostrar aos visitantes tudo o que a tradicional companhia 

japonesa pode oferecer. 

Com quase cem anos de existência, a companhia vê no evento uma 

oportunidade de reforçar sua trajetória. “Estamos muito felizes com essa 

oportunidade de mostrar a importância de nossos produtos e serviços, que têm 

qualidade ímpar, além de trazer os atletas do tênis de mesa que estamos 

patrocinando com o objetivo que disputem os Jogos de 2020 no Japão”, afirma 

Koji Miyashita, presidente da Mitsubishi Electric do Brasil. 

Durante a exposição, os visitantes poderão conhecer de perto a linha de 

automação industrial da companhia, com destaque para um robô industrial, que 

irá demonstrar a linha de produtos de baixa tensão, recém-lançada no Brasil. No 

local, o público também poderá ver de perto soluções de economia de energia, 

automação predial, sistemas de visualização, sistemas de ar condicionado, entre 

outras, oferecidas pela companhia. A maior parte das soluções é fabricada no 

Japão e se destaca por sua qualidade e eficiência, atendendo milhares de 

clientes ao redor do mundo.  

Para proporcionar conhecimento de qualidade a respeito do ambiente industrial, 

a companhia também vai trazer para o tradicional centro de cultura japonesa um 

simulador de CNC (Comando Numérico Computadorizado), em que será 

possível verificar como funcionam as opções de programação que realizam 

comandos mecânicos dentro da operação de diversos setores. Após 

conhecerem um pouco mais sobre as soluções da empresa, os visitantes 

poderão conhecer os mesatenistas Hugo Hoyama, Gustavo Tsuboi e Bruna 

Takahashi, todos patrocinados pela Mitsubishi Electric, visando os Jogos de 

2020, em Tóquio. “A Mitsubishi Electric acredita no esporte em âmbito global e 

essa ação só reforça o quanto queremos consolidar a nossa presença no Brasil. 

Estamos muito felizes e esperamos que nosso apoio seja de grande valia para 

os atletas”, afirma Miyashita. 

A exposição Mitsubishi Electric Total Solution Exhibition será realizada em 

outubro, entre os dias 18 e 20 na Japan House São Paulo. Nos dois primeiros 

dias, será possível visitar o local das 10h às 19h e, no sábado, a exposição fica 

disponível das 10h às 17h. A entrada é franca.  



 

Serviço 

Mitsubishi Electric Total Solution Exhibition 

Data: 18 a 20 de outubro 

Horário: 10 às 19h (quinta e sexta-feira) 

10 às 17h (sábado) 

Local: Japan House São Paulo – Av. Paulista, 52, Bela Vista  

 

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation 

Com quase 100 anos de existência, a Mitsubishi Electric Corporation é reconhecida 

como líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos 

e eletrônicos utilizados em Sistemas elétricos e de energia, Automação industrial, 

Sistemas de informação e comunicação, Dispositivos eletrônicos, Sistemas de 

transporte e Aparelhos domésticos. Listada no ranking Global 2000, elaborado pela 

Forbes, é uma das 300 maiores empresas de capital aberto do mundo. Com o princípio 

corporativo de contribuir com a criação de uma sociedade próspera, a companhia está 

presente em mais de 40 países ao redor do mundo, totalizando mais de 140 mil 

colaboradores. A empresa registrou vendas consolidadas do grupo de 4.431,1 bilhões 

de ienes (US$ 41,8 bilhões *) no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2018. Para 

obter mais informações, visite: www.MitsubishiElectric.com 

* Com uma taxa de câmbio de 106 ienes para o dólar americano, a taxa dada pelo 

Mercado de Câmbio de Tóquio em 31 de março de 2018 

Sobre a Mitsubishi Electric do Brasil 

No país desde 1975, a Mitsubishi Electric do Brasil reflete os valores globais da 

companhia, atuando nas áreas de: Automação Industrial e CNC, Sistemas de Ar 

Condicionado, Automação de Processos, Equipamentos Automotivos, Sistemas de 

Visualização e Sistemas de Transporte. 
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Máquina Cohn&Wolfe 

Karina Souza | karina.souza@maquinacohnwolfe.com | 3147-7310 
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