Digital Talks 2021: Mitsubishi Electric conversa sobre os caminhos da transformação digital
Evento online gratuito traz bate-papos com os especialistas da companhia sobre uma série de temas atuais
sobre tecnologia e inovação
Especialistas da Mitsubishi Electric, multinacional japonesa reconhecida como líder no desenvolvimento e
implementação de soluções de automação industrial e CNC, entre outros segmentos, estarão reunidos no
evento online Digital Talks 2021, no próximo dia 23 de novembro, a partir das 9h, em uma série de sete
conversas sobre inteligência artificial, automação industrial, eficiência energética, entre outros temas
atualmente em alta.
“O Digital Talks é uma iniciativa própria da Mitsubishi Electric do Brasil para disseminar nossas soluções
através da discussão de temas atuais relacionados à tecnologia e inovação, valores que estão no espírito da
nossa empresa e que temos a missão de compartilhar com a sociedade. Ou seja, o objetivo do evento é
apresentar esses temas em um formato de entrevistas, de forma agradável e acessível para uma ampla gama
de pessoas, desde o estudante até o profissional mais experiente, pois entendemos que conhecimento
nunca é demais”, destaca Fabiano Lourenço, vice-presidente da Mitsubishi Electric do Brasil.
Confira a programação
Com vasta experiência em suas áreas, os participantes debaterão sobre sete temas considerados como
essenciais nos dias de hoje.
Tema 1: Eficiência Energética na Indústria – Uma visão de sobrevivência no mundo dos negócios e de
sustentabilidade na sociedade
Tema 2: Inteligência Artificial – A nova era no universo das máquinas-ferramentas
Tema 3: Automação de Processos – Inovações tecnológicas que vão revolucionar os processos operacionais
Tema 4: Tecnologias para Ar-Condicionado – Inteligência para garantir qualidade, eficiência energética e
controle de consumo
Tema 5: Gêmeos Digitais – As oportunidades desta inovação aplicada em nossos robôs industriais
Tema 6: Edifícios Inteligentes – Soluções integradas para automação e conquista de certificações
Tema 7: Automação Industrial – Da mais simples à mais robusta, as tecnologias de ponta para modernizar a
indústria brasileira
Anote na agenda
Evento: Digital Talks 2021 Mitsubishi Electric – Transformação digital, robótica, inteligência artificial,
automação industrial
Dia: 23 de novembro
Horário: A partir das 9 horas no site do evento.
Acesse o digitaltalks2021.com.br, faça a sua inscrição gratuita, confira mais detalhes e participe do evento.
Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com 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. 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.
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.

