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Alacero-58: na próxima segunda-feira, a indústria do aço
e sua cadeia de valor se reunirão em uma nova edição
do Congresso Alacero em Cancún, México
Alacero - Santiago, Cancún, 02 de novembro, 2017. A 58ª edição do Congresso Latino-americano de Aço será realizada
entre os dias 6 e 8 de novembro no Hotel Paradisus Cancun, México e será presidida por Jefferson de Paula
(Presidente da Alacero, Membro do Comitê Executivo do Grupo ArcelorMittal e CEO de ArcelorMittal Aços
Longos) e Guillermo Vogel (Presidente do Comitê Organizador Mexicano e Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Tenaris). Da mesma forma, na inauguração do Congresso Alacero-58, participarão Rogelio
Garza Garza (Subsecretario de Indústria e Comércio no Ministério de Economia do México).
Este ano o eixo central da Alacero-58 será América Latina e sua indústria siderúrgica na nova ordem. Enquanto a economia e o mercado começaram seu processo de recuperação, isto é confrontada com a incerteza política e a indústria siderúrgica deve enfrentar este novo cenário. Como um selo deste evento, Alacero
traz personalidades excepcionais que abordarão e responderão as principais questões.
Rafael Rubio, Diretor Geral da Alacero assinala que neste ano teremos quatro eixos principais que abordarão
os principais desafios, com objeto de propor estratégias para fortalecer de forma sustentável a nossa indústria latino-americana.
O primeiro bloco centra-se na perspectiva econômica em tempos de incerteza política. Neste painel participará Eric Farnsworth (Council of the Americas and the Americas Society), Dany Bahar (Brookings Institution
Global Economy and Development/Harvard University Center for International Development) e Marcos Casarin (Oxford Economics). Logo depois, teremos a intervenção de Hugo Beteta (CEPAL no México), focando
na situação da América Latina perante a nova ordem econômica e política.
No segundo bloco, será tratada uma das principais preocupações do setor siderúrgico, sobrecapacidade
global e a situação da China. Os palestrantes serão Le Xia (BBVA Research), Lance Noble (Câmara de Comércio da União Europeia em China) e Yuanpeng Li (Mckinsey China Office).
Além disso, este ano será discutido a quarta revolução industrial e a fabricação digital. Este assunto será
abrangido por Pinakin Chaubal (ArcelorMittal), Jun H. Goh (Posco) e Richard Oppelt (Accenture Strategy).
Finalmente, fecharemos com o painel de renome sobre o mercado do aço global e regional que será moderado por José Luis de la Cruz e terá 3 eixos principais. A seção do mercado mundial que estará integrada
por Paul Butterworth (CRU Steel World Office) e Peter F. Marcus (World Steel Dynamics). Logo, teremos uma
mesa redonda com os principais CEOs do aço mexicano: Luis Enrique Zamudio Miechielsen (AHMSA), Víctor
M. Cairo (ArcelorMittal México) Oscar Maldonado Charles (Autlán), Raúl Gutiérrez Muguerza (Deacero),
Fabricio Menegoni Meirelles (Gerdau Corsa), Sergio de la Maza (Tenaris Tamsa) e Máximo Vedoya (Ternium
México ). Por último, CEOs Martín Berardi (Ternium Siderar), Benjamin M. Baptista Filho (ArcelorMittal Brasil),
Vicente Noero (Acerías Paz del Rio) e Ricardo Cillóniz, apresentarão suas visões do mercado siderúrgico
latino-americano.
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Como todos os anos, dentro das atividades do Congresso Latino-americano de Aço, será realizada a ExpoAlacero 2017, exposição das mais importantes empresas da indústria siderúrgica e de sua cadeia de valor, e
se levará a cabo o final do 10º Concurso Alacero de Desenho em Aco para Estudantes de Arquitetura 2017.
O Congresso Alacero, com uma longa história de 58 anos, é o evento mais importante da indústria siderúrgica e sua cadeia de valor na região, reunindo um número significativo de executivos, produtores, fornecedores, clientes e empresas relacionadas.
Para obter mais informações sobre os painéis, palestrantes e inscrições durante o evento, visite cancun58.
alacero.org

Sobre Alacero
Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero) – É uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne a cadeia de
valor do aço da América Latina para fomentar os valores de integração regional, inovação tecnológica, excelência
em recursos humanos, responsabilidade empresarial e sustentabilidade sócioambiental. Fundada em 1959, é
formada por 49 empresas de 20 países, cuja produção é de aproximadamente 70 milhões anuais- representando 95% do aço fabricado na América Latina. Alacero é reconhecida como Organismo Consultor Especial para
as Nações Unidas e como Organismo Internacional Não Governamental por parte do Governo da República do
Chile, país sede da Direcção Geral.
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