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Expectativa pela retomada do crescimento do setor do aço
da América Latina marca o encerramento do Alacero-57

Alacero, Rio de Janeiro, Brasil, 26 de outubro de 2016.   Terminou hoje (26/10), no Rio de Janeiro, o Congresso Alacero-57 
& ExpoAlacero 2016, promovidos pela Associação Latino-Americana de Aço (Alacero). Foram dois dias de 
debates com a participação de cerca de 500 representantes da cadeia sidero-metalúrgica de diversos países. 
A expectativa para 2017 é de retomada, com aumento do consumo de aço de 3,6% na América Latina, mas 
também de preocupação com o excedente de capacidade mundial de aço. “Há sinais de que o pior passou 
e vamos voltar a crescer gradualmente. A região precisa enfrentar seus desafios particulares, mas principal-
mente sobreviver ao excesso de capacidade de aço provocado especialmente pela China. Hoje, o que vemos 
são empresas privadas competindo com o governo chinês. É uma competição desleal”, disse o presidente do 
Alacero, CEO da ArcelorMittal Aços Longos para América Central e do Sul e membro do Comitê Executivo do 
Grupo ArcelorMittal, Jefferson de Paula.

Durante todo o evento, analistas especializados e líderes da indústria mostraram preocupação em relação ao 
reconhecimento da China como economia de mercado ao final de 2016 e falaram sobre a necessidade urgente 
de redução de capacidade de produção de aço no País. Além disso, discutiu-se sobre o fortalecimento da com-
petitividade das matérias primas siderúrgicas, competitividade e inovação para o crescimento da cadeia de 
valor do aço e o mercado de aço. O último painel do evento reuniu CEOS do setor em debate sobre o futuro 
da indústria do aço. 

“A América Latina voltará a crescer em 2017, impulsionada pela melhora do ambiente político-econômico no 
Brasil e na Argentina. Diante disso, volta à disposição de investimento. Teremos economias mais abertas e 
mais pressão importadora e o tema central será competitividade, mas competição dentro das regras de mer-
cado”, disse o coordenador do painel, diretor-geral da Ternium Siderar e também vice-presidente do Comitê 
Executivo do Alacero, Martín Berardi. O painel teve ainda a participação dos CEOs da Acindar - Grupo Arce-
lorMittal, José Ignacio Giraudo, da Ternium Mexico, Máximo Vedoya e da Gerdau, André Johannpeter.

O próximo Congresso Alacero será realizado de 30/10 a 01/11/2017, em Cancún, no México. 

Estrutura Alacero - Foi renovada por mais um ano a estrutura do Comitê Executivo da Alacero, que tradicio-
nalmente muda a cada ano.

O Comitê Executivo continua sendo integrado por:

Presidente:   Jefferson De Paula 
1° Vice-presidente:  Martín Berardi
2° Vice-presidente:  Alexandre de Campos Lyra
Secretário:   Fernando Reitich 
Tesoureiro:   Oscar Machado 
Diretores:   André Gerdau Johannpeter, Raúl Gutiérrez Muguerza e Daniel Novegil
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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 12 países, cuja produção é de aproximadamente 70 milhões anuais. 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.


