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Termina o Congresso Alacero-56 e a Asociación Latinoamericana 
del Acero anuncia seus dirigentes para 2016

Alacero - Buenos Aires, Argentina, 11 de novembro de 2015.  Depois de dois dias repletos de informações e debates, contando 
com a  participação de cerca de 800 pessoas, terminou hoje na cidade de Buenos Aires o Congresso Latino-
americano do aço, o Alacero-56, a organização que reune a cadeia de valor do aço da América Latina.

Como parte de seu ato de encerramento, o Alacero anunciou seus novos dirigentes e membros de seu Co-
mitê Executivo para o período de 2016. O Comitê Executivo – cujos membros foram eleitos na reunião do 
Conselho do Alacero na segunda-feira, 09, e assume suas funções a partir de hoje. 

O Comitê Executivo será integrado por: 
_Presidente:  Jefferson De Paula
_1° Vice-presidente:  Martín Berardi
_2° Vice-presidente:  Benjamín Baptista Filho
_Secretário:  Fernando Reitich
_Tesoureiro:  Oscar Machado
_Diretores:  André Gerdau Johannpeter, Raúl Gutiérrez Muguerza, Daniel Novegil

Jefferson De Paula é CEO da ArcelorMittal Aços Longos Américas Central e do Sul. Sua carreira no Grupo 
começou em 1993, como Gerente Geral da planta da Belgo Mineira em Cariacica (Brasil). Em 2001, ele foi 
para a Acindar (Argentina) para ocupar o cargo de Vice-Presidente Executivo Industrial para o setor do 
aço. Posteriormente, a partir de 2006, ele foi Vice-Presidente Comercial e Industrial também na Acindar. 
Em 2008, o Sr. Jefferson De Paula se juntou ao segmento de Aços Longos na Europa, à frente do negócio de 
trilhos, estacas-prancha e seções especiais, tornando-se posteriormente CEO da ArcelorMittal Aços Longos, 
para a Unidade de Negócios do Sul da Europa. Em 2011, ele foi nomeado CEO da ArcelorMittal Aços Longos 
Américas, cargo que ocupou até sua posição atual. Jefferson De Paula é engenheiro metalúrgico formado 
pela Universidade Federal Fluminense (Brasil) e tem mestrado em Negócios, Finanças e Marketing pela 
Universidad Austral (Argentina).

No último dia, foi anunciado que o próximo Congresso Latinoamericano do Aço, Alacero-57 acontecerá na 
cidade do Rio de Janeiro, de 24 a 26 de outubro de 2016. A comissão organizadora do Brasil convidou o 
público a assistir um vídeo sobre o país.

As atividades do Congresso Alacero-56, que começaram na última segunda-feira, convidou os participantes 
a refletir sobre os acontecimentos atuais e futuros da indústria, à luz das realidades econômicas mundiais e 
da América Latina. O tema central desta edição girou em torno da importância de gerar políticas de desen-
volvimento industrial que permitam que a região recupere o caminho da re-industrialização, para o que é 
fundamental a cooperação público-privada e um compromisso de fortalecimento das cadeias produtivas em 
toda a região.
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O tema “China” também foi destaque. O excesso de capacidade produtiva de aço instalada naquele país 
está  impondo uma pressão de exportação sobre suas empresas siderúrgicas estatais que tem distorcido o 
mercado do aço em todo o mundo e que está afetando, por meio de suas práticas desleais e preços baixos, 
a sustentabilidade econômica e o emprego gerado pela siderurgia latinoamericana.

Durante todo o Congresso, ouviu-se repetidamente, tanto de analistas especializados quanto de líderes da 
indústria, sobre a necessidade urgente de que os governos da América Latina tomem medidas urgentes 
e definitivas para acabar com a entrada indiscriminada de importações que não cumprem as diretrizes 
estabelecidas pela OMC. A cooperação público-privada é fundamental para garantir condições de igualdade 
para o comércio da região, de forma a garantir a competitividade dos produtores locais.

Apesar da difícil situação econômica atual, a indústria do aço na América Latina reafirmou a sua confiança 
na região e o seu compromisso com ela, o que é comprovado pelos investimentos recentes e futuros, seu 
forte compromisso com suas comunidades e com o meio ambiente, além do crescente interesse em ques-
tões como inovação e competitividade expressos durante o Congresso.

Paralelamente ao Congresso, aconteceu a ExpoAlacero 2015, onde as principais empresas do setor, fornece-
dores e clientes apresentaram suas novidades, serviços e produtos. Este ano aconteceu também a Mostra de 
Esculturas em Aço, com uma retrospectiva de artistas de toda a América Latina.

Sobre Alacero

Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero) – É uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne a cadeia de va-
lor do aço da América Latina para fomentar os valores de integração regional, inovação tecnológica, excelência em re-
cursos humanos, responsabilidade empresarial e sustentabilidade sócioambiental. Fundada em 1959, é formada por 49 
empresas de 25 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 Organis-
mo Internacional Não Governamental por parte do Governo da República do Chile, país sede da Direcção Geral.


