
 

São Paulo recebe o maior evento  
da indústria do alumínio nas Américas 

O 8º Congresso Internacional do Alumínio e a ExpoAlumínio 
reunirão no início de setembro gigantes globais, executivos, 
consultores nacionais e internacionais, grandes marcas e toda a 
cadeia de valor do segmento do alumínio 

No início de setembro, São Paulo se transformará na capital do alumínio. 
Entre os dias 3 e 5 do mês, a cidade será palco do 8º Congresso 
Internacional do Alumínio e da ExpoAlumínio – Exposição 
Internacional do Alumínio, que acontecerão simultaneamente no São 
Paulo Expo. Ambos os eventos têm a curadoria da Associação Brasileira do 
Alumínio (ABAL) e juntos compõem o maior evento do setor nas Américas. 

O 8º Congresso é um fórum de excelência. Executivos das grandes 
companhias, representantes de associações internacionais do alumínio, de 
agências governamentais, de centros de pesquisa e excelência vão 
compartilhar experiências bem sucedidas, ações inovadoras e, sobretudo, 
apontar tendências. Ao todo, serão 15 painéis de discussão e 70 palestrantes.  

A ExpoAlumínio, que acontece simultaneamente ao 8º Congresso, traz as 
novidades dos produtores primários e secundários de alumínio, das empresas 
de reciclagem, dos fornecedores de máquinas, insumos e dos representantes 
dos setores de metalurgia, usinagem e fundição.  

O evento contará ainda com uma atração extra: a Casa do Alumínio, que 
revela em seus ambientes, de forma lúdica e interativa, a presença e a 
importância do alumínio em nosso dia a dia.   

Para credenciamento, 
acesse: https://www.expoaluminio.com.br/Multimidia/Credenciamento-de-
Imprensa/ 
 
Acesse a programação do 8º Congresso:  
https://www.expoaluminio.com.br/O-Congresso/Programacao/ 
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Sobre a ABAL 

Fórum legítimo do setor, desde 1970, a Associação Brasileira do Alumínio defende os 
interesses das empresas que atuam diretamente ou dependem da indústria de alumínio. A 
entidade representa o setor junto ao governo e à sociedade, além de participar de fóruns e 
eventos relacionados ao negócio de seus associados. Além disso, mantêm parcerias com 
federações e outras associações para ampliar o diálogo com toda a cadeia produtiva. 
Disseminadora de conhecimento, a ABAL responde pela elaboração de normas técnicas 
para a cadeia de processos e produtos do alumínio, e contribui com a qualificação 
profissional por meio de cursos, palestras e seminários em diversas áreas. A missão da 
entidade é tornar a indústria do alumínio mais sólida, forte e competitiva. 
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