
São Paulo recebe edição histórica 
do maior evento da indústria do alumínio na América Latina

O 9º Congresso Internacional do Alumínio e a ExpoAlumínio 2020 reunirão no início de setembro toda a 
cadeia de valor da indústria do alumínio, marcando os 50 anos da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) 

De 08 a 10 de setembro, a cidade de São Paulo se transformará mais uma vez na capital do alumínio. Nessa 
data, o São Paulo Expo recebe o 9º Congresso Internacional do Alumínio e a 8ª ExpoAlumínio – Exposição 
Internacional do Alumínio. Ambos os eventos têm curadoria da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) 
e juntos compõem o maior encontro da indústria na América Latina.

Trata-se de uma edição especial do Congresso e da ExpoAlumínio, uma vez que 2020 também marca a 
celebração dos 50 anos de fundação da ABAL. “O nosso cinquentenário servirá de inspiração à montagem 
dos painéis de discussão que compõem esse grande fórum da cadeia produtiva do alumínio. Nosso principal 
objetivo será discutir e apontar o cenário das principais tendências que deverão influenciar e guiar o setor 
nos próximos 50 anos, produzindo uma massa de conhecimento técnico e estratégico. Além, é claro, de 
gerar negócios para toda o setor”, explica Milton Rego, presidente-executivo da ABAL. 

O  Congresso reúne executivos das grandes companhias brasileiras e do mundo, representantes de 
associações internacionais do alumínio, de agências governamentais, de centros de pesquisa e excelência, 
que vão compartilhar experiências bem sucedidas, ações inovadoras e, sobretudo, debater os grandes 
temas do setor, como transformação digital e indústria 4.0, economia circular, mineração sustentável, a 
questão energética, aplicações inovadoras do metal nos seus principais segmentos consumidores, entre 
outros assuntos.

Já a ExpoAlumínio oferece um espaço privilegiado para a apresentação das 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.

Assim como ocorreu em 2018, a ExpoAlumínio e o Congresso Internacional do Alumínio acontecerão 
simultaneamente ao Congresso e Mostra Internacional SAE Brasil, evento consagrado por apresentar o 
que há de mais inovador no setor de engenharia automotiva. Nesta edição, a grande novidade fica por conta 
da realização também simultaneamente da AMTS, feira focada no avanço da tecnologia de manufatura e no 
desenvolvimento futuro da indústria automotiva.

“O nosso objetivo com essas parcerias é gerar um hub de negócios sinergéticos, oferecendo tanto ao 
expositor quanto ao público visitante uma gama interessantíssima de oportunidades. Evoluímos com 
as parcerias voltadas ao setor de mobilidade, pois se trata do maior segmento consumidor do metal no 
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mundo e também o de maior potencial de crescimento no Brasil. O objetivo, no longo prazo, é ampliar 
esse hub para eventos de outros setores nos quais o alumínio está presente”, diz Rafael Torres, diretor de 
Comunicação da ABAL.

Como participar?
A comercialização de espaços da ExpoAlumíno 2020 está a cargo da Reed Exhibitions, com Patrícia Oliveira, 
por meio do e-mail patricia.oliveira@reedalcantara.com.br e/ou do telefone (11) 97052-2087.

As oportunidades comerciais do 9º Congresso são negociadas pela MCI. Mais informações com Tatiana 
Valente, pelo e-mail tatiana.valente@mci-group.com e/ou pelo telefone (11) 3056-6000.

Serviço
9º Congresso Internacional do Alumínio e ExpoAlumínio 2020 
Data: 08 a 10 de setembro de 2020
Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda
Acesse:
http://congressoaluminio.com.br/
https://www.expoaluminio.com.br/pt-br.html
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