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As relações argelino-brasileiras no campo econômico 
 

 
Antes de tudo, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos pela acolhida 
que recebi hoje na Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, um parceiro importante 
de nosso país, que tanto trabalhou para fortalecer os laços econômicos bilaterais 
em benefício de ambos os países, e com o qual espero trabalhar de perto durante 
minha estada a fim de aproveitar ao máximo o potencial da cooperação bilateral.  
 

As relações argelino-brasileiras sempre foram boas e cordiais. A cooperação 
bilateral foi impactada negativamente nos últimos anos por uma série de fatores, 
principalmente pela crise sanitária mundial.  Entretanto, a disposição e prontidão 
de ambas as partes para superar esta situação sempre foi reiterada pelas mais 
altas autoridades de ambos os países. A realização da quinta sessão de consultas 
políticas, em março de 2021, foi uma excelente oportunidade para renovar o 
diálogo. 
 

Representar a Argélia no Brasil é uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande 
responsabilidade. A amizade, a vontade e, sobretudo, a disponibilidade dos 
brasileiros que conheci desde minha chegada a Brasília me permitem ter 
esperança e vislumbrar um verdadeiro relançamento da cooperação. Esta 
cooperação já se beneficia de um quadro jurídico rico e variado que abrange 
praticamente todas as áreas. O desafio é traduzir isso em ação no terreno, 
desenvolvendo uma ação de cooperação win-win que esteja à altura da qualidade 
das relações políticas e do potencial econômico dos dois países. 
 

De acordo com o site do Ministério do Comércio Exterior brasileiro, o volume do 
comércio bilateral em 2021 atingiu 2.657,5 milhões de dólares, contra 1.950,2 
milhões de dólares em 2020, representando um crescimento de 36,3%. As 
exportações brasileiras cresceram 28,6% no mesmo período, atingindo 1.517,6 
milhões de dólares, enquanto as importações de nosso país aumentaram 48%, 
atingindo 1.139,9 milhões de dólares. 
 

Nossas exportações marcaram um retorno aos níveis pré-pandêmicos, embora a 
balança comercial permaneça favorável ao Brasil pelo terceiro ano consecutivo. O 
excedente em 2021 foi de 377,7 milhões de dólares. 
Os números mostram que a Argélia ocupa a 39ª posição nas exportações 
brasileiras e a 35ª posição nas importações, com uma participação estimada de 
0,5% em ambos os casos. 



Por outro lado, o Brasil é mais importante para o comércio exterior argelino, pois 
é, segundo as estatísticas argelinas, o sétimo parceiro comercial em 2021, com 
um volume de comércio superior a 03 bilhões de dólares. Essas estatísticas 
revelam uma lacuna ainda maior de 800 milhões de dólares a favor do Brasil.  
 

A Argélia tem sido um dos principais parceiros comerciais do Brasil tanto na África 
como no mundo árabe nos últimos anos. Meu país ficou em segundo lugar na 
África antes de ocupar o primeiro lugar em 2021 e está em terço lugar em 
comparação com outros países árabes. 
Segundo as estatísticas argelinas, o Brasil está:  
 

 na sexta posição como origem de nossas importações com 1956 milhões 
de dólares de importações e um aumento de 46% em relação ao ano de 
2020. 

 na nona posição como destino de nossas exportações com 1100 milhões 
de dólares e um aumento de 50% em relação ao ano anterior. 

 

Em relação as Américas, o comércio externo argelino com o Brasil constitui 29% 
de nossas importações e 32% das exportações argelinas. 
 
 

As exportações brasileiras para a Argélia: 
 

o Açúcar e melaço 51%. 
o Soja 18%. 
o Milho não moído, exceto milho doce 8,5%. 
o Minério de ferro e seus concentrados 8,5%. 
o Gorduras e óleos vegetais 4,3%. 
o Amendoim 3,4%. 
o Outros produtos de processamento industrial 2,1%. 
o Leite, produtos lácteos, creme de leite, exceto manteiga e queijo 1,3%.  
 

As importações brasileiras da Argélia: 
 

o Petróleo bruto ou óleos minerais betuminosos brutos 57%. 
o Fertilizantes químicos /fertilizantes que não sejam fertilizantes brutos 38%. 
o Óleos combustíveis ou minerais betuminosos, exceto óleos brutos 2,9%.  
o Outros produtos industriais 1,4%. 
 
 
 



O quadro institucional é baseado no Fórum de Empresários, que não se reúne 
regularmente. É meu papel incentivar e facilitar oportunidades de reuniões entre 
funcionários da Câmara de Comércio e Indústria da Argélia (CACI) e da Câmara 
de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB). Na minha opinião, os empresários e 
operadores econômicos deveriam se beneficiar de mais oportunidades para uma 
melhor interação (trocas comerciais, investimentos...).  Para este fim, posso 
assegurar-lhes que a Embaixada desempenhará o papel de facilitadora e 
compromete-se em ser um contato sempre disponível. 
 
A 53ª edição da Feira Internacional de Argel (13 a 18 de junho de 2022), na qual 
instituições brasileiras foram convidadas a participar, seria uma excelente 
oportunidade para conhecer melhor a economia argelina e estabelecer os 
contatos necessários para um fortalecimento substancial da cooperação bilateral 
em todas as áreas. 
 
Estou certo de que vocês sabem que os hidrocarbonetos e seus derivados 
constituem a maior parte de nossas exportações em geral, e em particular para o 
Brasil. No entanto, as exportações argelinas de hidrocarbonetos estão crescendo 
significativamente graças à política implementada desde a eleição do Presidente 
da República e por sua iniciativa, em dezembro de 2019. 
 
O fosfato constitui uma parte importante de nossas exportações, assim como as 
tâmaras e o azeite de oliva, que são de excelente qualidade e ganharam muitos 
prêmios internacionais, assim como muitos outros produtos (cimento, barras, 
hastes e perfis de ferro, aço, legumes e frutas, produtos farmacêuticos, etc.). 
 
Apesar do grande potencial de cooperação nesta área, há pouco investimento de 
ambos os lados. Isto é particularmente verdadeiro no investimento da empresa 
WEG no setor elétrico e da Andrade Gutierrez na construção civil, bem como na 
cooperação técnica no campo do turismo e do artesanato na Argélia, e do grupo 
argelino Cevital no agronegócio no Brasil. 
 
Os investimentos de ambos os lados são poucos, apesar do significativo potencial 
de cooperação nesta área. Destaca-se, em especial, o investimento da empresa 
WEG no setor elétrico e da Andrade Gutierrez na construção, bem como em 
termos de cooperação técnica na área de turismo e artesanato na Argélia e do 
grupo argelino Cevital em Agronegócios no Brasil. 
 
 



Entendemos a insistência do lado brasileiro em relançar as negociações do 
Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI). Em nome das 
autoridades argelinas, confirmo que meu país ainda está interessado em concluir 
tal acordo e que o atraso se deve principalmente ao processo de reforma em 
andamento. 
 

De fato, um novo código de investimento, muito mais atraente porque deve 
simplificar os procedimentos e, assim, remover todos os obstáculos que possam 
desencorajar os investidores, está sendo preparado pelo governo. O projeto está 
muito avançado, mas ainda não finalizado, embora algumas mudanças muito 
importantes já tenham sido feitas, como a revisão da regra 49/51/%, a revogação 
do direito de preferência do Estado e a expansão dos setores não estratégicos. 
 

Consequentemente, acredito que é de suma importância que, uma vez 
adotado o novo código, pensemos em reativar o Fórum de Negócios 
bilateral, que deverá examinar tanto o potencial de cooperação bilateral 
quanto as oportunidades de investimento na Argélia com base nos dados da 
nova governança econômica marcada por uma melhoria progressiva do 
clima de negócios e da atratividade das condições oferecidas aos 
investidores estrangeiros. 
 

Meu país tem feito esforços significativos no campo econômico e social. As 
reformas políticas, jurídicas, fiscais e estruturais empreendidas nos últimos 
tempos, no âmbito da implementação das recomendações da conferência 
nacional sobre recuperação económica, realizada no final de agosto de 2020, 
visam a transição para uma economia diversificada e geradora de riqueza. Eles 
terão de permitir, entre outras coisas, uma maior liberalização da economia 
argelina, uma melhoria contínua do clima de negócios e uma maior abertura do 
mercado argelino na perspectiva de uma melhor integração na economia mundial. 
 

Para isso, meu país precisa do know-how, da expertise e das tecnologias 
brasileiras e a de seus outros parceiros, para revitalizar sua indústria e diversificar 
sua economia, assim como, o Brasil precisa da Argélia para a internacionalização 
de suas empresas e a promoção de seus bens e serviços nos principais mercados 
africanos, árabes e europeus com os quais a Argélia concluiu acordos de livre 
comércio. 
 

A Argélia mostra sua disposição e disponibilidade para promover sua cooperação 
com o Brasil e continuo convencido de que o mesmo vale para seu país amigo. 
Vamos traduzir isso em termos concretos! 


