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RESUMO 

 

O artigo analisa as relações entre a República Argentina e a República Popular da 

China, desde seu estabelecimento formal, em 1972, ao fim da chamada Era Kirchner, 

em 2015, visando a demonstrar que, malgrado a crescente aproximação entre os 

países seja saudada por seus respectivos líderes como um exemplo bem-sucedido de 

“cooperação Sul-Sul”, verifica-se, principalmente a partir dos anos 1990, o 

estabelecimento de uma relação marcadamente assimétrica, sobretudo no âmbito 

econômico, destacando-se o risco de reprimarização da economia argentina e os 

crescentes déficits comerciais com seu parceiro chinês. A multiplicidade de temas da 

agenda bilateral permite verificar que a assimetria se estende aos campos político, 

militar e estratégico, com consequências negativas à soberania e economia argentinas. 
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ABSTRACT 

 

The article analyzes the relationship between the Argentine Republic and the 

People's Republic of China, since its formal establishment, in 1972, to the end of the 

so called “Kirchner Era”, in 2015, seeking to demonstrate that, despite the growing 

understanding between the countries, welcomed by their respective leaders as a 

successful example of "South-South cooperation", there is, especially since the 1990s, 

the development of a markedly asymmetrical relationship, mainly in the economic 

field, standing out the risk of reprimarization of the Argentine economy and the 

growing trade deficits with its Chinese partner. The multiplicity of issues negotiated 

in the bilateral agenda shows that this asymmetry extends to the political, military 

and strategic fields, with negative consequences for the Argentine sovereignty and 

economy. 
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1 Introdução 

 

O incremento das relações entre a República Argentina e a República 

Popular da China, concretizado, recentemente, por meio de Acordo de Aliança 

Estratégica Integral e a assinatura de quinze convênios, em fevereiro de 2015, ocorre 

em um contexto de crescente influência do país asiático sobre o país platino. Os 

convênios de cooperação abrangem desde a recomposição das combalidas reservas 

internacionais do Banco Central Argentino, por meio de operações de swap cambial, 

à expansão da infraestrutura hídrica e ferroviária argentina, destacando-se a 

construção de base chinesa de monitoramento espacial na província de Neuquén
1
, 

região que abriga o campo de Vaca Muerta, uma das maiores reservas de shale oil do 

mundo.  

 

Embora o estreitamento das relações bilaterais seja saudado nos meios 

políticos de ambos os países como um aprofundamento da “cooperação Sul-Sul”, 

verifica-se, de fato, a consolidação gradual de relação de interdependência 

assimétrica. A pauta bilateral de comércio, na última década, caracteriza-se 

basicamente pelo ascendente déficit comercial apresentado pela Argentina e 

intercâmbio de produtos primários argentinos e manufaturados chineses (de crescente 

valor agregado), bem como ínfimo comércio intraindustrial. Ademais, mesmo a 

infraestrutura construída e financiada pela China em solo argentino (no marco da 

chamada “diplomacia da infraestrutura”, implementada pelo país asiático no mundo 

em desenvolvimento) se resume basicamente à logística necessária ao escoamento da 

soja e demais produtos primários argentinos ao mercado chinês. 

 

O estabelecimento recente de acordos bilaterais e “associações estratégicas” 

entre a China e diversos países da América Latina, à margem dos arranjos regionais 

de livre-comércio, demonstram a intenção chinesa de negociar em posição de 

vantagem, conferindo novo impulso vital às tradicionais estruturas econômicas e 

políticas latino-americanas. Ademais, se contrapõem às definições tradicionais de 

 
1
 Acordo aprovado pelo Congresso Argentino por meio da Lei 27.123.

 



 

“cooperação Sul-Sul”
2
, que pressupõem benefícios mútuos e simétricos entre as 

partes.  

Entre as recentes iniciativas bilaterais, destaca-se a construção de base de 

monitoramento espacial chinesa na província argentina de Neuquén, a ser concluída 

em 2016, estando autorizada a operar no país por cinquenta anos. Embora seus fins 

sejam alegadamente civis, será controlada pela estatal China Satellite Launch and 

Tracking Control General (CLTC), subordinada ao Comitê Militar Central do 

Exército Chinês, despertando desconfiança e temores por parte dos Estados Unidos, 

União Europeia e parlamentares de oposição ao governo de Cristina Kirchner
3
. O 

acordo firmado entre a CLTC, a CONAE (Comisión Nacional de Actividades) e a 

província de Neuquén, ademais, possui anexos secretos, a que senadores argentinos 

não tiveram acesso. Discute-se, nos meios políticos e midiáticos argentinos, se a base 

poderia inserir o país no seio de uma eventual corrida aeroespacial entre os Estados 

Unidos e China (e a antena chinesa, em tese, poderia facilitar eventual ataque chinês 

contra satélites de outros países), algo contraproducente em termos de custo-

benefício, mesmo considerando-se que a lógica de sua construção se insere no marco 

de uma crescente vinculação temática (issue linkage) entre a Argentina e o país 

asiático, no âmbito das negociações bilaterais, pois os benefícios diretos que o país 

platino obterá com a operação da base serão ínfimos (10% do período diário total de 

monitoramento espacial
4
). 

 

1.2 Justificativa de pesquisa 

 

A crescente presença chinesa na América Latina, visando a obtenção, em 

grande escala, das commodities agrícolas e minerais necessárias à manutenção de seu 

galopante ritmo crescimento econômico, sobretudo por meio da expansão da 

produção manufatureira, tende a alterar, a médio e longo prazos, o equilíbrio de 

poder no continente americano e, especialmente, na América do Sul, onde o Brasil 

 
2

Definição da UNOSSC (United Nations Office for South-South Cooperation) disponível em:     

http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html. Acesso em 06 de março de 2016. 

3 www.lanacion.com.ar/1776764-preocupa-a-eeuu-y-a-europa-la-base-espacial-de-china-en-neuquen. 

Acesso em 06 de março de 2016.
 

4 www.elmundo.es/internacional/2015/07/02/55954e8b22601dea7e8b4594.html. Acesso em 06 de 

março de 2016. 



 

exerce tradicional influência. O incremento de relações bilaterais, crescentemente 

assimétricas, entre a emergente potência chinesa e a Argentina, um país sul-

americano relevante, da região do Prata, justifica o interesse na realização da 

presente pesquisa. Vários países da América do Sul, a exemplo da Argentina, 

estreitaram relações, de cunho marcadamente assimétrico, com a China, à margem 

do discurso autonomista que alguns de seus chefes de Estado adotaram no decorrer 

da primeira década do século XXI. 

 

1.3 Problema de pesquisa 

 

O recente e significativo incremento das relações entre a China e a 

Argentina, sob o manto da “cooperação Sul-Sul”, caracteriza-se, de fato, pelo 

estabelecimento e aprofundamento de relações econômicas e políticas assimétricas 

que poderiam implicar, a médio e longo prazos, a reprimarização da estrutura 

produtiva argentina e enfraquecimento de sua soberania. 

 

1.4 Definição da hipótese 

 

Dados referentes ao comércio bilateral, oriundos de órgãos estatísticos 

oficiais, bem como o padrão de investimento direto chinês na Argentina, revelam o 

estabelecimento e aprofundamento de importantes assimetrias econômicas e políticas 

em favor da China, malgrado o discurso autonomista e industrialista que, por vezes, 

sucessivos governos do país sul-americano adotam. 

 

1.5 Objetivos do trabalho de pesquisa 

 

1.5.1 Objetivo geral e específico 

 

A presente pesquisa tem, como objetivo geral, asseverar o incremento 

considerável das relações bilaterais entre a República Argentina e a República 

Popular da China nas últimas décadas, sobretudo no decurso da chamada “Era 



 

Kirchner” (2003 a 2015), que abrange o governo de Nestor Kirchner (2003 – 2007) e 

Cristina Kirchner (2007 – 2015). Como objetivo específico, demonstrar que o atual 

estreitamento das relações consolida uma interdependência marcadamente 

assimétrica, implicando o risco de reprimarização da estrutura produtiva do país 

platino e enfraquecimento de sua soberania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Desenvolvimento 

 

2.1 Dos primeiros anos de relações bilaterais (1972 – 1976) ao fim do governo Raúl 

Alfonsín (1983 – 1989) 

 

2.1.1 Os primeiros anos (1972 – 1976) 

 

O estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Argentina e a 

República Popular da China, em 16 de fevereiro de 1972
5
, durante o governo do 

general Alejandro Agustín Lanusse, na Argentina, e Mao Tsé Tung, na China, foi 

consequência indireta do processo de reaproximação entre a China e os EUA, 

conduzido por Henry Kissinger, secretário de Estado do governo Nixon (1969-1974), 

e o líder chinês. Certos países, sobretudo do chamado Terceiro Mundo, aproveitaram 

a distensão internacional para atravessar o que Gustavo Ferrari (1983 apud OVIEDO, 

2015:77) denominou “barreiras ideológicas da bipolaridade” e estabelecer vínculos 

comerciais com países comunistas. Anteriormente, a Argentina reconhecia apenas a 

República da China (Taiwan), com quem firmou um tratado de amizade, em 1947, e 

com quem romperia relações diplomáticas em 1972, ao estabelecer relações com a 

China maoísta. 

 

A chamada “Política de Portas Abertas” vinha sendo aplicada pela China 

desde o início dos anos 1970, com ênfase nos intercâmbios econômicos e 

desideologização de sua política externa, sobretudo em relação ao chamado Terceiro 

Mundo (CARDOZO, 2006:3), estabelecendo um contraponto com o passado recente 

de apoio a movimentos revolucionários, sobretudo na África e na Ásia. 

 

A relação sino-argentina, entretanto, se manteve estática do período que se 

inicia em seu estabelecimento, no ano de 1972, ao ínicio do período ditatorial 

conhecido como Processo de Reorganização Nacional (1976-1983), sobretudo em 

virtude do caos político-econômico que caracterizou o entremezzo democrático, com 

o retorno do peronismo (1973-1976). Não houve, no decorrer do período, qualquer 

 
5  

O comunicado sobre o estabelecimento de relações diplomáticas, firmado em Bucareste, Romênia: 

http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=15374&tipo=1&id=3436
 



 

relação significativa, com a completa ausência de atos bilaterais entre ambos os 

países. 

 

2.1.2 O Processo de Reorganização Nacional argentino (1976 – 1983) e a abertura 

econômica chinesa (1978 - ) 

 

As relações bilaterais conhecem impulso com o início do processo chinês de 

modernização (1978), a partir do qual as relações com a América Latina revestir-se-

iam de baixa densidade política e alta densidade econômica. A baixa densidade 

política decorreria da pouca relevância geoestratégica da América Latina para a 

China, como também da política chinesa de “ascensão pacífica”, evitando o 

estabelecimento de uma competição hegemônica na área de tradicional influência 

norte-americana. 

 

No período conhecido como Processo de Reorganização Nacional (1976 – 

1983), as relações bilaterais receberam certo impulso, com a celebração de acordos 

ainda vigentes. Além do estabelecimento de um convênio comercial, em 1977, e de 

transporte marítimo, em 1978, destacam-se convênios de cooperação econômica, 

científica e técnica, bem como acordo para exportação e importação de grãos, cereais, 

azeites e comestíveis, todos assinados no ano de 1980. Por um lado, a China 

encontrou um sócio sul americano para seu projeto de transformação econômica e 

industrialização, e a Argentina um aliado político que moderaria seu isolamento 

internacional, dadas as pressões internacionais, exercidas pelo governo Jimmy Carter 

e países europeus, relativamente ao tema de direitos humanos. Registrou-se, 

outrossim, a primeira visita de um chefe de Estado argentino (Jorge Rafael Videla, de 

facto) à China, em 1980. 

 

2.1.3 Governo Raúl Alfonsín (1983 - 1989) 

 

No período democrático, iniciado com o mandato de Raul Alfonsín (1983 - 

1989), houve certa ampliação da agenda bilateral, sobretudo nos campos político e 

econômico. A China passaria a ser um parceiro importante no sentido de amenizar o 



 

isolamento diplomático em relação à Europa, após a ruptura de relações com o Reino 

Unido, em virtude das Ilhas Malvinas, e da maior distância assumida em relação a 

Washington. Os acordos bilaterais no período se atém ao campo da cooperação 

científica e cultural, com a assinatura de convênio cultural, em 1984, de acordo para 

a cooperação bilateral no uso da energia nuclear para fins pacíficos, em 1985, e de 

protocolo adicional ao convênio de cooperação econômica entre o governo argentino 

e o governo chinês, em 1985, além de acordo de cooperação em matéria antártica, de 

1988, que assegurou o apoio argentino, sobretudo logístico, ao início das atividades 

chinesas de investigação científica na Antártida, com a abertura da primeira base 

chinesa no continente (Grande Muralha), contrabalançado com o compromisso 

chinês de apoiar a Argentina em suas aspirações como sede da Secretaria Permanente 

do Tratado Antártico, compromisso cumprido apenas em 2003 (CESARÍN, 2008:2).  

 

2.2 A abertura econômica argentina sob o governo de Carlos Menem (1989-1999) 

 

Um maior estreitamento das relações sino-argentinas se deu nos anos 1990, 

com o tímido mas crescente aumento do fluxo comercial, acompanhando o 

crescimento da economia chinesa, no contexto de reaproximação entre América 

Latina e China posteriormente à década de 80, marcada pela crise econômica e 

retração latino-americana no contexto político-econômico mundial. 

 

O incidente da Praça da Paz Celestial, em 1989, ao isolar a China 

temporariamente, propiciou a aproximação do país em relação a Buenos Aires que, 

no momento, enfrentava severa instabilidade política e sobretudo econômica, não 

podendo prescindir das vantagens comerciais do mercado chinês. Frise-se que o 

presidente Carlos Menem foi o primeiro chefe de Estado de um país alinhado ao 

Ocidente a visitar Pequim após o massacre.  

 

O início dos anos 1990, marcado pela profunda restruturação e abertura 

econômico-comercial argentina, sob a batuta de Domingo F. Cavallo, Ministro da 

Economia do governo Menem, concomitantemente à aceleração das reformas 

econômicas chinesas, abriu maiores oportunidades de intercâmbio, com incremento 



 

do comércio bilateral e do diálogo político, sendo a China o primeiro país asiático 

com quem a Argentina firmaria um protocolo sobre consultas políticas, em 1990. 

Tais políticas de aproximação, entretanto, não se opunham aos interesses vitais da 

grande potência hegemônica do pós-Guerra Fria, os EUA, e ao Ocidente, com quem 

a Argentina adotaria uma política de inserção dependente, conhecida como realismo 

periférico
6

, desenvolvida pelo acadêmico argentino Carlos Escudé (1997 apud 

QUINTANA, 2009:7). 

 

A combinação de iniciativas governamentais e empresariais impulsionou as 

relações comerciais, tendo em vista a alta complementaridade econômica entre os 

dois países (Argentina agroexportadora e China produtora de manufaturas 

industriais), além da sobrevalorização do peso inerente ao plano de convertibilidade 

(que estabeleceu, com início em janeiro de 1992, a paridade de um peso argentino 

por um dólar norte-americano) e dos baixos preços das manufaturas chinesas, 

impulsionando as importações. Por outro lado, a revolução tecnológica por que 

passava a agricultura argentina à época, com o processo de atualização do capital 

fixo (máquinas) por meio da importação, facilitado pelo câmbio sobrevalorizado, o 

ingresso dos transgênicos e a disponibilidade de novos herbicidas, como o glifosato, 

incrementou a produção de matérias primas agrícolas, sobretudo do complexo sojeiro, 

dando início ao chamado agronegócio. A política argentina de câmbio 

sobrevalorizado impulsionou as importações, inclusive chinesas, seguindo-se um 

intenso processo de desnacionalização e desindustrialização da economia do país 

(NACHT, 2012a; 2012b).  

 

Em outubro de 1995, o presidente Carlos Menem realizou uma segunda 

visita a Pequim, que teve por objetivo a maior abertura do mercado chinês a produtos 

argentinos. Questões como o apoio chinês às Malvinas e o pedido argentino de 

acesso a processos de integração econômica e livre comércio na Ásia-Pacífico 

 
6
 Em síntese, o realismo periférico, teoria desenvolvida pelo acadêmico argentino Carlos Escudé, aduz 

que a política externa de estados periféricos no sistema internacional deve ser determinada pela 

busca do desenvolvimento econômico, evitando-se o confronto com os Estados que exercem a 

chamada “política de poder”. Segundo Escudé, “o governo de um país periférico deve se abster da 

política de poder entre Estados, se dedicando a promover seu  desenvolvimento econômico... no 

mundo de hoje há a possibilidade, em níveis diversos, de a maioria dos estados periféricos adotar o 

perfil de um trading state” (ESCUDÉ, Carlos. Foreign Policy Theory in Menem´s Argentina, p. 88). 



 

também estiveram na pauta. Além disso, a cooperação em matéria judicial, firmada 

por meio do Convênio de Cooperação em Matéria Jurídica entre os ministérios da 

justiça, em 1997, permitiu o intercâmbio de experiências quando a China se dedicava 

à construção legal do arcabouço jurídico-econômico reformista, com a promulgação 

de novas leis em matéria comercial. (CESARÍN, 2008:4). Destacam-se no governo 

Menem, outrossim, acordo para promover a formação de empresas binacionais, 

firmado em 1990, Convênio para Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, 

de 1992, Acordo para o Estabelecimento de um Consulado-Geral em Shangai (1995), 

e Protocolo Modificatório do Convênio sobre Transporte Marítimo, assinado em 

1995. 

 

2.3 O governo Fernando le La Rúa e o default argentino (1999 a 2001) e o governo 

Duhalde (2002 - 2003) 

 

O governo Menem, portanto, deu prioridade à China no contexto da política 

externa argentina para a Ásia, orientação mantida pelo governo do opositor Fernando 

de la Rúa, da União Cívica Radical (UCR). Pouco a pouco, no decorrer dos anos 

1990, a China substituiu o Japão como maior sócio comercial da Argentina no 

continente asiático, abrindo, no ano 2000, um Consulado Geral e Centro de 

Promoção Comercial em Shanghai, e fechando o Consulado Argentino em 

Yokohama, no Japão, assim como o Escritório de Representação Financeira do 

Banco de la Nación Argentina em Tóquio. O mercado chinês ganhava atratividade 

frente ao japonês em virtude dos ganhos de escala, aumento do poder de compra 

interno, a persistência de travas a exportações agrárias argentinas por parte do Japão 

e expectativas positivas surgidas pelas concessões que, em matéria agroalimentária, a 

China deveria oferecer à Argentina a fim de ingressar na OMC (Ibid., p. 3). A China 

passaria, de 1992 a 2001, de vigésimo a quarto maior sócio comercial da Argentina 

(NACHT, 2012a:271,272). 

 

Nos anos 2000 e 2001, houve visita recíproca de chefes de Estado, no 

âmbito do Protocolo Bilateral para ingresso da China na OMC. Dentre as questões 

acordadas, destacaram-se reduções tarifárias para produtos argentinos, assim como a 



 

manutenção de medidas de proteção em relação a importações chinesas, de acordo 

com as normas estabelecidas pela OMC. No referido acordo, a Argentina obteve o 

status de negociador para produtos como carne bovina, soja, milho e cítricos. Ao 

mesmo tempo, e em sintonia com o normativo da OMC, acordaram-se limitações às 

importações chinesas de têxteis, brinquedos e calçados, mantendo-se as prerrogativas 

argentinas em matéria de salvaguardas e direitos antidumping até 2013 (CESARÍN, 

2008:4), com o objetivo de evitar danos à indústria do país platino em setores 

considerados sensíveis.  

 

Entretanto, o alto grau de endividamento externo do país, em parte 

decorrente do modelo de paridade cambial peso-dólar, e de desequilíbrios 

econômicos que se acentuavam desde o fim do governo Menem, culminou na 

moratória da dívida externa, em 2001, e renúncia do presidente De La Rúa, em meio 

à uma convulsão social generalizada e depressão econômica. Entre o período de 1998 

a 2001, a economia argentina sofreu contração de 10,2% (NACHT, op. cit., p. 272). 

 

O governo subsequente, de Eduardo Alberto Duhalde, marcado pelo fim do 

modelo de convertibilidade, no início de 2002, caracterizou-se pela relativa 

estabilidade política e fim da depressão econômica. A desvalorização cambial 

viabilizou a ocorrência de superávits comerciais, inclusive com o China (convertendo 

o país em sócio estratégico de Buenos Aires) e, em virtude das retenções sobre 

exportações, o estado argentino exibiu, nos anos seguintes, forte alta no nível de 

arrecadação, beneficiando enormemente os governos em turno e aprofundando os 

vínculos de setores político-econômicos hegemônicos do país em relação à China, 

que deu apoio às gestões diplomáticas argentinas junto ao FMI e Banco Mundial, 

concomitantemente ao apoio de Buenos Aires ao ingresso da China na OMC 

(CARDOZO, 2006:4,5). O apoio no âmbito do FMI, entretanto, foi de pouca 

importância para a Argentina, em virtude da pequena cota de participação chinesa no 

Fundo. Além disso, em 2004, a China viria a recusar a concessão de auxílio 

financeiro à Argentina, para fins de saldo de dívida com o Fundo. 

 

Em relação à Taiwan, a Argentina passou da posição da defesa da não 



 

intervenção em assuntos externos para o da “Política de uma só China”. Dessa forma, 

o governo Duhalde marca uma certa aproximação com a China e suave afastamento 

em relação ao Ocidente, tendências que seriam aprofundadas pelos governos 

seguintes. A este gesto se soma o apoio à China nas Nações Unidas quanto a questão 

tibetana e de direitos humanos, bem como, por parte do país asiático, à reivindicação 

argentina sobre as Ilhas Malvinas. (NACHT, 2012b:111). 

 

2.4 A Era Kirchner (2003 - 2015) 

 

2.4.1 O governo Nestor Kirchner (2003 - 2007) 

 

O default argentino em 2001, ao representar a falência do modelo de 

inserção internacional implementado no decorrer dos anos 1990, alinhado ao 

Ocidente sob os ditames do realismo periférico, levou a liderança política argentina à 

busca de um novo modelo de inserção internacional do país, mais voltado ao 

multilateralismo e ao aumento da densidade política do Mercosul, de forma a 

diminuir o isolamento internacional argentino subsequente ao default, por meio da 

aproximação política com os países sul-americanos, sobretudo o Brasil, potência 

emergente da região. 

 

A única viagem internacional de Nestor Kirchner (2003-2007) a países 

asiáticos se direcionou à China, onde assinou protocolos fitosanitários para 

exportação de cítricos e se comprometeu a avaliar de maneira positiva o 

reconhecimento da China como economia de mercado. No final de 2001 a China 

aderiu à OMC, motivo pelo qual o presidente Hu Jintao começou em 2004 uma 

grande visita pela América Latina com o objetivo de obter o reconhecimento da 

China como economia de mercado. Numa reunião bilateral entre Kirchner e Hu, foi 

negociado o reconhecimento da China como economia de mercado, finalmente 

plasmado, em 17 de novembro de 2004, pelo Memorando de Entendimento sobre a 

Cooperação em Matéria de Comércio e Investimentos, firmado pelo Chanceller 

Rafael Bielsa e seu homólogo, Li Zhao Xing. O acordo limitava o estado nacional 

argentino a defender o setor industrial menos competitivo: destarte, as investigações 



 

por dumping deveriam tomar como preço de referência os preços internos chineses, e 

não os de um terceiro país. Neste sentido, embora o Protocolo de Adesão permitisse 

a outorga de um reconhecimento como “economia de mercado” de forma setorial 

(como o fez o Canadá), no caso argentino o reconhecimento foi pleno (NACHT, 

2012b), o que expôs consideravelmente a indústria do país à concorrência chinesa. 

 

O Governo Kirchner, portanto, deslocou o eixo da política externa argentina 

para além do Ocidente, com foco na América do Sul e China, sobretudo em relação 

às posições assumidas pelo país nos foros internacionais. Hu Juntao, em visita à 

Argentina, fez alusão à grande importância do país no contexto latino-americano, 

anunciando o estabelecimento de uma associação estratégica para o desenvolvimento 

mútuo. A Argentina, a partir do governo Nestor Kirchner, passaria a definir suas 

prioridades externas levando em conta o Brasil, Chile, Venezuela e China. 

(CARDOZO, 2006:5). 

 

O reconhecimento da China como economia de mercado, em 2004, marcou 

o início de uma significativa intensificação das relações bilaterais, 

concomitantemente ao alcance, pelo país, do status de potência econômica global. 

No ano de 2005, a China era o quarto destino das exportações argentinas, bem como 

o terceiro maior país importador, com o complexo oleaginoso representando 78% do 

total de vendas a este país (Ibid., p.8). Em contrapartida, entre o ano de 2004 e 2005, 

Buenos Aires logrou a abertura do mercado chinês de carnes bonivas e de aves. 

 

A Argentina, além de passar a ser inundada por manufaturados chineses, 

começou a importar glifosato, usado para o plantio de soja transgênica de alta 

produtividade, a preços de dumping (a investigação por dumping foi arquivada pelo 

governo argentino devido a pressão do setor agroexportador). Como condição 

necessária ao grande salto exportador do complexo sojeiro
7
, junto com a demanda 

chinesa, se aprofundaram, por parte de Kirchner e Duhalde, as políticas públicas de 

suporte ao processo de sojização da economia que vinham desde o governo Menem 

(NACHT, 2012b, 111). 

 
7
 Um complexo exportador, em síntese, engloba produtos de diferentes graus de elaboração, porém 

vinculados à mesma cadeia produtiva. INDEC, Comercio exterior argentino 2013, p. 14. 



 

 

No ano de 2007, último ano do governo Nestor Kirchner, o valor das 

exportações argentinas à China foi de 5.172 bilhões, representando um aumento de 

49% em relação ao ano de 2006, enquanto as importações totalizaram 5.093 bilhões 

(crescimento de 63% em relação ao ano anterior). Esses valores situavam a China 

como o segundo comprador da Argentina, apenas atrás do Brasil, e terceiro 

importador, atrás do Brasil e Estados Unidos. Frise-se, além disso, que o traço 

principal do comércio bilateral durante o governo Kirchner foi o aumento da 

concentração setorial: enquanto nas exportações argentinas cresceu a participação da 

agroindústria, nas importações aumentou a presença de máquinas e equipamentos, de 

modo que em 2007 o complexo sojeiro concentrou 80% das exportações argentinas à 

China, e máquinas, produtos químicos e materiais de transporte, 70% das 

importações (D’ELÍA; GALPERÍN; STANCANELLI, 2008). 

 

2.4.2 O Governo Cristina Kirchner (2007-2015) 

 

O governo Cristina Kirchner caracterizou-se por uma intensificação ainda 

mais acentuada das relações bilaterais, inclusive no que concerne a conflitos. Houve 

atritos surgidos a partir de iniciativas argentinas visando à manutenção de seu parque 

industrial, como a retaliação chinesa ao óleo de soja argentino, posterior à medida 

anti-dumping imposta pelo país platino face a importação maciça de manufaturados 

chineses, bem como decorrentes da própria instabilidade política argentina e os 

constantes conflitos entre o governo e o setor rural, oriundos de medidas como 

aumento de taxas sobre exportação de grãos. 

 

A opção de aplicar medidas anti-dumping frente à entrada de produtos 

chineses foi um meio pelo qual a União Industral Argentina (UIA) pressionava a 

direção política. Entretanto, tais medidas eram perigosas para os interesses do setor 

agroexportador, que poderia ver freadas suas exportações às fronteiras chinesas, 

como forma de represália. De 2001 a 2004, do total de medidas anti-dumping 

utilizadas,   37% foram dirigidas a manufaturas chinesas. De 2005 a 2010, inclusive, 

a média de medidas anti-dumping dirigidas às importações chinesas representou 66,4% 



 

do total. A Argentina, em 2008, restringiu importações de origem chinesa em 11 

setores, entre eles de pneumáticos, têxteis, brinquedos e calçados, a fim de proteger a 

indústria nacional
8
 (MIRANDA, 2015, p. 106). 

 

Um momento de especial tensão ocorreu quando Cristina Kirchner intentou 

aumentar taxas incidentes sobre exportações de grãos, no primeiro semestre de 2008, 

afetando seriamente o intercâmbio comercial com a China. Os fazendeiros argentinos 

bloquearam as exportações em protesto, e tais bloqueios forçaram autoridades 

chinesas a procurar por alternativas a fim de satisfazer a demanda de grãos do país, o 

que posteriormente levou a qualificação da Argentina como um “fornecedor não 

confiável”, resultando na perda de nichos de mercado, posteriormente ocupados por 

fazendeiros australianos, brasileiros e americanos (QUINTANA, 2009:7). Após seis 

meses, o ministério da economia argentino desistiria da medida.  

 

Apesar dos atritos com o governo, o setor agroexportador obteve ganhos 

consideráveis durante a era Kirchner. Ainda que a aplicação de taxas sobre 

exportações, que vinham desde o fim da convertibilidade, tenham continuado até o 

fim do governo Cristina Kirchner, o ganho médio do produtor de soja por hectare 

cultivado saltou de 581 pesos durante a convertibilidade para 1432 pesos no período 

de 2002-2010 (ARCEO, Nícolas apud NACHT, 2012b:116). O superávit comercial 

daí resultante, junto ao superávit fiscal, favorecido pela taxação às exportações, foi 

um dos pilares do modelo econômico dos Kirchner. 

 

 Em 2010, as vendas de soja e derivados à China chegou a quase 80% 

do que o país exportava ao país asiático. Ao mesmo tempo, a participação argentina 

nas exportações e importações da China, entre 2007 e 2010, oscilou entre 0,4% e 0,5% 

do total do comércio exterior asiático, enquanto as exportações e importações totais 

da Argentina à China representaram 8,51% e 13,54%, na média do período. No ano 

2000, a China era o sexto destino das exportações argentinas e o quarto das 

importações. No ano de 2010, era o segundo país em ambos os postos (MIRANDA, 

2015).  

 
8  http://www.lanacion.com.ar/993962-queja-china-por-las-trabas-a-la-importacion. Acessado em 

06/03/2016. 



 

Frise-se que o aumento vertiginoso do comércio bilateral se deu sob um 

contexto regional mais amplo. A China, no decorrer da primeira década do século 

XXI, se transformou em um dos maiores sócios comerciais da América Latina. No 

período, multiplicaram-se os laços políticos entre Pequim e os governos da região. 

Os presidentes do Brasil, Argentina e Venezuela realizaram visitas de Estado ao país 

asiático em maio, junho e dezembro de 2004. Em novembro do mesmo ano, o 

presidente Hu Jintao efetuou um grande giro ao Brasil, Argentina, Chile e Cuba, 

firmando trinta e nove acordos de cooperação em comércio, investimentos, indústria 

espacial, turismo e educação, obtendo o reconhecimento da China como economia de 

mercado, por parte do Brasil, Argentina, Chile e Peru (LAUFER, 2009:261). Em 

novembro de 2005, China e Chile firmaram um tratado de livre comércio, o primeiro 

do tipo entre a China e um país latinoamericano. 

 

A nova geração de dirigentes chineses, posterior a Hu Jintao, posicionou 

definitivamente a América Latina como maior provedor de produtos básicos à China 

fora da Ásia.  Nesse sentido, no ano de 2008 foi publicado pela China o “Livro 

Branco para a América Latina e Caribe”
9
, não restando, a partir daí, dúvidas acerca 

das aspirações chinesas. Na publicação, o governo da República Popular da China 

manifesta seu interesse em incrementar os vínculos comerciais, políticos e 

diplomáticos com a América Latina, com base na complementaridade de suas 

economias, aludindo à região como uma importante fonte de insumos básicos.  

 

O comércio bilateral entre a América Latina e a China cresceu, entre 2000 e 

2013, de 12.600 a US$ 261.500 bilhões de dólares, ou seja, 20 vezes. A convergência 

de governos latinoamericanos de distintas orientações ideológicas e políticas na 

proridade que conferem à “associação estratégica”, agora elevada à categoria de 

“integral” - com a China converte a aliança com a potência asiática em uma espécie 

de política de Estado, a nível regional. (LAUFER, 2015: 49). 

 

No que concerne à Argentina, as relações bilaterais com a China foram 

prolíficas durante o governo de Cristina Kirchner. No período de seu governo, foram 

 
9
 http://www.gov.cn/english/official/2008-11/05/content_1140347.htm (acessado em 06/03/2016). 



 

assinados 59 tratados (convênios, acordos de cooperação bilaterais, atas de 

entendimento, etc…), o maior número já alcançado em uma presidência argentina – 

ante vinte nos quantro anos do governo Nestor Kirchner, 14 em 8 anos de governo 

Carlos Menem, 15 no governo Raúl Alfonsín, 16 durante a junta militar, e apenas 1, 

estabelecendo relações diplomáticas, no período que vai do início das relações 

bilaterais (1972) ao golpe militar (1976). Destacam-se, no âmbito econômico, o 

Memorando de Entendimento para Expansão e Diversificação em Matéria de 

Comércio e Investimentos, de 2010, reafirmando as disposições do Memorando de 

novembro de 2004 e tratando da promoção da tecnologia agroindustrial argentina na 

China, aprofundamento da cooperação em mineração, energia, transporte e 

infraestrutura, por meio de investimentos, e fomento da cooperação financeira 

mediante linhas de crédito e médio e longo prazo; e o Convênio Marco de 

Cooperação em Matéria Econômica e de Investimentos, de 2014. 

 

Um importante acordo, no âmbito de infraestrutura, foi assinado entre a 

Secretaria Nacional de Transporte e o grupo chinês CITIC, para compra de 279 

vagões, para fins de modernização do metrô de Buenos Aires. Em novembro de 2008, 

a presidente Kirchner presidiu a assinatura do referido contrato entre empresários 

argentinos e a delegação do CITIC, oportunidade em que recebeu em mãos a 

primeira versão do China Policy Paper on Latin America and the Caribbean.  

 

Em abril de 2009, os presidentes do Banco Central da Argentina e do Banco 

Central da China assinaram um acordo de swap cambial (em pesos e renminbi) no 

valor de 10.200 bilhões de dólares, válido por três anos, destinado a garantir o acesso 

à moeda internacional em caso de eventual falta de liquidez. O swap pode ser usado 

para adquirir bens chineses ou argentinos, um exemplo da iniciativa chinesa de 

financiar países em desenvolvivento de modo a adquirirem seus produtos. 

Evidentemente, o acordo na verdade é de mão única, e coloca a Argentina, com as 

combalidas reservas de seu Banco Central, em situação de dependência, pois acaba, 

em parte, por financiar importações chinesas. 

 

 



 

Durante o governo de Cristina Kirchner houve, também, um incremento dos 

investimentos chineses na Argentina. Em 2010, várias companhias chinesas 

(CNOOC, PetroChina e ICBC) investiram em ativos relacionados ao país. A estas se 

agregou a compra da Nidera pela COFCO
10

. Além disso, o governo argentino 

adjudicou a construção das represas Nestor Kirchner e Jorge Cepernic a um grupo 

econômico do qual participava a empresa chinesa Gezhouba. Assim, a China se 

posicionou como um dos mais importantes investidores na Argentina. Ante a 

dificuldade em obter acesso ao mercado financeiro internacional pela persistência da 

situação de default, a Argentina aumentou sua dependência em relação ao capital 

chinês, que compete a baixas taxas com o europeu, americano e japonês (OVIEDO, 

2015, p. 81). 

 

A última visita do presidente chinês Xi Jinping ao país - como parte de seu 

segundo giro latino-americano – culminou com o estabelecimento de uma associação 

estratégica integral com a Argentina, e a assinatura de 20 convênios relacionados 

com grandes obras de infraestrutura, finanças, energia atômica e outros. Os acordos 

mais importantes, assinados em 18 de julho de 2014, foram dois empréstimos – de 

4,7 bilhões e 2,1 bilhões, respectivamente, destinados à construção, por empresas 

chinesas, das represas hidrelétricas Kirchner e Cepernic, na província de Santa Cruz, 

e à renovação da estrada de ferro Belgrano Cargas mediante a compra – com crédito 

do Banco Chinês de Desenvolvimento – de 1.500 km de vias, 100 locomotivas e 

5000 vagões – antes fabricados pela indústria argentina – entre novos e reparados em 

oficinas locais, mas com insumos chineses (LAUFER, 2015 p. 58). Como em 

convênios anteriores, a infraestrutura produtiva e de serviços do país vai sendo 

adaptada às prioridades chinesas. Além disso, tais obras não comportam o 

desenvolvimento de indústrias nacionais, nem transferência de tecnologia, senão a 

incorporação de tecnologia chinesa e aquisição de material ferroviário do país. 

 

No segundo mandato de Cristina Kirchner, portanto, houve grande 

incremento das relações bilaterais, para além do âmbito comercial, abrangendo 

 
10 Em fevereiro de 2014, a companhia COFCO anunciou a compra de 51 por cento da Nidera, uma 

corporação holandesa organizadora e processadora de grãos e oleaginosas, com forte presença na 

Argentina. 



 

infraestrutura, defesa e política externa. Nesse sentido, destacam-se a assinatura de 

Plano de Ação Conjunta entre o Governo da República Argentina e o Governo da 

República Popular da China, em 18 de julho de 2014, prevendo o planejamento da 

cooperação bilateral, sob uma perspectiva de longo prazo; e da Declaração Conjunta 

sobre o Estabelecimento da Associação Estratégica Integral entre a República 

Argentina e a República Popular da China, na mesma data. 

 

Além disso, destacam-se acordos no âmbito militar e estratégico, com a 

assinatura do Memorando de Entendimento entre o Ministério da Defesa argentino e 

chinês sobre cooperação em matéria de defesa, de 03 de julho de 2012, que promove 

o intercâmbio e a cooperação bilateral em matéria de defesa, por meio de exercícios 

militares conjuntos, diálogo político-estratégico e visitas recíprocas de representantes 

de alta hierarquia das forças armadas de ambos os países; Acordo de Cooperação no 

Marco do Programa Chinês de Exploração da Lua entre a China Satellite Launch and 

Tracking Control General (CLTC) e a Comissão Nacional de Atividades Espaciais 

(CONAE) da República Argentina, de 20 de julho de 2012, para fins de 

estabelecimento de instalações de rastreamento terrestre, comando e aquisição de 

dados, incluindo a instalação de uma antena para investigação do espaço distante, na 

província de Neuqúen, na Argentina; do Acordo Marco para Cooperação no Campo 

das Atividades Espaciais entre o Governo da República Argentina e o Governo da 

República Popular da China; e do Acordo entre a Comissão Nacional de Energia 

Atômica da República Argentina e a Autoridade Chinesa de Energia Atômica da 

República Popular da China para Cooperação nos Usos Pacíficos da Tecnologia 

Nuclear, ambos de 04 de fevereiro de 2015. 

 

No que concerne à base de monitoramento espacial, destaca-se seu possível 

uso militar da base, que daria à China a capacidade de monitorar, em tempo real, 

todo o hemisfério sul do planeta (além do hemisfério norte, já monitorado). A lógica 

de sua construção se insere no marco de uma crescente vinculação temática entre os 

países (issue linkage) nos âmbitos bilateral e multilateral, não havendo hierarquia 

predeterminada entre os temas, caracterizando a chamada interdependência complexa 

(JATOBÁ, 2013, p. 49). 



 

 

Quanto ao aspecto econômico (onde a dependência argentina se configura 

com mais clareza), frise-se que o déficit comercial se aprofundou consideravelmente 

no governo de Cristina Kirchner, o que pode ser, em parte, atribuído à política de 

controle de câmbio, mantendo-o artificialmente valorizado, a partir de outubro de 

2011. A tabela a seguir demonstra tanto o incremento do fluxo comercial bilateral, 

que se acelerou a partir dos anos 2000, como o aumento do déficit da balança 

comercial: 

Quadro 1: Intercâmbios comerciais entre Argentina e China (1990 - 2013) 

 Exportações Importações  

Ano 

Exportações 

argentinas à 

China 

Participação 

da China 

como 

destino de 

exportações 

argentinas 

Posição 

da 

China 

como 

destino 

Importações 

argentinas 

provenientes 

da China 

Participação 

da China 

como 

origem de 

importações 

argentinas 

China  

como 

origem 

Saldo da 

balança 

comercial 

1990 240.969 1,95% 14 31.616 0,78% 22 209.352 

1995 285.731 1,36% 17 607.845 3,02% 8 -322.114 

2000 796.927 3,03% 6 1.156.737 4,58% 4 -359.810 

2005 3.154.289 7,86% 4 1.528.620 5,33% 3 1.625.669 

2010 5.798.690 8,50% 2 7.649.152 13,47% 2 -1.850.462 

2011 6.232.117 7,41% 2 10.572.987 14,23% 3 -4.340.870 

2012 5.021.348 6,20% 3 9.951.820 14,53% 2 -4.930.472 

2013 5.510.627 7,19% 2 11.243.312 15,34% 2 -5.732.685 

Unidade monetária: dólar dos Estados Unidos (USD) 

Fonte: Bolinaga; Slipak, 2013, p. 13 

Além disso, há crescente diminuição das compras de azeite de soja, em razão do 

aumento do processamento industrial da soja na China, estando o país mais disposto 

a comprar somente o grão (OVIEDO, 2015, p. 75), o que evidencia a oportunidade 

desperdiçada pela Argentina de agregar valor a suas exportações, mantendo o caráter 

eminentemente primário de suas exportações à China, conforme podemos observar 

no quadro e no gráfico a seguir, segundo o qual 76% das importações argentinas, no 

período de 2005 a 2007, se referem a máquinas e equipamentos, produtos químicos e 

material de transporte: 

 

Produção 

Montante 

exportado 2002 - 

2006 

Porcentagem 

sobre o total  

exportado à 

China 

Montante 

exportado 2009-

2013 

Porcentagem 

sobre o total 

exportado à 

China 

Grão de Soja 6.034.687.000 47,03 15.645.206 59,65 

Óleo de Soja 3.209.644.000 25,01 3.576.016 13,63 

Petróleo cru 1.242.339.000 9,68 2.626.993 10,02 



 

Total dos três 

produtos 
10.486.670.000 81,72 21.848.215 83,3% 

Total dos 

produtos restantes 
2.344.696.000 18,28 4.381.028 16,7% 

Totais 12.831.366.000 100 26.229.243 100 

Unidade monetária: dólar dos Estados Unidos (USD) 

Fonte: Bolinaga; Slipak, 2013, p.18 

 

Fonte: D’Elía; Galperín; Stancanelli, 2013. 

 

A política de substituição de importações promovida pelo governo argentino, 

auxiliada por medidas antidumping e outros mecanismos de manupulação do acesso 

ao mercado argentino, não vem sendo suficiente face à grande competitividade das 

manufaturas chinesas em relação às produzidas internamente. A China, portanto, cria 

redes de interesses complementares com países ricos em recursos naturais mas, se 

estes países se dispõem a desprimarizar suas economias, simultaneamente emerge a 

discórdia. O discurso político do governo Kirchner, entretanto, sempre manteve o 

tom industrialista e autonomista. Nas palavras do presidente Kirchner, “através da 

China, buscaremos na Ásia um apoio para a reindustrialização da Argentina” 

(CESARÍN, 2008). 

 

 

 

Máquinas e 
equipamentos 

50% 

Produtos químicos 
14% 

Material de 
transporte 

6% 

Metais 
6% 

Manufaturados 
diversos 

6% 

Plástico 
4% 

Têxteis 
3% 

Instrumentos 
de ótica 

3% 

Calçados 
2% Peles e couros 

2% 
Outros 

4% 

Importações Argentinas : Período 2005 - 2007 



 

Conclusão 

 

A manutenção da segurança alimentar e energética chinesas, verdadeiras políticas de 

Estado para o médio e longo prazo, apontam para uma crescente intensificação do 

vínculo bilateral. Esta complementaridade é um exemplo claro do que Robert 

Keohane chamou de harmonia. Segundo o autor, “harmonia” se refere a uma 

situação em que as políticas de um dos atores (adotadas em seu próprio interesse e 

sem considerar os interesses dos demais) automaticamente facilitam o alcance dos 

objetivos dos demais (KEOHANE apud OVIEDO, 2015: 71). Sem querer, a China 

favoreceu o alcance dos objetivos de ambas as partes pois, se a Argentina 

incrementou suas vendas, ao mesmo tempo garantiu à China uma parcela de bens 

estratégicos para sua segurança alimentar, energética e insumos para o crescimento 

industrial, tratando-se, em princípio, de uma relação win-win. Entretanto, apesar dos 

benefícios comuns e da densificação da relação bilateral, o modelo de harmonia 

aprofundou o modelo de intercâmbio centro-periferia e primarizou as exportações do 

país sul-americano. Além disso, as importações chinesas concorrem com 

manufaturas argentinas não só no plano interno: a América Latina foi o destino de 

quase 74% do total de manufaturas de origem industrial argentinas exportadas em 

2008, e a crescente abertura latino-americana a produtos chineses acaba por afetar 

países latino-americanos que exportam manufaturas para seus vizinhos.  

 

Dados os componentes do vínculo comercial, cuja expressão mais representativa é a 

“troca” de soja por trens, o padrão de interação reedita a relação centro-periferia, 

experimentada pela Argentina e Grã-Bretanha desde finais do século XIX até a crise 

de 1929. Para a Argentina, anteriormente era o trigo e, hoje, a soja.  Tal esquema se 

repete no resto da América Latina, incluindo uma dupla especialização: a região 

produz matérias-primas e cada país se especializa em um ou mais produtos primários 

úteis ao mercado chinês. 

 

Evidentemente, a distribuição de custos (crescentes déficits comerciais e 

reprimarização da economia, suportados pela Argentina) e benefícios (subsistência 

da enorme população economicamente ativa chinesa) entre as partes caracteriza uma 



 

interdependência marcadamente assimétrica, por não haver uma distribuição 

equânime do conteúdo dependente entre os atores (SARFATI, 2005, p. 164).  

 

Recentes iniciativas protecionistas argentinas, direcionadas à manutenção de seu 

parque industrial, e portanto, à redução dos custos associados à interdependência, 

como a imposição de medidas antidumping face crescente importação de 

manufaturados chineses, levaram ao surgimento de importantes tensões nas relações 

bilaterais, com a retaliaçào chinesa ao óleo de soja argentino. É possível, entretanto, 

por meio da coordenação de políticas, levar a uma cooperação que solucione tais 

pontos de discórdia, movendo-se o relacionamento bilateral, portanto, da harmonia 

para a cooperação, evitando-se, desta forma, a discórdia (KEOHANE apud OVIEDO, 

2013, p. 12). 

 

Cabe à liderança argentina assumir passivamente esse padrão de vinculação (ou 

revinculação) com a economia mundial ou buscar a maximizar possibilidades em 

matéria de associação empresarial, integração em cadeias globais de valor (indústria 

eletrônica, TI, agroindústria e mineração, que incrementem qualitativamente os 

sistemas nacionais de produção). Entretanto, isso não é algo que se pode lograr 

rapidamente e, além disso, é necessária orientação estratégica, políticas de Estado e 

consolidação de acordos regionais para que ampliem as margens de negociação. 
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