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Um tema frequentemente presente nos estudos acerca dos BRICS é a questão do nível 

de convergência de interesses estratégicos entre os países membros deste arranjo. Nesse 

mesmo sentido se desenvolvem as discussões sobre a articulação entre Brasil e Argentina, 

essencial para a afirmação brasileira como potência emergente. Dessa maneira, a presente 

pesquisa objetivou identificar os interesses estratégicos convergentes entre BRICS, Argentina 

e Brasil, buscando verificar a viabilidade de parcerias estratégicas entre estes países tendo em 

vista as grandes diferenças estruturais destes e o contexto de reconfiguração da ordem 

internacional. Para tanto, selecionaram-se temas da agenda internacional brasileira de modo 

que fosse possível construir um quadro comparativo entre os interesses dos BRICS e da 

Argentina. Do ponto de vista metodológico, fez-se revisão bibliográfica, assim como também 

se utilizou fontes primárias. De tal modo, se construiu o presente trabalho através da 

investigação de artigos e da análise de discursos das presidentas Dilma Rousseff e Cristina 

Kirchner no Debate Geral da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como resultado, 

constatou-se haver convergência entre os cinco países membros dos BRICS no que diz 

respeito a temas estratégicos. Todavia, percebe-se uma seletividade nas questões presentes na 

agenda do grupo, pois tópicos considerados “regionais” ou “particulares” não são incluídos 

nos debates a nível de BRICS. Da mesma maneira, os interesses da Argentina convergem com 

os dos BRICS quanto aos principais temas da agenda internacional brasileira, embora uma 

análise mais profunda demonstre haver divergências políticas em relação a temas mais 

específicos. Portanto, identificou-se o potencial para uma maior aproximação entre Argentina 

e Brasil - assim como também entre Argentina e BRICS - em virtude de interesses 

estratégicos centrais convergentes, embora se observem limites a uma possível parceria 

estratégica ao se aprofundar as questões políticas e ao se aproximar de questões regionais 

sensíveis. 


