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O presente documento é um resumo do estudo subordinado ao tema “Triangulo Estratégico 
América Latina – Europa – África1”, este estudo é uma iniciativa da empresa de consultoria 
Accenture. O referido estudo assumiu o objectivo de suportar, por via de evidências, um debate 
alargado e multidisciplinar sobre o potencial geoestratégico do Triângulo América Latina - Europa 
- África, integrando as dimensões políticas, social, académica e cultural. O estudo identifica, 
também, traços estruturais da situação económica actual destas geografias, que sustentam a 
tomada de consciência no que respeita ao desenvolvimento de cenários e hipóteses de trabalho 
e motivam a acção de responsáveis públicos e privados. 

Salienta-se ainda que o mesmo estudo é parte integrante do posicionamento estratégico da 
Accenture enquanto parceiro para a internacionalização das organizações, sustentado num 
programa de longo prazo para a pesquisa e estudo sobre a globalização das economias.  

A proximidade linguística e as relações históricas facilitam a abordagem de empresas europeias 
à América Latina e África, mas a liquidez financeira da Ásia constitui um obstáculo, segundo o 
estudo. 

 

Factores que potencializam o negócio. A antiga relação colonizadora e uma língua comum 
potenciam o comércio em 900% e 200%, respectivamente, fazendo destes factores 
significativamente mais impactantes do que a distância física. Na análise das condições para um 
Triângulo Estratégico, a dimensão cultural apresenta uma relevância económica frequentemente 
subestimada, refere o Estudo. O benefício resulta da redução de custos de transacção entre 
países com a mesma língua, mas também é identificado um potencial nas indústrias 
directamente ligadas à língua, isto é, nas indústrias culturais e criativas, de que são exemplo os 
conteúdos de comunicação, arquitectura/design ou desenvolvimento de software. O estudo 
indica ainda que existem outros factores como decisivos para potenciar os negócios, mormente a 
existência de uma moeda comum ou de um bloco regional comum.  

O texto do estudo afirma que existem razões de optimismo sobre a diferenciação deste Triângulo 
no palco global. Entre estas estão o capital humano (reconhecendo a necessidade do equilíbrio 
entre demografia, saúde, educação e urbanização), os recursos naturais (com ênfase no 
potencial alimentar) e a proximidade cultural, além da localização geográfica, que pode ser um 
relevante factor de vantagem competitiva face a outras regiões. As conclusões do estudo 
apontam para a complementaridade das três regiões, constituindo um mercado de dimensão 
relevante e equilibrada. O estudo fala ainda da fusão das pirâmides demográficas que configura 
uma demonstração clara, que a “jovem” África, compensa cada vez mais o “velho continente”. 
Para esta Europa, modelo de protecção social e virada para si mesmo, todavia estável e sem 

                                       
1
 Os conteúdos apresentados baseiam-se numa sistematização de dezenas de estudos, feitas pela Accenture, a 
partir da pesquisa e experiência nos mercados, realizados de forma autónoma ou em continuidade com 
organizações internacionais como o Fórum Económico Mundial. 
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conflitos estruturais, o papel de pivô no Triângulo Estratégico carece de uma maior 
concretização, realça o documento. 

Potencial da América Latina e África no Contexto Global: Razões para um Optimismo 
Equilibrado. O estudo fala que a composição da riqueza e do crescimento global têm sofrido 
uma alteração profunda nas três últimas décadas. A desaceleração das economias 
desenvolvidas tem salientado a evolução dos restantes países como notáveis contribuintes para 
o crescimento do PIB mundial, sobretudo por parte de países como a China. No período 1970 – 
2010 a contribuição das economias emergentes (da América Latina, Ásia e África) para o 
crescimento do PIB mundial passou de 18% para 60%, face a 16% da Europa e 19% da América 
do Norte, no ano de 2010. O estudo faz um respaldo sobre aquilo que foi a contribuição destas 
regiões bem como realiza projecções do crescimento das mesmas, tal como se segue:  
 

• Regiões emergentes – irão representar cerca de metade do PIB mundial, apenas com 
a Ásia a representar mais de 40%.  

•  Para as economias emergentes se prevê que, entre 2011 e 2017, o crescimento 
composto destas economias seja aproximadamente 8,3%, favorecido por melhorias 
nas políticas macroeconómicas (África), e potenciado pelo aumento do consumo 
interno, com o incremento considerável da classe média (LATAM).  

• A dimensão absoluta da economia asiática era 3 vezes superior à da LATAM e 9 vezes 
à africana. Trata-se de regiões extensas e diversas, em que se destacam oito pólos 
dinamizadores, que concentram cerca de 40% do “crescimento emergente” entre 2007 
e 2011: China e Índia, com 70% do crescimento na Ásia (40 países); África do Sul, 
Egipto, Nigéria e Angola, com 58% do crescimento africano (57 países), e Brasil e 
México, com 63% do crescimento da LATAM (47 países). 

 

 

Fluxos Internacionais e Condições para um triângulo Económico. Segundo o relatório, as 
áreas de comércio livre têm intensificado a ligação dos mercados emergentes entre si e com a 
economia global. Em 2013, estima-se que, pela primeira vez, o comércio multidireccional entre 
mercados emergentes ultrapasse os fluxos entre mercados desenvolvidos. Será a continuação 
da tendência identificada entre 2000-2010, em que se observa um incremento do comércio entre 
emergentes de 10% para 24%.  
O comércio representa uma mudança estrutural nas dinâmicas de negócio, apesar dos acordos 
bilaterais de livre-comércio que continuam a ser referidos pelos líderes económicos mundiais 
como uma solução efectiva para o incentivo ao fluxo de bens, serviços e investimentos. Para as 
multinacionais ocidentais, a alteração enfatiza a fragilidade de uma forma de expansão primária, 
como a exportação para mercados-destino. Sugere um sentido de urgência em formas de 
expansão, que permitam captar, influenciar e explorar as dinâmicas dos fluxos. Com diferentes 
opções, a presença directa permitirá um melhor posicionamento em mercados adjacentes e 
noutras áreas económicas, assim como o estabelecimento de parcerias sólidas.  
 
Relativamente ao dinamismo de fluxos comerciais no Triângulo Estratégico, a Europa apresenta-
se como o vértice dominante, em valor absoluto, entre 2008-2011. O eixo emergente LATAM-
África é responsável pelos maiores índices de crescimento das importações e exportações, com 
27% e 12%, respectivamente. No período em análise, a Europa apresenta-se como a região 
onde o comércio intra - regional (72% das exportações) tem o peso mais elevado, questão 
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amplamente debatida em vários países, pela sobreexposição a um mercado interno em 
contracção. Nesta região, as exportações aumentaram apenas 3%, sobretudo pelo crescimento 
dos fluxos comerciais com a Ásia (31%), LATAM (23%) e África (7%). O estudo destaca ainda 
uma substituição em termos de origem de investimento directo estrangeiro (IDE) para África, a 
China, Malásia e Índia tem se revelado grandes investidores quando comparados com França, 
EUA e Reino Unido.  

 
Factores Competitivos do Triângulo Estratégico. O estudo elege três factores que ditam a 
competitividade do triângulo, nomeadamente: 

• Capital Humano: O estudo dá conta quero triângulo um potencial demográfico 
inquestionável, contando com uma com 38% da população jovem e 32% da população 
activa mundial, ou seja, elementos geradores de novos mercados de consumo e 
trabalho. Destaca-se que um possível aumento da população nos emergentes (dentro 
do triângulo) terá grande contribuição nas taxas de fertilidade de cada região, cuja 
projecção entre 2010 e 2015 demonstra o efeito de África como motor de crescimento 
demográfico, apresentando uma taxa de 4,4 crianças por mulher, o dobro do verificado 
na LATAM. Na Europa, o número estimado de filhos por mulher para o mesmo período 
é de 1,6, valor acentuadamente mais baixo que a média mundial (2,5). Outro tema que 
mereceu destaque da análise da Accenture foi a esperança de vida média à nascença 
que ainda revelam-se vantajosos para Europa e LATAM onde as estimativas para 2015 
apontam para 76,5 e 74,7 anos para o primeiro e segundos, respectivamente, contra 
57,4 para África. A este indicador acrescenta-se um conjunto de factores 
influenciadores níveis de saúde precários, infra-estruturas de saneamento sem 
condições adequadas. Por exemplo, em 2010, o valor da despesa em saúde, como 
percentagem do PIB, em França, foi de 11,6% acima dos 8,0% verificados no Chile e 
muito superior aos 2,9% investidos em Angola.  
 

• Recursos Naturais: A Accenture procura elevar o papel dos recursos naturais como 
influenciador no posicionamento na competitividade mundial. O aumento da população 
mundial, assim como o surgimento da classe média em países emergentes, irá reflectir-
se no comércio de recursos naturais. De modo a responder ao aumento da procura 
mundial, a produção de alimentos deverá ser crescer 70% até 2050. Este paradigma 
posiciona os fornecedores de recursos naturais como fundamentais no plano 
económico, comercial, social e geopolítico. A LATAM e a África assumem um papel 
determinante no acesso a estes recursos naturais, nomeadamente commodities 
alimentares, minérios, petróleo e gás. Dos 12 países com balanças comercias de 
commodities positivas, sete encontram-se no Triângulo, ilustrando simultaneamente o 
facto de terem acesso a esses recursos naturais e o peso que estes assumem nas 
suas economias.  
 

• Proximidade Cultural: Na análise das condições para um Triângulo Estratégico, a 
dimensão cultural apresenta uma relevância económica frequentemente subestimada 
(segundo o estudo). A caracterização da intensidade cultural pode ser ilustrada em 
diferentes vertentes, desde logo pela língua. A Accenture afirma que ainda que a 
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distancia física entre as regiões influência nas negociações, acaba por ser menos 
importante quando comparada com os factores cultuais.  

 
 

Factores de distância cultural 

Atributos de Distância  

Variação no 

comércio 

internacional 

(%)  

PIB per capita (+1%) +0,7 

PIB (+1%) +0,8 

Distância geográfica (+1%) -1,1 

Dimensão absoluta (+1%) -0,2 

Acesso ao litoral +50 

Fronteira comum +80 

Língua comum +200 

Bloco económico/regional comum +330 

Antiga relação colonial +900 

Países com ex-colonizador comum +190 

Política comum +300 

Moeda comum +340 
Fonte: “An Estimate  of the Effects of Currency Unions on Growth” 

  Jeffrey Frankel and Andrew Rose, 2000 

   

 
Multinacionais Emergentes: a ilustração das organizações multi-polares. O estudo indica 
que as multinacionais emergentes não tem origem única seja a nível da nacionalidade ou ramo 
de actividade. Relativamente ao processo de internacionalização, estas procuram sempre, em 
primeira instância, atingir mercados de proximidade a origem, destaca a título de exemplo o caso 
das multinacionais mexicanas que começaram na América Central e do Sul, depois de entraram 
nos Estados Unidos.  
 
Por outro lado, muitos dos novos players de mercados emergentes são empresas com historial 
familiar - conglomerados como Votorantim (Brasil) ou Orascom (Egipto) - um aspecto que pode 
influenciar de forma determinante a sua abordagem à expansão internacional. As aquisições 
podem ser preferidas como forma de evitar ceder ou partilhar o controlo das suas operações. 
Estruturas de propriedade e governação familiar podem significar menor exposição ao escrutínio 
público dos accionistas e, sobretudo, uma menor pressão para investimentos agressivos e 
ganhos demasiado rápidos, permitindo maior flexibilidade para desenvolver uma estratégia de 
longo prazo, efectivamente estruturante e transformacional.  
 
Esta multiplicidade de características das multinacionais emergentes faz com que se crie um 
modelo de negócio multipolar, revela o estudo. Um mundo multipolar reflecte-se no mapeamento 
da cadeia de valor das organizações em diferentes geografias do globo, incluindo as 
capacidades nucleares dos seus Modelos de Negócio, associados à inovação. Apesar da sua 
base em Taiwan, a HTC (electrónica de consumo) inicia o processo de design dos seus produtos 
nos Estados Unidos, acedendo a talento próximo das tendências de mercados significativos e 
permitindo diferenciação. No contexto do Triângulo Estratégico, um novo mapa de inovação 
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significa que os paradigmas podem ser quebrados, mesmo nas fileiras de maior valor 
acrescentado. A Procter & Gamble criou na Venezuela um medicamento homeopático dirigido ao 
mercado sul-americano, mas o produto encontrou nichos de mercado nos EUA e Europa, e 
apresenta taxas de crescimento superiores a 25%. Estes exemplos indicam claramente que os 
emergentes são actualmente muito mais do que imitadores, mas apesar do crescimento da 
LATAM e África investimento em I&D, este ainda apenas 4% do valor mundial. 

 

 
Conclusões 

O texto do estudo revela em linhas gerais, uma mudança de paradigma no que respeita aos 
novos players no plano dos negócios internacionais. O aparecimento das economias emergentes 
como força geradora de crescimento mundial leva que estas economias tenham lugar nos 
rankings internacionais. Este crescimento não é todo sustentável quando se olha para os 
factores que podem servir de entraves, deste a educação da população, às infra-estruturas, 
passando pela esperança de vida nestas regiões.  

Segundo o estudo, um triângulo estratégico que reúna América Latina – Europa – África, só será 
possível numa perspectiva integrada onde cada uma tem uma acção, um papel e que estes 
sejam complementares e não de exclusão, isto proporcionará um crescimento equilibrado entre 
as partes envolvidas. Para que isto se torne realidade, segundo o estudo, os países/regiões 
devem tomar uma atitude de abertura das economias disponibilizar informação credível, 
proteger o investidor, motivar a circulação de capital humano e financeiro, clarificar normas, 
facilitar o processo burocrático dos negócios, ou seja, genericamente, desenvolver cada país, no 
contexto de uma maior robustez das instituições.  

Esta nota configura para qualquer sistema financeiro dois cenários igualmente desafiantes. Um 
primeiro, ligado aos investimentos que uma economia tida emergente atraí, em particular a nível 
do triângulo estratégico. 

Um segundo plano, prende-se com os esforços que devem fazer no sentido de garantir que 
aqueles pressupostos que propiciam a circulação de capital, em particular o financeiro, sejam 
verificados. Neste diapasão, é necessário reflectir sobre os modos de actuação das entidades de 
regulação do sector financeiro nos vários domínios I) controlo/liberalização de capitais: o 
processo de internacionalização dos emergentes passa em primeira instância por investimento 
directos estrangeiro e num segundo momento alcançam os mercados de capitais, e nesta altura 
levanta-se o tema da abertura da conta de capital e por consequência das barreiras cambiais. II) 
Condições de financiamento: estas empresas (dos mercados emergentes) precisam ver seus 
investimentos financiados, é de todo importante que o mercado interno tenha resposta as 
necessidades de financiamento das mesmas seja por via de mercado regulamentados ou não 
regulamentados.  

 

 


