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Consulta Pública sobre a Consulta Pública sobre a Consulta Pública sobre a Consulta Pública sobre a revisão dorevisão dorevisão dorevisão do    cálculo da taxa de custo de capital da PT Comunicações (PTC)cálculo da taxa de custo de capital da PT Comunicações (PTC)cálculo da taxa de custo de capital da PT Comunicações (PTC)cálculo da taxa de custo de capital da PT Comunicações (PTC),,,,    aplicável aplicável aplicável aplicável 

aoaoaoao    período período período período 2010 e 2011.2010 e 2011.2010 e 2011.2010 e 2011. 

 

 

1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

Este documento é apresentado em nome da Portugal Telecom, SGPS, SA, da PT Comunicações SA, da PT 

Prime – Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, SA e da TMN – Telecomunicações Móveis, 

SA., daqui em diante designadas conjuntamente por “Grupo PT”. 

 

O presente documento contém os comentários do Grupo PT aos aspectos constantes do documento de 

consulta pública lançada pelo ICP-ANACOM intitulado “Sentido Provável de Decisão sobre a Revisão do 

Cálculo da Taxa de Custo de Capital da PT Comunicações, aplicável ao período 2010 e 2011” (daqui em 

diante designado por “documento de consulta”) e inclui, para além desta secção introdutória, três secções 

adicionais: (i) “Considerações Gerais”, onde são efectuados alguns comentários de enquadramento da 

temática em análise, (ii) “Revisão do Cálculo da Taxa de Custo de Capital”, onde é realizada uma análise 

geral e detalhada da proposta do ICP-ANACOM referente à revisão do cálculo da taxa de custo de capital, 

colocada no documento de consulta, (iii) Conclusões. 

 

 

2.2.2.2. Considerações GeraisConsiderações GeraisConsiderações GeraisConsiderações Gerais    

 

Antes de avançar para a análise em detalhe da proposta do ICP-ANACOM referente à revisão do cálculo da 

taxa de custo de capital da PTC a aplicar aos exercícios de 2010 e 2011, o Grupo PT não pode deixar de 

efectuar alguns comentários à análise efectuada pelo ICP-ANACOM no documento desta consulta pública, 

nomeadamente nos seus pontos I – Enquadramento e III – Considerações Gerais da PTC sobre a Metodologia. 

 

Como já diversas vezes referido, o Grupo PT entende que a deliberação do ICP-ANACOM de 10/02/2010 não 

define qualquer nova metodologia para apuramento da taxa de custo de capital da PTC. Com efeito, a taxa 

de custo de capital da PTC está actualmente a ser calculada com base na metodologia do Custo Médio 

Ponderado de Capital, na variante antes imposto, utilizando a metodologia CAPM para cálculo da taxa do 

custo de capital próprio, tal como o era realizado anteriormente à deliberação e ao longo de todos os 

modelos de custeio calculados pela PTC desde 1996. 

 

O que na realidade se verificou, com a deliberação do ICP-ANACOM de 10/02/2010, foi a reformulação do 

cálculo dos diversos parâmetros que contribuem para o cálculo da referida taxa de custo de capital. 

 



SPD sobre a revisão do cálculo da taxa de custo de capital da PTC, aplicável aos exercícios de 2010 e 2011  

 

 

Comentários do Grupo PT 4 

 

 

Sobre este aspecto, e também de acordo com o já referido variadas vezes, o Grupo PT entende que o cálculo 

proposto e implementado para os diversos parâmetros incorpora um conjunto de deficiências, sendo de 

salientar as seguintes: 

 

a)a)a)a) Incoerência face ao modelo de custeio implementadoIncoerência face ao modelo de custeio implementadoIncoerência face ao modelo de custeio implementadoIncoerência face ao modelo de custeio implementado    

 

Actualmente, e segundo deliberação do ICP-ANACOM, o modelo de custeio da PTC é um modelo de custos 

históricos (Historic Cost Accounting – HCA) com imputação total de custos (Full Distributed Cost - FDC). 

Este tipo de modelo tem como base fundamental de suporte as peças contabilísticas da organização 

(Balanço e Demonstração de Resultados), devendo os parâmetros do modelo, incluindo alguns respeitantes à 

taxa do custo de capital (gearing, prémio da dívida, taxa de imposto), serem apurados com base nestas 

fontes de informação primordiais. Os restantes parâmetros devem ser calculados tendo por base a 

performance e o risco da organização e da sua envolvente. 

 

O ICP-ANACOM ao deliberar o apuramento dos parâmetros da taxa de custo de capital com base em 

benchmarkings está a adulterar a metodologia em vigor, confundindo quais devem ser os dados de input a 

utilizar num modelo a custos históricos face aos utilizados num modelo a custos correntes. 

 

Com efeito, um modelo de custos correntes é caracterizado por utilizar valores actuais dos activos, com 

ajustamento da sua vida útil ao seu valor económico, tendo como consequência a determinação de uma 

nova estrutura de capitais optimizada, assim como valores actuais dos seus custos de exploração. Neste 

cenário, e para efeitos da determinação dos diversos parâmetros do modelo, no qual se incluem os 

referentes à taxa de custo de capital, recorre-se muitas vezes à utilização de benchmarkings como indicador 

de valores de referência. 

 

Ora, de acordo com o acima explanado, não pode o ICP-ANACOM considerar que a metodologia de cálculo 

dos parâmetros da taxa de custo de capital da PTC em vigor esteja coerente com o modelo de custeio 

implementado, pelo que a aplicação da metodologia deliberada a 10/02/2010 viola a base contabilística em 

que se suporta um modelo de custos históricos. 

 

b)b)b)b) Utilização de benchmarkingsUtilização de benchmarkingsUtilização de benchmarkingsUtilização de benchmarkings    não comparáveisnão comparáveisnão comparáveisnão comparáveis    

 

Tendo presente o referido no ponto anterior, nomeadamente o facto de o Grupo PT considerar que o cálculo 

dos parâmetros da taxa de custo de capital de um modelo a custos históricos deve ser efectuado com base 

nos dados contabilísticos da organização, não se pode deixar de também comentar os moldes como o ICP-

ANACOM utilizou a metodologia de benchmarking para apuramento de alguns dos parâmetros da taxa de 

custo de capital. 
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A utilização de benchmarkings deve ser efectuada com as devidas cautelas, uma vez que tais dados podem 

acomodar algumas distorções que colocam em causa a sua aderência à realidade específica que se está a 

analisar. 

 

Para obviar esses eventuais desajustamentos, os benchmarkings devem ser efectuados com base em valores 

de empresas que apresentem uma estrutura de negócios semelhante à da PTC, pelo que devem ser 

consideradas apenas empresas de telecomunicações cujo negócio de rede fixa no mercado doméstico seja 

dominante.  

 

Estas empresas devem também desenvolver a sua actividade em mercados semelhantes àqueles em que a 

PTC se encontra, tanto ao nível da oferta de produtos e serviços, posição de mercado e taxa de crescimento, 

bem como das condições macroeconómicas envolventes. 

  

Quanto à utilização de benchmarkings de precedentes regulatórios, há que ter como essencial precaução a 

verificação do enquadramento e da metodologia de valorização dos custos implementada nos respectivos 

modelos de custeio. A determinação dos parâmetros da taxa de custo de capital deve ser distinta consoante 

a metodologia de valorização desses activos (custos históricos vs correntes). 

 

Como se pôde verificar na deliberação de Fevereiro de 2010 sobre o custo de capital da PTC, o ICP-ANACOM 

não seguiu na escolha dos comparáveis os princípios acima descritos, nem realizou as análises necessárias à 

verificação de que esses comparáveis poderiam representar a realidade que se pretende retratar no modelo 

de custeio da PTC.  

 

c)c)c)c) ComplexComplexComplexComplexidade no cálculo dos parâmetros com utilização idade no cálculo dos parâmetros com utilização idade no cálculo dos parâmetros com utilização idade no cálculo dos parâmetros com utilização de de de de diversas fontes de informação diversas fontes de informação diversas fontes de informação diversas fontes de informação     

  

Para o apuramento de alguns dos parâmetros da taxa de custo de capital, o ICP-ANACOM utiliza uma 

diversidade demasiado alargada de fontes de informação e de critérios de recolha dos dados que não se 

revelam coerentes quando utilizados em cada um dos parâmetros, tanto ao nível da sua aplicação como do 

seu peso relativo. 

 

Esta miríade de fontes de informação torna efectivamente complexa qualquer tentativa de recálculo dos 

parâmetros da taxa de custo de capital, com prejuízo directo para a transparência que o processo deveria ter.  

 

Por outro lado, realça-se que uma das preocupações que o ICP-ANACOM deveria ter tido na escolha das 

fontes de informação dos dados comparáveis era a facilidade da sua actualização. No entanto, verifica-se a 

utilização de valores obtidos em estudos efectuados pontualmente, o que não permite a sua actualização, 
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não sendo credível que esses valores mantenham a actualidade pretendida para o apuramento dos 

parâmetros taxa de custo de capital, dado terem sido calculados há 3 ou 4 anos atrás.   

 

Esta questão adquire uma maior relevância no caso do parâmetro “Prémio de Risco”. De facto, sendo este 

um dos parâmetros susceptível de poder ser revisto durante o período considerado pela deliberação do ICP-

ANACOM de 10/02/2010 (2009 a 2011), dado depender de condicionantes macroeconómicas do país e 

portanto externas à empresa, verifica-se que parte das fontes de informação residem em estudos pontuais 

efectuados durante os anos de 2007 a 2009, os quais não se vieram a repetir, como por exemplo: 

Competition Commission 2008; Welch 2007; Grabowski 2009. Salienta-se que os valores de Prémio de Risco 

obtidos através destes estudos têm um peso superior a 40% na definição do Prémio de Risco efectuada pelo 

ICP-ANACOM, na sua deliberação de Fevereiro de 2010.  

 

Para além desses estudos, e ainda no que respeita ao parâmetro Prémio de Risco, foram também utilizados 

valores de precedentes regulatórios definidos em 2008, sendo que alguns desses valores não foram revistos 

desde então, não podendo a actualização deste parâmetro ser colocada em causa devido à inoperância das 

outras ARN’s sobre este tema.   

 

É de realçar que, face à evolução do enquadramento macroeconómico que se tem vindo a verificar desde 

2008, nomeadamente em Portugal, não é de todo aceitável o congelamento dos valores em causa, sendo 

que não pode deixar de ser imputável ao ICP-ANACOM a ausência de mecanismos expeditos que permitam 

tal actualização.  

 

Por último, no que respeita a este tema, o Grupo PT gostaria de salientar, mais uma vez, que a questão 

associada à transparência do processo não se coloca no plano de identificação das fontes de informação, 

garantindo a independência dos dados utilizados, facto este que o Grupo PT não coloca em causa.  

 

A questão deverá ser colocada na complexidade do processo de obtenção e cálculo dos valores, na 

dificuldade existente na actualização de diversos parâmetros e na coerência e justificação da metodologia 

aplicada. 

 

d)d)d)d) Horizonte temporal desajustadoHorizonte temporal desajustadoHorizonte temporal desajustadoHorizonte temporal desajustado    

 

O Grupo PT concorda que o estabelecimento prévio de regras transparentes no que respeita ao apuramento 

dos parâmetros da taxa de custo de capital é uma condição necessária à definição de qualquer modelo de 

custeio, contribuindo de facto para a redução da incerteza regulatória. 
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No entanto, tal não se verificou na deliberação do ICP-ANACOM. Efectivamente, o que se constatou foi a 

definição efectiva do valor desses parâmetros para vigorarem durante um determinado período de tempo (3 

anos), e não das regras para o seu apuramento. 

 

O que o Grupo PT tem vindo a contestar ao longo deste processo é assim o determinismo do ICP-ANACOM 

na definição dos parâmetros, impondo por via de uma decisão administrativa um cenário que não reflecte 

obviamente a evolução do mercado e do enquadramento macroeconómico e empresarial ao longo de cada 

um dos exercícios abrangidos pela deliberação do ICP-ANACOM. 

 

A acrescer a este facto, salienta-se que grande parte dos valores foram apurados através de benchmarkings 

efectuados para o ano de 2008 e que irão vigorar até 2011 ou seja, com um desfasamento temporal de 4 

anos, que se revela muito significativo num sector como o das telecomunicações e que não corresponderá 

obviamente à realidade que vier a ser verificada.       

 

Assegurar uma maior certeza regulatória não deve passar por determinar efectivamente qual a taxa de custo 

de capital, mas sim as regras para o seu cálculo. No entanto, tal não parece ser o objectivo do ICP-ANACOM.  

 

De acordo com o referido no documento de consulta, “Com esta Deliberação [de 10/02/2010], pretendeu-se 

também minimizar a imprevisibilidade associada ao cálculo do custo de capital da PTC e, simultaneamente, 

assegurar maior certeza regulatória, num quadro de maior transparência para todas as partes, na medida em na medida em na medida em na medida em 

que aque aque aque a    operacionalização do processo de imputação do custo de capital, que historicamente vinha a ser operacionalização do processo de imputação do custo de capital, que historicamente vinha a ser operacionalização do processo de imputação do custo de capital, que historicamente vinha a ser operacionalização do processo de imputação do custo de capital, que historicamente vinha a ser 

seguido, era realizada em momento posterior aos exercícioseguido, era realizada em momento posterior aos exercícioseguido, era realizada em momento posterior aos exercícioseguido, era realizada em momento posterior aos exercíciossss    em causa”em causa”em causa”em causa”.... (realce nosso) 

 

O Grupo PT não entende o alcance desta afirmação do ICP-ANACOM, uma vez que a taxa de custo de 

capital era apenas apurada posteriormente ao exercício em causa, dado que as bases de suporte ao seu 

cálculo eram constituídas pelas peças contabilísticas da PTC desse exercício, as quais só se encontravam 

fechadas em período posterior. A afirmação do ICP-ANACOM revela-se incompreensível e totalmente 

desajustada da realidade ocorrida. 

 

Por outro lado, esta afirmação demonstra efectivamente que o ICP-ANACOM pretende que a taxa de custo 

de capital esteja determinada à priori e vigore durante um período de tempo alargado, ao contrário do que 

seria expectável que fosse a actuação do regulador, de não determinar a taxa, mas sim as regras do seu 

cálculo.  

  

O Grupo PT gostaria ainda de salientar, tal como já o realizou em diversas ocasiões, que a metodologia de 

apuramento dos parâmetros da taxa de custo de capital que a PTC utilizou anteriormente ao ano de 2009 e 

que resultava numa volatilidade significativa dos valores dessa taxa ao longo do tempo, foi aprovada e 
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certificada pelo ICP-ANACOM em diversos relatórios de auditoria ao sistema de contabilidade analítica da 

PTC e respectivas declarações de conformidade. 

 

Tal como o ICP-ANACOM tem conhecimento, em 2005 foi proposta uma alteração ao apuramento da taxa 

de custo de capital da PTC, tendo o ICP-ANACOM solicitado à PTC a sua não aplicação, mantendo-se a 

metodologia de cálculo em vigor até essa data e que viria a ser aplicada até ao ano de 2008.  

 

Realça-se também que a inibição da elevada volatilidade dos valores da taxa de custo de capital ao longo do 

tempo não pode servir de argumento para que agora se congele o valor dessa taxa para um determinado 

período.  

 

Ao invés, o ICP-ANACOM deveria, na sua deliberação, ter definido as regras de cálculo dos diversos 

parâmetros que, por um lado pudessem evitar parte da volatilidade anteriormente ocorrida e que, por outro, 

permitissem a actualização e cálculo desses parâmetros para cada um dos exercícios, mantendo-os em linha 

com a evolução do mercado e do enquadramento macroeconómico, empresarial e tecnológico.  

 

Por último, o Grupo PTC gostaria ainda de referir que discorda totalmente da interpretação efectuada pelo 

ICP-ANACOM da seguinte frase constante do documento de consulta: “(…) ao fixar regras ex-ante reduz-se a 

necessidade de investigações posteriores, normalmente complexas, morosas e potencialmente objecto de 

disputa, (…)”. Com efeito, o ICP-ANACOM mais do que definir regras impôs valores para um período 

alargado, demitindo-se de qualquer análise prospectiva e ignorando a necessidade de mecanismos expeditos 

de revisão e actualização dos dados utilizados. 

 

Por outro lado, os objectivos do ICP-ANACOM devem ser movidos por uma regulação justa e adequada a 

cada uma das situações em causa, não devendo ser norteados pelos potenciais problemas de disputas que 

poderão ocorrer entre as diversas partes envolvidas. Aliás, em nosso entendimento, o desafio de qualquer 

ARN a este respeito passa pela definição de regras que sejam apropriadas a cada situação e que ao mesmo 

tempo se revelem de aplicação simples, transparente e inequívoca, só assim se minimizando os potenciais 

focos de disputa.   

 

 

3.3.3.3. Revisão do Revisão do Revisão do Revisão do Cálculo da Taxa de Custo de CapitalCálculo da Taxa de Custo de CapitalCálculo da Taxa de Custo de CapitalCálculo da Taxa de Custo de Capital     

 

Tendo em consideração a metodologia de cálculo estabelecida pelo ICP-ANACOM para cada um dos 

parâmetros da taxa de custo de capital, o mecanismo de revisão de alguns desses parâmetros (taxa de juro 

de sem risco, taxa de imposto e prémio de risco), previsto na sua deliberação de 10/02/2010 e a solicitação 

de revisão efectuada pela PTC para os anos de 2010 e 2011 (carta de 4 de Março de 2011), o Grupo PT 
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realiza nesta secção uma análise da proposta do ICP-ANACOM contemplada no documento de consulta, 

para cada um desses parâmetros. 

 

a)a)a)a) Taxa Taxa Taxa Taxa de de de de impostoimpostoimpostoimposto    

  

A PTC propôs a actualização da taxa nominal de imposto de 26,5% para 29%, em virtude de com a lei nº12-

A de 2010 ter passado a incidir sobre o lucro tributável uma taxa adicional de 2,5%, correspondente à 

derrama estadual. 

 

O ICP-ANACOM concordou com esta actualização, pelo que o Grupo PT nada mais tem a acrescentar sobre 

este parâmetro. 

 

b)b)b)b) Taxa de juro sem riscoTaxa de juro sem riscoTaxa de juro sem riscoTaxa de juro sem risco    

 

Seguindo os pressupostos de cálculo determinados pelo ICP-ANACOM (valor médio da taxa das Obrigações 

de Tesouro a 10 anos verificado nos últimos dois anos – 2009 e 2010) a taxa de juro sem risco ascende a 

4,80%, tendo o ICP-ANACOM apurado valor igual ao proposto pela PTC. 

 

No entanto, o Grupo PT, tal como expresso na sua carta de 4 de Março de 2011, entende que, pelo facto de 

o valor da taxa de custo de capital a determinar ser aplicado apenas em 2011, e até esse ano ser definido um 

glide path a vigorar durante um período transitório (2010), deverá ser efectuado um exercício prospectivo de 

qual será o valor dessa taxa no ano de 2011. 

  

Neste âmbito, e face à evolução do enquadramento macroeconómico do país e das taxas de juro sem risco, 

propôs a PTC a manutenção de um valor para 2011 semelhante ao verificado em 2010 (5,40%), para 

apuramento do valor médio verificado durante dois anos. 

 

Com efeito e estando já disponíveis os valores da taxa de juro sem risco apurados para os primeiros 4 meses 

de 2011, podemos verificar que a proposta da PTC até se revelou conservadora, uma vez que a média dos 

valores da taxa das Obrigações de Tesouro a 10 anos destes quatro primeiros meses de 2011 ascendeu a 

7,82%.  
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MêsMêsMêsMês 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Dez 3,91 6,53
Nov 3,80 6,91
Out 3,85 6,05
Set 3,93 6,08
Ago 3,95 5,31
Jul 4,25 5,49
Jun 4,50 5,54
Mai 4,29 5,02
Abr 4,53 4,78 9,19
Mar 4,68 4,31 7,80
Fev 4,52 4,56 7,34
Jan 4,32 4,17 6,94

MédiaMédiaMédiaMédia 4,214,214,214,21 5,405,405,405,40 7,827,827,827,82

Taxa de remuneração das OT's a 10 anos (%) - mensal

Fonte: Banco de Portugal

 

 

Pressupondo que este valor médio do primeiro quadrimestre de 2011 se traduzirá no valor médio da 

totalidade do ano, teremos, para o cálculo da taxa de custo de capital referente ao ano de 2011, uma taxa de 

juro sem risco de 6,61% (média dos últimos dois anos – 2010 e 2011), o que resultará numa taxa de custo 

de capital de 13,25%. 

 

Taxa de juro sem risco 6,61%
Prémio de dívida 1,23%
Beta 0,85
Prémio de risco 5,86%
Gearing 36,20%
Taxa imposto 29,00%

Custo de capital próprio 11,59%
Custo de capital alheio 7,84%
 CMPC  (pre-tax) 13,25%

 C Capital - Valor prospectivo 2011 C Capital - Valor prospectivo 2011 C Capital - Valor prospectivo 2011 C Capital - Valor prospectivo 2011

Parâmetros Taxa Parâmetros Taxa Parâmetros Taxa Parâmetros Taxa 

CálculoCálculoCálculoCálculo

 

 

Após este exercício prospectivo de cálculo da taxa de juro sem risco para o ano de 2011 e respectivas 

consequências na taxa de custo de capital, são de salientar alguns aspectos: 

 

• Considerar que no cálculo da taxa de custo de capital de 2011 a taxa de juro sem risco deverá 

corresponder à média das taxas dos anos de 2009 e 2010, como proposto pelo ICP-ANACOM, revela-se 
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um cenário muito mais hipotético do que calcular a taxa de custo de capital de 2011 com base numa 

taxa de juro sem risco de 2010, como proposto pela PTC. 

 

Com efeito, conforme os dados já conhecidos (16 observações das 24 necessárias) a taxa de juro sem 

risco de 4,80% que o ICP-ANACOM está a considerar para o ano de 2011, só seria atingível se a taxa 

média no período Maio-Dezembro de 2011 viesse a ser de 2,40%. Ora, nenhuma entidade credível pode 

assumir no quadro actual valores desta ordem de grandeza. 

 

Também não será credível, face ao enquadramento económico actual do nosso país, pressupor que 

durante o ano de 2011 as taxas de juro sem risco se mantenham ao nível da média das taxas de 2009 e 

2010.  

 

Não considerar estes factos é negar evidências e criar condições para a regulação não eficiente das tarifas 

da PTC. 

 

• A taxa de custo de capital da PTC para o ano de 2009 foi de 12,3%, sendo que, a verificar-se o cenário 

provável acima descrito, referente à evolução da taxa de juro sem risco, a taxa de custo de capital para o 

ano de 2011 será de 13,25%. Aliás, para que a taxa de custo de capital em 2011 seja igual à praticada em 

2009 (12,3%), será necessário que a média da taxa de juro sem risco no período Maio-Dezembro de 2011 

seja da ordem dos 5,7%, valor que ninguém contestará ser minimalista e pouco razoável. 

 

A proposta do ICP-ANACOM para a taxa de custo de capital de 2010 é de 11,6%, valor inferior a qualquer 

um dos acima indicados. Isto significa que o ICP-ANACOM vai cometer um erro crasso no processo de 

ajustamento deslizante que propôs: ter um valor intermédio para a taxa de custo de capital (2010) que 

está fora do intervalo onde esse ajustamento se deve desenrolar.  

 

É neste momento certo, por a probabilidade rondar os 100%, que a taxa de custo de capital em 2011 não 

vai ser inferior à praticada em 2009, razão pela qual o processo de ajustamento no período 2009-2011 já 

se encontra concluído e não existe qualquer fundamento para alterar em 2010 a taxa de 12,3% que 

vigorou em 2009.  

 

O ICP-ANACOM, ao ratificar a proposta expressa no documento de consulta, fará com que a taxa de 

custo de capital a aplicar no SCA da PTC em 2010 esteja totalmente desajustada da realidade e do 

carácter que lhe foi atribuído de permitir à PTC ajustar a sua operação à taxa de custo de capital 

resultante da alteração metodológica do cálculo dos seus parâmetros introduzida em 2009.    
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Adicionalmente, e mais importante, a PTC verá para o ano de 2010 diminuído artificialmente o valor 

esperado da remuneração dos seus investidores. A verificar-se este cenário, o ICP-ANACOM terá, 

obrigatoriamente, de estabelecer um mecanismo de compensação à PTC. 

 

• Por último, o Grupo PT gostaria de voltar a salientar o já referido atrás, na secção 2 deste documento – 

Considerações Gerais. 

 

Esta desadequação das propostas agora efectuadas pelo ICP-ANACOM à realidade económica e 

empresarial, resulta essencialmente do determinismo com que o ICP-ANACOM definiu os parâmetros da 

taxa de custo de capital da PTC, estabelecendo valores para um determinado período de tempo ao invés 

de regras de cálculo actualizáveis em cada um dos exercícios. 

 

As consequências estão à vista: apesar de se ter determinado o valor da taxa de custo de capital a aplicar 

pela PTC nos anos de 2009, 2010 e 2011, as condições macroeconómicas que se verificaram deram logo 

origem a um pedido, por parte da PTC, de revisão da taxa para 2010, que levou o Regulador a despender 

esforços na análise, preparação e lançamento da presente consulta pública, o que por sua vez convocou o 

Grupo PT e os restantes interessados a novos esforços de análise e preparação das respectivas respostas 

para que, por fim, o ICP-ANACOM venha a deliberar uma decisão final depois de tomar em devida conta 

os contributos recebidos. 

 

E todo este processo moroso, burocrático e ineficiente está já praticamente garantido para 2012 dado 

que, como se explica acima, só alterações extraordinárias de circunstâncias é que podem, neste 

momento, vir a impedir que se verifiquem para o ano as condições previstas na deliberação do ICP-

ANACOM de 10/02/2010 para que, nos termos da metodologia definida, se possa proceder a uma nova 

revisão da taxa de custo de capital.  

 

Ou seja, o ICP-ANACOM colocou em consulta pública uma proposta de taxa de custo de capital para 

2011 (11,0%) que já se sabe — porque se prevê com grande probabilidade — estará bastante desfasada 

(em mais de 0.5 p.p.) da taxa que se poderá calcular (já em 2012) utilizando valores reais de 2010/2011, 

pelo que a taxa de 2011 terá, sem dúvida nenhuma, de ser revista posteriormente. Ora, dificilmente se 

pode reconhecer sentido regulatório a uma decisão que ignora a forte possibilidade de ter de ser revista 

ao fim de escassos 6 ou 7 meses. 

 

Neste contexto, e estando o ICP-ANACOM disponível para “(…) avaliar, em sede própria, a existência de 

instâncias de melhoria da metodologia definida (…)”, o Grupo PT entende que a presente consulta 

constitui o momento e o instrumento ideal para que o ICP-ANACOM reveja a sua posição sobre esta 

matéria, não devendo tal análise ser postergada para 2012. 
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c)c)c)c) Prémio de riscoPrémio de riscoPrémio de riscoPrémio de risco    

 

No que respeita a este parâmetro, a PTC, como já explicitado na carta enviada dia 4 de Março de 2010, não 

tem acesso, no decorrer da sua actividade normal, à informação que lhe permite calcular o Prémio de Risco 

de acordo com a metodologia definida pelo ICP-ANACOM.  

 

Efectivamente verifica-se que, mesmo tendo acesso a todos os dados disponíveis, tal não seria possível, dado 

alguns dos parâmetros utilizados não terem sofrido qualquer actualização, devendo caber ao ICP-ANACOM 

(e não à PTC) a sua actualização ou substituição. 

 

Como já referido na secção 2 deste documento – Considerações Gerais – o facto de o ICP-ANACOM ter 

escolhido uma panóplia alargada de fontes de informação para o cálculo deste parâmetro, integrando 

valores obtidos de estudos e análises realizadas pontualmente, não possibilita à PTC sua actualização 

correcta.  

 

No quadro abaixo apresentam-se os cálculos e a identificação das fontes de informação que ditaram o 

cálculo do parâmetro prémio de risco por parte do ICP-ANACOM. 

FonteFonteFonteFonte PonderadorPonderadorPonderadorPonderador
Prémio de Prémio de Prémio de Prémio de 

riscoriscoriscorisco

DMS and LBS (2008) - France (1) 6,20%

DMS and LBS (2008) - Italy (1) 7,70%

DMS and LBS (2008) - Ireland (1) 5,10%

DMS and LBS (2008) - Holanda (1) 6,10%

DMS and LBS (2008) - Noruega (1) 5,60%

DMS and LBS (2008) - Espanha (1) 4,60%

DMS and LBS (2008) - Reino Unido (1) 5,40%
Damodaran (2009) 6,50%
Ex - post TotalEx - post TotalEx - post TotalEx - post Total 25%25%25%25% 1,48%1,48%1,48%1,48%

Competition Comission (2008) (2) 4,40%

Welch (2007) (3) 5,75%
Bloomberg (2008) 6,45%
Ex - ante TotalEx - ante TotalEx - ante TotalEx - ante Total 25%25%25%25% 1,38%1,38%1,38%1,38%

Grabowski (2009) (4) 6,00%
Total Revisões recentesTotal Revisões recentesTotal Revisões recentesTotal Revisões recentes 25%25%25%25% 1,50%1,50%1,50%1,50%

CMT Spain (2008) (5) 7,00%

ComReg Irland (2008) (5) 6,00%

Arcep France (2008) (5) 5,00%
Total Precedentes RegulatóriosTotal Precedentes RegulatóriosTotal Precedentes RegulatóriosTotal Precedentes Regulatórios 25%25%25%25% 1,50%1,50%1,50%1,50%

Prémio de riscoPrémio de riscoPrémio de riscoPrémio de risco 100%100%100%100% 5,86%5,86%5,86%5,86%

Revisões 
Recentes

Ex - Post

Ex - Ante

Precedentes 
Regulatórios

 
Fonte: “Assessment of the cost of capital analysis of Portugal Telecom Comunicações”, PwC, Julho 2009 
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As fontes e valores identificados a cinzento referem-se aqueles que não conheceram qualquer evolução face 

aos expressos no mapa acima, e cuja contribuição na determinação do prémio de risco foi de 50%.  

 

O Grupo PT é assim da opinião que deverá ser o ICP-ANACOM a entidade responsável pela actualização 

deste parâmetro, tendo em conta o facto de ter de existir uma determinação de novas fontes de informação 

alternativas para a consecução do seu cálculo. 

 

A este respeito, o Grupo PT entende que apesar de o ICP-ANACOM vir agora referir no documento de 

consulta que a recolha de informação cabe à entidade proponente, nada vem referido sobre este aspecto na 

sua deliberação de 10/02/2010. 

 

Acresce que, sendo a taxa de custo de capital uma componente essencial no custeio dos produtos e serviços 

da PTC, o ICP-ANACOM deverá ter como objectivo e preocupação a sua correcta definição, assim como dos 

seus parâmetros, independentemente de ter sido ou não a entidade proponente da sua alteração, pois só 

assim minimiza a incerteza regulatória e o risco de ineficiência das tarifas reguladas. Efectivamente, o que é 

de esperar do ICP_ANACOM é que avalie em toda a sua extensão as alterações que deverão ser realizadas às 

suas determinações ou deliberações, independentemente de estas provocarem movimentos ascendentes ou 

descendentes nas tarifas reguladas.  

 

  

4.4.4.4. ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão     

 

Considerando o definido na deliberação do ICP-ANACOM de Fevereiro de 2010 para cálculo dos parâmetros 

da taxa de custo de capital da PTC, face ao qual o Grupo PT já expressou detalhadamente algumas das suas 

reservas no ponto 2. deste documento (Considerações Gerais), o enquadramento macroeconómico actual 

do país, nomeadamente com o aumento substancial dos valores da taxa de juro sem risco, o Grupo PT 

entende que o ICP-ANACOM não pode deixar de efectuar um exercício prospectivo de qual será o valor da 

taxa de custo de capital para o ano de 2011. 

Salienta-se que os cálculos inicialmente efectuados pela PTC, que resultaram numa taxa de custo de capital 

de 10,97%, serviram unicamente para fundamentar o processo de revisão da taxa de custo de capital, 

respeitando os critérios expressos na deliberação do ICP-ANACOM de Fevereiro de 2010, não devendo ser 

entendido como uma referência face à realidade que já se conhece.  

A taxa de custo de capital de 2011 será, com algum grau de certeza, igual ou superior à determinada pelo 

ICP-ANACOM para o ano de 2009 (12,3%), pelo que não deverá existir qualquer ajustamento na taxa de 

custo de capital a determinar para o ano de 2010. 
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Reitera-se que a não realização deste exercício prospectivo originará uma subavaliação dos custos dos 

serviços da PTC, penalizando obrigatoriamente todas as tomadas de decisão regulatórias associadas às 

respectivas tarifas, promovendo a existência de ineficiências ao nível do mercado. 

Para além deste facto, a verificar-se tal penalização, o ICP-ANACOM terá necessariamente de estabelecer 

um mecanismo de compensação dos intervenientes no mercado que se virem afectados com tal decisão, 

nomeadamente a PTC.  

  

 

 

 

 


