
From:                                         Francisco Fermoselle Silva [francisco.silva@zon.pt] 

Sent:                                           segunda-feira, 23 de Maio de 2011 11:24 

To:                                               consulta.ccapital@anacom.pt 

Subject:                                     Revisão da taxa de custo de capital da PT Comunicações, S.A. 

  

Exmos. Senhores, 

No seguimento do SPD relativo à revisão do cálculo da taxa de custo de capital da PT Comunicações, S.A. 

(“PTC”), aplicável ao período de 2010 a 2011, junto enviamos os breves comentários da ZON Multimédia 

SGPS, S.A (“ZON”), em representação da ZON TV Cabo Portugal, S. A. e das suas participadas. 

  

……………………………………………………………….. 

  

O principal comentário que temos em relação ao custo de capital da PTC é que a instabilidade financeira 

vivida em Portugal recentemente, e que culminou na crise financeira que exigiu a intervenção da “Troika”, 

reforça e comprova os comentários que efectuámos em 2009 em que questionámos a utilização das OT’s 

portuguesas como referência para a taxa de juro sem risco e propusemos a utilização das Bunds alemãs a 10 

anos. 

  

O aumento da taxa de juro das OT’s a 10 anos reflecte o aumento de risco que o mercado atribui a Portugal, 

pelo que não faz sentido considerar a sua utilização como taxa de juro sem risco. Como se pode verificar na 

tabela seguinte, a taxa das bunds alemãs até desceu e se continuarmos a utilizar as OTs portuguesas iremos 

ter um custo significativo do custo de capital da PTC e, consequentemente, dos custos de “wholesale”, o que 

na opinião da ZON não fará sentido. No limite, se chegássemos ao nível de taxas da Grécia, tal poderia 

significar uma duplicação do custo de capital bem como dos custos de “wholesale”.  

  

  

  

Assim sendo, a opinião da ZON é que se devem substituir as OT’s Portuguesas 10y pelas Bunds Alemãs 10y, 

já que: 

  

1) O Grupo Portugal Telecom financia-se maioritariamente no mercado externo; 

  

2) A maioria dos accionistas do Grupo Portugal Telecom são investidores internacionais (a 31-Dez-

2010, os accionistas nacionais representavam apenas 36% de acordo com informação disponível no 

site da PT) e a sua referência como taxa de juro sem risco aproxima-se mais das bunds alemãs do 

que das OTs portuguesas; 

  

3) O risco do Grupo Portugal Telecom é hoje inferior ao de Portugal; 

- O rating emitido pelas agências de rating para o Grupo Portugal Telecom é superior ao de 

Portugal; 

- O custo das OTs a 10 anos em Maio de 2011 está perto dos 10% enquanto as Yield-To-

Maturity das obrigações emitidas pelo Grupo Portugal Telecom com maturidades entre 2017 

e 2025 situa-se entre 6%-7%; 

- O custo médio de financiamento do Grupo Portugal Telecom em 2010 foi de 4,4% e em 

2009 ascendeu a 4,3% o que compara com um custo médio das OTs 4,8% para o período 

2009-10. Com base nos 4,8% proposto pela PTC mais o prémio considerado pelo ICP-

  Portugal Alemanha 

  OTs 10y Bunds 10y 

Média 2007-08 4,5% 4,1% 

Média 2008-09 4,4% 3,6% 

Média 2009-10 4,8% 3,0% 

Média 2010-11 (ytd) 6,0% 2,9% 

Média 2011 (ytd) 7,9% 3,2% 

Fonte Reuters 9 Maio 2011 
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ANACOM, no custo de capital da PTC teremos um custo implícito de 6,03% em relação à 

dívida, o que não parece fazer sentido quando comparado com 4,4%. 

             

4) A própria PTC a 31-12-2010 utilizou a taxa de 4,75% como taxa de desconto das responsabilidades 

com pensões e complementos a que se refere a taxa de rendimento de longo prazo de obrigações de 

rating elevado. Não faz sentido que esta taxa seja inferior à taxa de juro sem risco. A 31-12-2010 a 

taxa de juro das OTs a 10 anos era de 6,68% 

  

Caso o ICP-Anacom venha a decidir manter as OTs Portuguesas, o que, insistimos, não nos parece de todo 

adequado, nessa altura não concordamos com a regra de utilização de glide path. Com efeito, desde que o 

custo de 2010 não fosse superior ao glide path estabelecido na deliberação (11,3%), então não se deveria 

alterar, já que num cenário em que as OTs subam em 2011, então o valor nesse ano provavelmente ainda 

subiria, subindo assim igualmente a taxa a aplicar em 2010. Na prática, o custo de capital da PTC nunca iria 

desta forma reflectir os anos em que os custos das OTs foram mais baixos (media 2008-09) e que na 

realidade terá sido quando mais se aproximaram daquilo que realmente é uma taxa de juro sem risco. 

  

Finalmente e quanto à utilização de 29% como taxa de imposto nominal, a ZON não tem nada a opor. 

  

  

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Francisco Silva 
  

 
  
ZON Multimedia 
Av. 5 de Outubro, 208 – 9º 
1069-203 Lisboa – Portugal 
Tel + 351 217 998 817 
www.zon.pt 
  
  

� Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este e-mail. 
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