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I. INTRODUÇÃO 
 

 
O Capítulo III, ACESSO E INTERLIGAÇÃO do Decreto Legislativo nº7/2005 prevê a 

imposição de determinadas obrigações as empresas com poder de mercado significativo. 

Uma dessas imposições é a obrigação de controlo de preços e contabilização de custos. 

Assim, sempre que uma análise de mercado indique uma falta de concorrência efectiva com 

o risco dos operadores praticarem preços excessivamente elevados a ANAC pode impor a 

obrigação de orientar os preços aos custos dos serviços, e deve “ter em consideração o 

investimento realizado pelo operador, permitindo-lhe uma taxa razoável de rendibilidade 

sobre o capital investido, tendo em conta os riscos a ele associados. (artigo 71 nºs 1 e 2). 

 

Assim a ANAC, solicitou a CVTelecom que enquanto concessionaria da rede de telefonia 

fixa e operador com poder de mercado significativo, apresentasse uma proposta para a 

determinação da taxa de custo de capital a ser utilizada na remuneração dos investimentos. 

Entretanto a proposta apresentada em Setembro de 2011 baseada  na Metodologia do Custo 

Médio Ponderado de Capital, não foi aprovada, pelo fato da reguladora ter considerado o 

valor proposto de excessivo face ao estudo feito internamente e discordar de alguns 

pressupostos utilizados na determinação dos parâmetros da fórmula do CMPC/WACC. Em 

consequência a ANAC, decidiu preparar o projecto de decisão tendo por base a proposta 

apresentada pela operadora e o estudo feito para fixação da metodologia de cálculo do custo 

de capital aplicável ao triénio de 2011-2013. 

 
Nos termos do artigo nº 7 do Decreto - Legislativo nº7/2005, de 28 de Novembro que aprova 

o regime jurídico geral aplicável as redes e serviços de comunicações eletrónicas compete a 

Agência Nacional das Comunicações (ANAC) a promoção de consultas públicas sobre 

medidas que tenham impacto significativo no mercado relevante, dando aos interessados a 

possibilidade de se pronunciarem sobre as mesmas. 

 
Em cumprimento da lei, relativamente aos procedimentos geral de consulta disposto na 

Deliberação nº 1/2006 de 27 de Novembro, da II Série do Boletim Oficial nº 50 publicado 

em 27 de Dezembro de 2006, definido no Decreto Legislativo, a ANAC lançou a consulta 
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pública Metodologia de Cálculo do Custo de Capital da CVTelecom aplicável ao triénio 

de 2011 a 2013, com o objectivo de recolher contribuições, comentários e preocupações das 

entidades interessadas na matéria em causa, e deliberar com transparência na fixação do 

valor da taxa a ser aplicado pela operadora de telefonia fixa, tendo igualmente submetido o 

documento acima referido a audiência prévia da CV Telecom.   

 
O período da consulta pública decorreu de 30 de Março a 30 de Abril de 2012, pelo que 

terminado o prazo para a entrega das contribuições, e após análise das mesmas, a ANAC 

vem através deste documento, apresentar o relatório da referida consulta pública, com o 

objectivo de fazer uma síntese das respostas recebidas e fixar o entendimento actual da 

ANAC sobre as questões suscitadas.  

 

No âmbito desta consulta pública, e dentro do prazo estabelecido foram recebidos as 

contribuições seguintes: 

 
1. CV Telecom; 
2. Sr. António Rodrigues ( ARE ) 

 
Das respostas recolhidas, ambas apoiam de forma geral, a metodologia proposta pela 

ANAC, tendo a CVTelecom referido que, concorda nomeadamente com a utilização do 

modelo de base CAPM ( Capital Asset Pricing Model ) e na identificação dos parâmetros a 

considerar no apuramento global da taxa WACC. 

 
Entretanto em determinados pontos específicos, a CVTelecom apresentou algumas reservas 

alegando algumas incorrecções e inconsistências no apuramento da taxa pela ANAC, pelo 

que consideram que o WACC a aplicar após as correcções deve ser de 13.9% em vez dos 

11.4% propostos pela ANAC na Consulta Pública.  

  



                                             Relatório Consulta pública sobre Metodologia de Cálculo do WACC 
 

4 
 

II. RESUMO E APRECIAÇÃO GENÉRICA DAS RESPOSTAS 
 

1. Metodologia de cálculo do custo de capital 
 

Questão 1: Concorda com a adopção da metodologia do WACC pre-tax para 

determinação da taxa de custo de capital? Justifique. 

 

A CVTelecom, concorda com a utilização da metodologia do WACC pre-tax , alegando que 

é a best practice, e que se encontra consagrado na Recomendação 988/322/CE da Comissão 

Europeia.  

 

O Sr. António Rodrigues concorda plenamente com a metodologia pre-tax, porque considera 

que é a metodologia correcta a ser usada na fixação de tarifas, quando as dívidas respeitantes 

aos impostos sobre os rendimentos não forem consideradas elementos dos custos de 

operação, sendo aplicado sobre a base de capital regulatória, providenciando receitas 

suficientes para satisfazer as dívidas respeitantes aos impostos sobre os rendimentos.  

Entendimento da ANAC  

 

De acordo com as respostas recolhidas a ANAC reitera a utilização da metodologia do 

WACC pre-tax pelo fato de ser a mais utilizada pelos reguladores e tem implícita a 

rentabilidade do capital próprio investido conducente à remuneração bruta requerida pelo 

investimento.  

 

Os argumentos apresentados pela utilização da metodologia pre-tax, face á metodologia 

post-tax, consistem no facto de a primeira incorporar o custo do imposto sobre o 

rendimento, levando a que esse mesmo custo seja alocado aos produtos e serviços por via 

do custo do capital, ao contrário da metodologia post-tax, que tende a imputar o imposto 

sobre o rendimento via custos comuns. A metodologia pre-tax permite uma imputação que 

respeita de forma mais adequada o critério de causalidade. 
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Questão 2: Qual a sua opinião quanto à utilização do modelo CAPM para a 

determinação do custo do capital próprio?  

 

 A CVTelecom considera que o modelo CAPM para a determinação do custo do capital 

próprio é o mais adequado, tendo em conta que é uma metodologia utilizada na generalidade 

dos sectores regulados e que permite uma maior transparência na determinação dos seus 

parâmetros e uma simplicidade na sua base teórica e que esse modelo permite colmatar mais 

facilmente possíveis assimetrias de informações do que seriam possíveis com metodologias 

alternativas. 

 

O Sr. António Rodrigues entende que o CAPM é utilizado pela maioria dos investidores, 

analistas financeiros e reguladores, pelo que a utilização do modelo torna-se auto 

justificável. 

 

Entendimento da ANAC  

 

A ANAC reitera a sua posição inicial de utilização do CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) para determinação do custo do capital próprio em detrimento de outros métodos por 

ser consensual, relativamente simples de aplicação, e baseado em conceitos teóricos 

amplamente aceites.  

 

 

 

Questão 3: No caso concreto de Cabo Verde, concorda com a utilização de 

Obrigações do Tesouro (OT´s) como uma boa referência de taxa de activo 

livre de risco? Justifique. 

 

A CVTelecom refere que as melhores práticas internacionais apontam para a utilização da 

dívida soberana como a melhor referência para o investimento sem risco e o histórico mostra 

que os reguladores preferem a utilização de OT´s do mercado doméstico e com maturidades 
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elevadas.  

 
Avançam, que no caso de Cabo Verde em que os tomadores de dívida soberana do Estado, 

são entidades públicas do próprio país, a taxa de juro sem risco associada à dívida emitida 

(OT´s) não seja uma taxa de mercado, não reflectindo assim a real taxa de juro que seria 

aplicável à divida soberana do Governo de Cabo Verde. 

 
Não obstante a CVTelecom concordar com o princípio da utilização das obrigações do 

tesouro a 10 anos, para determinar o activo livre de risco, alega que utilizando países com o 

mesmo nível de rating de Cabo Verde ( Republica Dominicana e Sri Lanka ) verificou que 

em 2011 e 2012 emitiram obrigações de tesouro com taxas entre 8% e 17% respectivamente, 

portanto, muito acima do valor verificado em Cabo Verde. 

 
Assim, acabam por propor a utilização de uma média, com base em emissões desses dois 

países e o valor avançado pela ANAC, o que faria situar a taxa em valor bastante mais 

elevado. 

 

O Sr. António Rodrigues considera que a utilização de obrigações do Tesouro a 10 anos é 

uma boa referência, uma vez que são os títulos que se pode considerar como isentas de risco 

de incumprimento, porque os governos normalmente têm capacidade para emitirem moeda 

sob qualquer tipo de cenário com o intuito de liquidarem as suas dívidas e também, pelo 

facto dos investimentos no sector das telecomunicações possuírem carácter de longo prazo, 

deve-se utilizar como proxy do activo livre de risco as obrigações do Tesouro com 

maturidade igual ou superior a 10 anos. 

 

Entendimento da ANAC  
 
 

As taxas de obrigações de Tesouro a 10 anos, são a melhor referência para a determinação 

da taxa do activo sem risco, sendo utilizado pela maioria dos reguladores europeus e 

consagrada na literatura económica. 
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O argumento apresentado pela operadora CVTelecom de que em Cabo Verde as taxas que o 

Governo tem estado a colocar obrigações de tesouro, não é credível e que a taxa real seria 

muito acima dos 6%, publicitado pelo Banco de Cabo Verde, é de todo inaceitável, 

injustificado e errónea. 

 
A ANAC não partilha da visão que reduz o sector financeiro nacional a um conjunto de 

entidades públicas ou que o INPS, accionista de referência da CVTelecom com uma 

participação societária de 37,9% de capital social, não acautela devidamente os seus 

interesses e não estejam a ser eficiente na gestão dos seus recursos financeiros. 

 

Registe-se que o sistema bancário nacional, detido na quase totalidade por investidores 

privados, detém 53.9 % do total das OT´s em Dezembro de 2011. 

 
Num País em que o PIB deverá crescer 4% e 5% em 2011, a inflação prevista para 2012 é 

de 3% a 4%, e a Taxa Base Anual do Banco Central, que deve ser de referencia a procura e 

oferta de fundos no mercado financeiro é de 4.15 % em Maio de 2012 e as ultimas emissões 

de empréstimos obrigacionistas apresentam taxas entre 6% a 7% em 2011, vem agora a 

Administração da CVTelecom, por em causa o funcionamento do sistema e a credibilidade 

do Estado de Cabo Verde. 

 
A referência a dois países, de rating igual a de Cabo Verde, com emissão a taxas 

muitíssimas superiores, é completamente desajustada e insuficiente para uma análise que se 

quer séria. 

 
O mercado de capitais não se esgota na emissão e aquisição de obrigações de tesouro e 

dever-se-á ter sempre em conta as restantes condições, praticadas pelos bancos comerciais 

em matéria de taxas activas e passivas, bem como as rendibilidades oferecidas pelo 

mercado em causa. 

 
A própria CVTelecom, que se abstêm de recorrer a empréstimos obrigacionistas, consegue 

negociar financiamento bancário a taxas inferiores àquela conseguida pelo próprio Governo 
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de Cabo Verde. 

 

Relativamente a taxa de obrigações de tesouro de 6% utilizado pela ANAC para determinar 

a taxa de activo sem risco, a este propósito ressalvamos mais uma vez que o parâmetro foi 

determinado através das taxas de obrigações de Tesouro publicados pelo Banco de Cabo 

Verde e que a própria CVTelecom na sua anterior proposta datada de 30 de Setembro de 

2011, sobre a metodologia de cálculo da taxa de Custo de Capital, propôs a utilização das 

OT´s publicadas pelo Banco de Cabo Verde, visto que as mesmas traduzem melhor o risco 

de Cabo Verde. 

 
A ANAC considera agora que o argumento apresentado pela operadora é contraditório, 

pelo que reiteramos a posição de considerar as taxas de obrigações do Tesouro a 10 anos 

publicitadas pelo Banco de Cabo Verde como a taxa livre de risco a considerar no cálculo 

do WACC, porque referencia melhor o risco do país, principalmente quando o operador 

opera apenas no mercado domestico como é o caso da CVTelecom e introduz 

previsibilidade regulatória. 

 
A utilização de bechmarks de outros países é mais subjectiva. 

 
 
 

Questão 4: Concorda com a metodologia seguida pela ANAC para estimar o 

prémio de mercado de Cabo Verde a aplicar no cálculo do CAPM? Justifique. 

 
A CVTelecom, considera que da metodologia prosseguida pela ANAC para determinação 

do prémio de risco de mercado ressalta alguma falta de precisão. Isto porque, a operadora 

considera que no documento de consulta, foi utilizado o rating da S&P (Agência de Rating 

Standard and Poor) na classificação da dívida emitida pelo Governo de Cabo Verde (B+) 

para o prémio de risco de mercado, quando na verdade o rating da S & P atribui um valor à 

taxa de juro sem risco.  

 
A empresa partilha das preocupações do regulador no que concerne às dificuldades e 
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limitações que o cálculo deste parâmetro envolve, sendo uma variável muito volátil e com 

limitada informação de base disponível. 

  

Considera que nesse caso é mais transparente e sustentável a utilização de informação de 

benchmarks de empresas que operem na mesma zona geográfica e/ou em mercados 

similares, pelo que propõe um conjunto de empresas para benchmarks constituído quer por 

operadores de países europeus, quer por operadores africanos nomeadamente Telefonica, 

France Telecom, Portugal Telecom, Telecom Italia, Orascom, Vodacom, MTN, Safaricom e 

Telkom. 

 
Nesta proposta, a CV Telecom faz um mix entre a sua proposta inicial de 30 de Setembro e 

a proposta da ANAC. 

Proposta 

CVTelecom  Prémio de Risco Mercadocado
   

Portugal Telecom  4.74%

Telefonica  7.40%

France Telecom  8.65%

Telecom Italia  8.89%

Vodacom  9.91%

MTN  7.50%

Telkom  9.91%

Safaricom  6.94%

Orascom  6.49%

Average  7.83%

Fonte: Bloomberg, média dos anos de 2009 a 2011 
 
 

A CVTelecom considera que o valor de prémio de risco de mercado deverá ser 7.83%, de 

acordo com os valores actuais de mercado agora apresentado, reflectindo prémios de risco 

de operações quer europeias, quer africanas, consideradas como bons comparativos para a 

realidade de Cabo Verde e das suas operações de telecomunicações. 

 
Quanto ao Sr. António Rodrigues, diz que não concorda com a metodologia seguida pela 

ANAC para estimar o prémio de risco de mercado de Cabo Verde a aplicar no cálculo do 

custo de capital próprio. Entende que o valor de prémio de risco considerado pela ANAC é 

muito baixo, tento em conta o último estudo publicado pelo Damodaran (2012), 

relativamente ao prémio de risco de mercado histórico nos Estados Unidos da América, 
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calculado na forma aritmética, corresponde a 5,79% (1928-2011), enquanto o calculado na 

forma geométrica corresponde a 4,10% (1928-2011). 

  

Ainda o mesmo considera que dado o mercado de capitais de Cabo Verde ser ilíquido e 

pouco diversificado, naturalmente que os investidores requererão retornos mais elevados.  

 

Propõe a utilização da seguinte fórmula para determinar o prémio de risco de mercado: 

Prémio de risco de mercado para Cabo Verde = Prémio de risco de mercado para um 

país com um mercado accionista maduro (EUA) + Prémio de risco soberano para Cabo 

Verde 

 

Ainda o Sr. António Rodrigues reforça que tendo em conta o rating soberano à dívida em 

moeda local de BB- atribuído a Cabo Verde pela Fitch Rating, equivalente ao rating de Ba3 

da Moody’s, os prémios de risco de mercado seriam (ver Damodaran e Fitch rating em 

anexo):  

• Prémio de risco de mercado de Cabo Verde (média aritmética) = 5,79% + 3,25% = 

9,04% 

• Prémio de risco de mercado de Cabo Verde (média geométrica) = 4,10% + 3,25% = 7, 

35%  

O mesmo salienta que não existe consenso sobre qual das médias históricas é mais robusta 

para estimar o prémio de risco de mercado, mas a média aritmética é a mais utilizada. 

  

 Entendimento da ANAC 

 
 

A ANAC reconhece que a abordagem feita no documento de consulta pública, não foi a 

mais exacta e por conseguinte admite rever a sua posição inicial, tendo em boa conta a 

proposta apresentada pelo Operador, de recurso a benchmarks de empresas similares. 
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Entretanto a ANAC não partilha do entendimento da CVTelecom, de que o rating da S & P 

está a atribuir um valor a taxa de juro sem risco. 

 

Tratando-se de uma primeira abordagem sobre o tema e existindo algumas hipóteses 

alternativas para estimar o Prémio de risco de mercado, nomeadamente (i) através do rating 

de Cabo Verde, (ii) Seguros contra riscos de default (CDS Spreads) para proteger contra 

incumprimentos e há mesmo sugestões de conceituados financeiros para introduzir 

ponderações para o caso de empresas com receitas em vários países. 

 

Considerando, o nível de estabilidade económica e social de Cabo Verde e a capacidade da 

Empresa para honrar os seus compromissos relacionados com o investimento externo. 

 

Considerando que as telecomunicações oferecem actualmente prémios de risco muito 

inferiores aos do Indice de referência S & P 500, que está actualmente a volta dos 6.6 %  

(Fonte: Bloomberg ). 

 

Considerando que o risco político não é elevado em Cabo Verde e não se perspectiva 

quebras nos resultados da Empresa em consequência de qualquer recessão económica; 

 

Tendo ainda em consideração estudos de conceituados analistas financeiros, como são o 

caso de A. Damodaran (Março de 2012), Pablo Hernandez (2011) e o prémio de risco 

utilizado pelos reguladores europeus; 

 
A ANAC conjugados todos essas fontes de reconhecido mérito e a proposta da CVTelecom 

(7.83%), que peca por considerar algumas empresas que actuam essencialmente no 

mercado de telefonia móvel e com características muito diferentes da CVTelecom (Posição 

dominante no mercado e oferta de produtos) optou por constituir um quadro de referência 

em que a média se situa nos 7.18 %. 
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ERP por Região 

Damodaran 2012 Média

Africa 6,68%

Asia (sem Japão) 6,99%

Developed Markets 5,73%

Eastern Europe 7,26%

Latin America 7,65%

Média Oriente 10,22%

Global 6,88%  
Fonte: Damodaran: ERP por região 

 

 

Países ERP Fernandez 

Portugal 6,50%

Espanha 5,90%

França 6%

Itália 5,50%

Belgica 6,10%

Suiça 5,90%

Inglaterra 5,30%

Holanda 5,50%

Senegal 5,5%

Africa Sul 6,3%

Brasil 7,7%

Egipto 7,6%

Nigeria 6,9%

Marocos 4,5%

Média 6,1%  
Fonte: Fernadez, P. (2011) 
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Países Reguladores (NRA) ERP %

Portugal Anacom 5,86%

Belgica Ibpt.be 5,3%

Espanha CMT 5,90%

França Arcep 5%

Itália Agcom 4,50%

Suiça PTS 4,75%

Malta MCA 6%

Holanda Opta 6,1%

Inglaterra Ofcom 5%

Média Reguladores 5,37%  
ERP utilizado por reguladores Europeus no setor de telecomunicações 

 

A ANAC considera utilizar as informações fornecidas pela CVTelecom relativamente aos 

países europeus, operadores da telefónica fixa em Africa e no Brasil com as mesmas 

características que a CVTelecom, isto é operadores históricos e dominantes. 

 

Países Prémio Risco mercado

Portugal 4,74%

Espanha 7,40%

Itália 8,89%

França 8,65%

Africa Sul 9,91%

Egipto 7,60%

Nigeria 6,90%

Marocos 4,50%

Senegal 5,50%

Brasil 7,7%

Média 7,18%  

Fonte: Cálculo ANAC 

 

Assim, a ANAC considera que a utilização de um prémio de risco de 7.18% seria o ideal 

tendo em conta os vários estudos apresentados, sendo que para a região de Africa temos 

uma média de 6.88%. 

 

Esse valor encontra-se acima da média e também de prémio de risco utilizado por outros 
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reguladores a nível internacional. 

 
Outro argumento apresentado a favor dessa taxa é 7.18%, sendo a mais próxima da definida 

para a região de Africa é a propriaa proposta apresentada pela CVTelecom, onde consta o 

prémio de risco do accionista de referencia, a Portugal Telecom, definido como tendo um 

prémio de risco de 4.74% (como sendo a média de 2009 a 2011) actuando num mercado 

altamente concorrencial, onde o risco é maior. 

  
Quanto a resposta do Sr. António Rodrigues, em que deveria ser estimado o prémio de risco 

através do mercado dos Estados Unidos e depois adicionar o risco soberano do país, esta 

seria a alternativa se tivéssemos desde o início a considerar dados dos USA. Mas ao utilizar 

a taxa de activo sem risco de Cabo Verde, tem implícita a utilização do spread do país, pelo 

que ao considerar novamente no prémio de risco estaríamos a duplicar esse valor. 

 
Ainda relativamente a proposta apresentada pelo Sr. António Rodrigues para a 

determinação do prémio de risco, conforme se pode ver, tanto em termos metodológicos 

como em termos conceptuais não é uma tarefa consensual, a sua determinação é 

complicada visto que os seus determinantes não são diretamente observáveis e varia ao 

longo do tempo de acordo com a perceção dos investidores do risco do activo em causa e 

também consoante a sua atitude face ao risco. 

 
O Sr. António Rodrigues, defende a utilização da média aritmética para estimar o prémio de 

risco de mercado como sendo a mais utilizada, mas entretanto conforme podemos ver a 

opção de escolha entre a média aritmética ou a geométrica tem a ver com a qualidade e 

características do investidor e a decisão de manter a longo prazo o investimento.  

 
Como é do nosso conhecimento a CVTelecom apesar de ser uma sociedade anónima é uma 

empresa de capital fechado, não se encontra cotado na bolsa, pelo que podemos considerar 

que os investidores pretendem manter o investimento independentemente de 

desenvolvimentos que possam ter impacto no valor da empresa, pelo que a consideração da 

média aritmética não seria adequada. 
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A utilização da média geométrica seria o aconselhável nesse caso. 

 

 

 

Questão 5: Concorda com a metodologia utilizada para fixação do Beta? 

Justifique.  

 

A CVTelecom diz que se tratando esta discussão da primeira definição metodológica para o 

calculo do WACC e apesar da ANAC ter utilizado uma metodologia diferente, chegou a um 

valor semelhante ao da CVTelecom, pelo que esta considera que isto é prova suficiente para 

considerar o valor proposto pela ANAC como um valor adequado para o Beta. Entretanto a 

CVTelecom refere que a China Telecom não deveria constar na short list definido pela 

ANAC, argumentando que não se encontra semelhança em termos geográficos ou de 

características de mercado entre a CVTelecom e a China Telecom.  

 
Não obstante, a CVTelecom alega existir uma incorrecção nos valores utilizados pela 

ANAC para o Beta desalvancado e alavancado, sendo necessário considerar no calculo do 

WACC o valor do Beta alavancado de acordo com o Gearing definido. 

 

O Sr. António Rodrigues considera que se o Beta referenciado pela ANAC se tratar do beta 

médio das operadoras, desalavancado, concorde com a metodologia. Mas se o Beta médio 

das operadoras for alavancado, não concorda com a metodologia. Isto porque, segundo o 

mesmo ao se fazer a média do Beta médio alavancado das operadoras com o Beta 

desalavancado proposto por Damodaran, está-se a misturar “alhos com bugalhos”. Reforça 

que Damodaran já publicou novos dados para o beta desalavancado do sector das 

telecomunicações, sendo o novo beta bastante  inferior. 

Entendimento da ANAC 

 
 

Neste ponto a ANAC gostaria de esclarecer que o erro referido pela CVTelecom na página 

19 da Consulta Pública, trata-se apenas de erro de texto e valor utilizado para o cálculo do 
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custo de capital próprio foi o Beta alavancado (0.929) com a proporção do capital alheio 

sobre o capital próprio da CVTelecom referente ao ano de 2010. 

 
O custo de capital apresentado pela ANAC foi de 11.57% e se fosse considerado o Beta 

desalavancado de 0.82 o custo de capital seria menor. 

 
Entretanto tornou-se necessário a actualização do trabalho anteriormente desenvolvido pela 

ANAC, relativamente ao parâmetro. 

 
Neste sentido as observações do Beta utilizando o mesmo grupo de empresas similares a 

CVTelecom, isto é, operadores históricos e com poder de mercado no país onde operam, 

chegou-se ao seguinte Beta:  

 

Empresas Beta

Swisscom AG 0,35

Royal KPN N.V 0,48

Telecom Plus 0,50

Belgacom SA 0,69

Cable & Wireless 

Communications 

0,76

Portugal Telecom 0,95

France Telecom 0,96

Telecom Italia 1,13

Telefonica, S.A. 1,23

BT Group plc 1,39

Sonatel 0,15

Telefonica Brasil, S.A. 0,29

Telkom SA 0,42

FoneWorx Holdings Ltd 0,52

Telecom Egypt 0,32

Média
0,68  

Fonte: Damodaran (2012)1 

                                                 
1 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ 
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Tendo em conta que o Beta determinado é o Beta alavancado torna-se necessário 

desalavançar o mesmo de acordo a estrutura de capital e a taxa do imposto para essas 

empresas. 

 

Industry Group

Number 

of firms Beta D/E Ratio Tax rate

Unleve

red 

beta

Da europa 10 0,84 117,01% 27,00% 0,46

Mercado emergente 5 0,34 11,23% 29,05% 0,31

Total 15 0,68 96,41% 26,89% 0,40  

Fonte: Damodaran (2012)2 

 

De referir que estudando as variações ocorridas no Beta das empresas seleccionadas através 

dos dados disponíveis por Damodaran e referente aos anos 2009 a 2011, o Beta de capital é 

inferior ao valor proposto de 0,68.  

  

 

 

 

Questão 6: Concorda com a escolha do Gearing ótimo para estimar o custo 

de capital, ou deveria ser utilizado outra metodologia para determinação 

desse parâmetro? 

 

A CVTelecom concorda que a escolha do Gearing ótimo para estimar o custo de capital é a 

metodologia considerada mais adequada pelo fato de prever uma maior previsibilidade 

regulatória e introduz transparência no procedimento. 

 
Entretanto entendem que a ANAC introduz complexidade desnecessária na metodologia, de 

cálculo, não condizente com as melhores práticas, que apontam no sentido da utilização de 

benchmarks de empresas comparáveis. 

 

                                                 
2 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ Apendice 1 
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Ainda a CVTelecom, considera desactualizado os valores utilizados pelo que propõem a 

utilização de uma taxa de 44.6%, de acordo com a média de um grupo de países constantes 

da tabela apresenta no documento da resposta na página 9.  

 

O Sr. António Rodrigues entende que a ANAC deveria ficar pela média da estrutura de 

capital das empresas comparáveis correspondente a 42,64%, e que efetuar a média com as 

restantes metodologias seria misturar coisas completamente diferentes. Ou então propõem a 

adoção de 40% de endividamento (Gearing) justificando que normalmente os reguladores 

consideram números redondos e em que a participação do endividamento varia entre 40 a 

60%. 

 

Entendimento da ANAC  

 

Tendo em conta as contribuições apresentadas, o que foi evidenciado na Consulta Publica, 

e o historial da CVTelecom em financiar os investimentos através de capital próprio, o 

Gearing óptimo foi o escolhido uma vez que tem como vantagem eliminar a volatilidade  

face às políticas de gestão seguidas pelas empresas, promovendo dessa forma a eficiência e 

a transparência. 

 
A ANAC, na consulta pública explicou o porque da utilização do valor de 39.81% como 

sendo a média da comparação de vários métodos, também utlizado por outros Reguladores 

para estimar o Gearing . 

  
A CVTelecom ao propôs o valor de 44.6 % para o Gearing, resultado de uma tabela que 

apresenta situações atípicas em 2011 para alguns operadores com presença em vários 

mercados internacionais e que se sabe realizaram avultados investimentos no período 

considerado. 

 
Concordando com o Sr. António Rodrigues, arredondamos o valor de 39,81% para 40%, 

sendo este o valor a considerar como sendo o Gearing a utilizar no cálculo do WACC. 
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Questão 7: Considera razoável a metodologia utilizada para determinar o 

Custo de Capital Alheio (��), ou deveria ser utilizado o custo real do 

endividamento da empresa? 

 

A CVTelecom considera que a metodologia utilizada na consulta pela ANAC para estimar o 

custo de capital alheio (K�) é ponderada, na medida que permite ter uma relação entre o 

atual e a tendência do mercado. Entretanto, a empresa alega que o valor de taxa utilizado 

pela ANAC no valor de 3.36% se encontra desatualizado, uma vez que se refere a um 

empréstimo antigo, longe das atuais taxas que a CVTelecom se consegue financiar, 

propondo a substituição para a Taxa média de 6.47% referente a dois empréstimos atuais.  

 

O Sr. António Rodrigues entende que o custo real do endividamento da empresa seria o 

melhor para calcular o custo dos capitais alheios, estimando assim o custo de capital alheio 

com base nas parcelas não correntes do capital em dívida e aplicando o método do custo 

médio ponderado da dívida.  

 

Entendimento da ANAC  

 
 

No que diz respeito a contestação da CVTelecom quanto a utilização da taxa de 3.36% para 

determinar o custo de capital alheio, a ANAC considera essa contestação desajustada uma 

vez que a taxa utilizada foi retirado do relatório e contas da CVTelecom referente aos anos 

de 2010 e 2011 apontando como maturidade o dia 1 de Dezembro de 2013. 

 
Não faz sentido, considerar uma média entre o valor real do redesconto bancário com uma 

proposta futura de custo de financiamento. 

 
O valor apresentado, como tendência de mercado a que a empresa julga poder financiar em 

média a 6.47 % vem apenas reforçar a nossa convicção de que a empresa tem prestigio e 

capacidade negocial para obter financiamento bancário muito próximo da taxa média das 
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obrigações do Tesouro cabo-verdiano (6 %). 

 

Acresce que o recurso a emissão de empréstimos obrigacionistas, poderia introduzir ainda 

maior eficiência na gestão financeira, com ganhos para os consumidores dos serviços de 

telecomunicações. 

 
Quanto a proposta do Sr. António Rodrigues, no sentido de a ANAC considerar o custo real 

de endividamento da empresa uma vez que consegue taxas abaixo das obrigações do 

Tesouro e das taxas de juro divulgadas pelos bancos comerciais, apesar de ser muito 

pertinente poderia colocar problemas em situações em que a Empresa se auto-financia a 

100% como aconteceu num passado recente, ou que fosse ineficiente na contratação de 

empréstimos. 

 
Com esses argumentos a ANAC reitera a utilização da taxa de 6.56% como custo de capital 

alheio, assinalando que o valor é muito próximo das propostas conseguidas pela empresa 

para projectos futuros. 

 
Refere-se ainda compromissos assumidos aquando da privatização da empresa publica, no 

sentido de priorizar financiamentos externos, a taxas mais abordáveis e retirando pressão 

sobre a banca nacional. 

 

 

 

 

Questão 8: Concorda com a utilização da taxa nominal do imposto escolhido 

pela ANAC para determinação do custo de capital? 

 

A CVTelecom manifestou a sua concordância quanto a utilização da taxa de nominal do 

imposto escolhido pela ANAC, mas ressalvando que desde que a mesma se mantenha como 

atualmente, muito próxima da taxa de imposto efetiva. Caso se verifique alterações na 

política fiscal que crie disparidade relevante entre os dois valores, deverá ser atualizado o 

critério por forma a refletir essa alteração. 
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O Sr. António Rodrigues, por sua vez também limitou-se a concordar plenamente com a 

utilização dessa taxa nominal. 

Entendimento da ANAC  

 

Assim, a taxa de imposto a considerar para efeitos de determinação do custo de capital, será 

a taxa nominal, permitindo evitar oscilações decorrente de ajustamentos efetuados em cada 

exercício. 

 

A decisão será objecto de revisão, caso venha a ocorrer alterações macroeconómicas com 

impacto significativo na determinação desse parâmetro, o que pode ser despoletada tanto 

por iniciativa da ANAC como pela  CVTelecom, desde que devidamente justificada. 

 

 
 

Questão 9: Concorda com a taxa do WACC a aplicar a CVTelecom referente 

ao triénio de 2011 a 2012? Justifique. 

 
A CVTelecom concorda com a ANAC que o WACC agora definido deve ser aplicado para 

o triénio 2011-2013 alegando que a previsibilidade regulatória é um fator de estabilidade e 

garante um correcto desenvolvimento do sector como um todo e das empresas em particular. 

 
Entretanto a CVTelecom, menciona que já tinha apresentado em 30 de Setembro de 2011 

uma proposta e que agora pretende um consenso entre o documento inicialmente 

apresentado e a proposta colocada pela ANAC a consulta pública mantendo os princípios 

referidos.  

 
Também a CVTelecom propõe alguns ajustamentos alegando querer tornar a metodologia 

mais consistente no apuramento dos diversos parâmetros e em linha com as melhores 

práticas internacionais, pelo que o WACC que deveria aplicado é de 15.6%. 
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O Sr. António Rodrigues na sua resposta disse que não concorda com o valor do WACC 

apresentado pela ANAC, pelas razões anteriormente expostas com relação ao cálculo de 

alguns parâmetros, nomeadamente por o prémio de risco de mercado de Cabo Verde 

considerado, ser demasiado reduzido. 

 

Entendimento da ANAC  

 
 

A ANAC reitera que o estabelecimento de regras transparentes no que respeita a 

determinação do custo de capital contribui para uma melhoria do ambiente de negócios, 

permitindo aos agentes económicos antecipar e gerir de melhor forma as suas expectativas, 

pelo que a aplicação do WACC a um triénio é o adequado.  

 

A diferença entre o valor de WACC final proposto pela CVTelecom e o cálculo efectuado 

pela ANAC deve-se sobretudo ao parâmetro beta. 

 

De acordo com os dados publicados pelo Damodaran relativamente a 63 empresas 

europeias, incluindo, a Portugal Telecom (accionista de referência da CVTelecom), e de 

129 empresas de países emergentes no setor de telecomunicações a média do beta 

desalavancado atualmente situa-se entre os 0,46 e 0,47. 

 

Fonte: Damodaran 

 

Entretanto utilizando a média de 15 (quinze) empresas comparáveis do mercado europeu e 

de países emergentes de Africa e do Brasil (ver tabela na página 17 do presente relatório), a 

média situa-se entre 0,40 para o beta desalavancado. 

 

Beta 

Unlaverege Nº Empresas

Europa 0,46 63

Mercados emergentes 0,47 129

Média Beta 0,46 192
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A ANAC entende que a utilização da média do beta desalavancado de 0, 46, em detrimento 

do beta 0.40, resultante da tabela acima, parece o mais acertado a fim de acautelar eventuais 

variações durante o triénio. 

 
Analisando as respostas da CVTelecom e do Sr. António Rodrigues relativamente ao 

prémio de risco do mercado concordamos que a taxa carecia de ser ajustada, pelo que foi 

proposto o valor de 7.18% em detrimento dos 6%,  

 

Ressalvamos ainda que anteriormente a CVTelecom já tinha considerado na proposta de 30 

de Setembro de 2011 um prémio de risco de 6.5%. 
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III- Conclusão  
 
 
Tendo em consideração os contributos recebidos, e a luz dos entendimentos referidos ao 

longo do relatório em sede de audiência prévia e pública, a ANAC procedeu a revisão do 

calculo do Custo Médio Ponderado de Capital, ( WACC ) que a seguir se apresenta. 

 
No entanto ressalva que durante o triénio caso houver alguma alteração de condicionantes 

macroeconómicos do país, logo externo a empresa e com impacto significativo na 

determinação dos parâmetros esses serão objecto de revisão, o que pode ser despoletada 

tanto por iniciativa da ANAC como pela própria CVTelecom, desde que devidamente 

justificada. 

 
Assim, da actualização dos dados e considerando as respostas obtidas, a ANAC calcula o 

WACC a considerar durante o triénio de 2011 a 2013 deverá situar-se entre os valores 

conforme a tabela abaixo apresentado. 

 

Parâmetros

1º Cenário  Cálculo 

ANAC

2º Cenário Utilizando 

ERP CVT

a) Rf - Obrigações do Tesouro (10 anos) 6,0% 6,0%

b) Prémio de Risco mercado (Rm-Rf) 7,18% 7,83%

c) Beta Alavancado 0,69 0,69

d) Gearing 40,00% 40,00%

e) Custo capital Alheio após imposto 6,56% 6,56%

f) Taxa de Imposto 25,0% 25,0%

1) Custo Capital Próprio (Ke) 10,95% 11,40%

2) Custo Capital Alheio (Kd) 4,92% 4,92%

CMPC (WACC) post tax 8,05% 8,32%

CMPC (WACC) pre tax 10,73% 11,09%

Inputs

Cálculo 

WACC

Fonte: Cálculo ANAC 

 

A tabela, mostra que a média do custo capital, deve situar-se em 10.91%, pelo que a ANAC 

entende que o WACC a considerar durante o triénio de 2011 a 2013 deve ser de 10.90%, 

arredondando o valor calculado na tabela. 
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Relativamente a taxa de 12,2 % atualmente que vigora desde 2005, a média mundial 

apontava para um WACC do setor das telecomunicações fixas no valor de 11.9%3.  

 

Entretanto mesmo tendo em conta a crise mundial de acordo os aspetos macroeconómicos 

de cada país principalmente na Europa, verificamos que a tendência é os reguladores 

baixarem o WACC comparativamente a 2005, pelo que neste momento a média de WACC 

definida por reguladores europeus para o setor de telefonia fixa é de 9.80%.4 

 

Pelo que conforme se pode verificar a taxa de WACC proposta pela ANAC a ser utiliza 

encontra-se sempre acima da média utilizada a nível mundial, alias o próprio Damodaran 

define um WACC para o sector das telecomunicações na ordem 6,5% relativamente a dados 

de Janeiro de 2012 através de estudo feito a 74 empresas do sector. 

 

  

                                                 
3 Apêndice 2 -  WACC aplicado por reguladores telecomunicações em 2005 
4 Apêndice 3 – WACC aplicado por reguladores telecomunicações em vigor 
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Apêndice 1 – Beta de empresas comparáveis (Damodaran 2011) 

Company Name
Exchang
e:Ticker

Industry 
Group Country

Broad 
Group

Sub 
Group

Market 
Cap (in US 

$)

Total 
Debt (in 

US $) Beta
Effective 
Tax Rate

Swisscom AG (SWX:SCMN) SWX:SC

MN

Telecom. 

Services

Switzerland Developed 

Europe

EU 19.724,30 10.426,80 0,35 0,20

Royal KPN N.V. (ENXTAM:KPN) ENXTAM:

KPN

Telecom. 

Services

Netherlands Developed 

Europe

EU 17.767,00 18.207,50 0,48 0,13

Telecom Plus plc (LSE:TEP) LSE:TEP Telecom. 

Services

United 

Kingdom

Developed 

Europe

UK 841,90 0,00 0,50 0,24

Belgacom SA (ENXTBR:BELG) ENXTBR:

BELG

Telecom. 

Services

Belgium Developed 

Europe

EU 10.070,10 3.098,20 0,69 0,22

Cable & Wireless Communications Plc 

(LSE:CWC)

LSE:CW

C

Telecom. 

Services

United 

Kingdom

Developed 

Europe

UK 1.503,20 1.739,00 0,76 0,25

Portugal Telecom SGPS SA 

(ENXTLS:PTC)

ENXTLS:

PTC

Telecom. 

Services

Portugal Developed 

Europe

EU 4.809,60 16.684,90 0,95 0,27

France Telecom (ENXTPA:FTE) ENXTPA:

FTE

Telecom. 

Services

France Developed 

Europe

EU 41.494,40 53.907,80 0,96 0,39

Telecom Italia SpA (BIT:TIT) BIT:TIT Telecom. 

Services

Italy Developed 

Europe

EU 19.726,80 52.081,00 1,13 0,50

Telefonica, S.A. (CATS:TEF) CATS:TE

F

Telecom. 

Services

Spain Developed 

Europe

EU 78.402,30 82.265,90 1,23 0,34

BT Group plc (LSE:BT.A) LSE:BT.A Telecom. 

Services

United 

Kingdom

Developed 

Europe

UK 22.868,70 15.745,40 1,39 0,15

Sonatel (BRVM:SNTS) BRVM:S

NTS

Telecom. 

Services

Senegal Emerging 

Markets

Africa and 

Middle 

$2.372,40 $104,00 0,15 23,29%

Telefonica Brasil, S.A. 

(BOVESPA:VIVT3)

BOVESP

A:VIVT3

Telecom. 

Services

Brazil Emerging 

Markets

Latin 

America 

$30.186,40 $2.709,70 0,29 24,29%

Telkom SA Ltd. (JSE:TKG) JSE:TKG Telecom. 

Services

South Africa Emerging 

Markets

Africa and 

Middle 

$1.801,30 $911,80 0,42 38,24%

FoneWorx Holdings Ltd. (JSE:FWX) JSE:FWX Telecom. 

Services

South Africa Emerging 

Markets

Africa and 

Middle 

$16,00 $1,46 0,52 29,68%

Telecom Egypt (CASE:ETEL) CASE:ET

EL

Telecom. 

Services

Egypt Emerging 

Markets

Africa and 

Middle 

$3.739,10 $133,10 0,32 15,10%

Fórmula para desalavancar Beta:

BU=BL/[1 + (1 - tax rate) x (D / E)]

Industry Group

Number 

of firms Beta D/E Ratio Tax rate

Unleve

red 

beta

Da europa 10 0,84 117,01% 27,00% 0,46

Mercado emergente 5 0,34 11,23% 29,05% 0,31

Total 15 0,68 96,41% 26,89% 0,40  
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Apêndice 2 – WACC reguladores aplicados em 2005 no setor telecomunicações

Reguladores Telecom

Suécia

Italia

Portugal

Grécia

Alemanha

Espanha

Hol Interl

CV

Belgica

Brazil

IRL

Aust

UK

EUA

Hol Termi

França

Austria

Alemanha

Média

Fonte: Value Partners: Avaliação do Modelo de custeio analítico e da proposta de rebalanceamento tarifário 
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Tel.: (238) 2604400/01 - Fax: (238) 2613069.CP nº 892 – 

WACC reguladores aplicados em 2005 no setor telecomunicações

Reguladores Telecom WACC 2005

Suécia 15,0%

13,5%

Portugal 13,3%

Grécia 13,1%

Alemanha 12,5%

Espanha 12,3%

Hol Interl 12,3%

12,2%

Belgica 12,1%

Brazil 12,0%

12,0%

12,0%

11,4%

11,3%

Hol Termi 10,7%

França 10,4%

Austria 9,3%

Alemanha 8,8%

Média 11,9%

 

Fonte: Value Partners: Avaliação do Modelo de custeio analítico e da proposta de rebalanceamento tarifário 

da CVTelecom (2007) 

12,5%12,3%
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11,3%

10,7%
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WACC Telefónia fixa  2005

 Praia – Cabo Verde 

WACC reguladores aplicados em 2005 no setor telecomunicações 

 

Fonte: Value Partners: Avaliação do Modelo de custeio analítico e da proposta de rebalanceamento tarifário 
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Apêndice 3 – WACC reguladores Europeu atual no setor telecomunicações 

Fixo

Suiça 5,4%

Dinamarca 6,40%

Holanda 7,38%

Alemanhã 7,94%

Filandia 8%

Republica Chega 8,26%

Cipre 8,78%

Suécia 8,8%

França 8,90%

Inglaterra 9,3%

Italia 9,36%

Belgica 9,61%

Polonia 10,13%

Noroguega 10,20%

Irlanda 10,21%

Grécia 10,40%

Espanha 10,57%

Portugal 11%

Estonia 11,10%

Hungria 11,80%

Lituania 12,27%

Malta 9,65%

Romania 12,60%

Macedonia 13,40%

Slovenia 13,47%

Média 9,80%  

Suiç

a

Dina

mar

ca

Hola

nda

Ale

man

hã

Filan

dia

Rep

ublic

a 

Che

ga

Cipr

e

Suéc

ia

Fran

ça

Ingla

terr

a

Itali

a

Belgi

ca

Polo

nia

Nor

ogu

ega

Irlan

da

Gréc

ia

Espa

nha

Port

ugal

Esto

nia

Hun

gria

Litu

ania

Malt

a

Rom

ania

Mac

edo

nia

Slov

enia

Série1 5,4% 6,40 7,38 7,94 8% 8,26 8,78 8,8% 8,90 9,3% 9,36 9,61 10,1 10,2 10,2 10,4 10,5 11% 11,1 11,8 12,2 9,65 12,6 13,4 13,4

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

T
ít

u
lo

 d
o

 E
ix

o

WACC actual sector telecomunicações

Fonte: MCA Consultation and Proposed Decision on Estimating the cost of capital (September 2012) 


