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Agenda 

Descrever 
o cenário 

Explicar o 
exercício 

Trabalho 
em grupo 

Apresentar 
e discutir 

resultados 

Objectivos para esta sessão 
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Lembrar Normalia 

 Todos os exercícios práticos 
deste workshop referem-se ao 
país fictício situado em África e 
denominado Normalia. 

 Os dados estão descritos no 
Estudo de Caso distribuído 
previamente. 

 Normalia é um país (“normal”) 
típico com desafios de 
regulação em tudo semelhantes 
aos vossos países.  
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Sector das Telecomunicações na Normalia 

Regulador do Sector 
(TRAN) 

Fixo 
 15% teledensidade 
 Telecom (100%) 

Móvel 
 40% teledensidade 
 Telecom (70%) 
 Normcell (30%) 
 Mobilco (new) 
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Negociação de interconexão 

 Telecom e Mobilco encontram-se a negociar um 
acordo de interconexão.  

 Mobilco ainda não começou a operar mas necessita 
urgentemente de uma acordo de interconexão para 
não atrasar o lançamento das suas operações 

 Telecom tem conhecimento da fama da Mobilco 
(proveniente de outros mercados) como a de 
“flageladora de incumbentes” portanto não pretende 
dar vantagem através de um acordo extemporâneo 
ou favorável ao concorrente. 

 As negociações foram interrompidas e solicitada a 
intervenção do regulador. 
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Últimas ofertas em cima da mesa 
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Mobilco oferece-se 
Pagar: 6cpm (fixa) 
 15 cpm (móvel) 
Receber: 
 20cpm (year 1) 
 18cpm (year 2) 
 15cpm (year 3) 

Telecom oferece 

Uma taxa unica e recíproca  para 
qualquer tipo de terminação 
(fixa e móvel) quer na Telecom 
quer na Mobilco: 10cpm   
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O regulador intervém 

 TRAN mostra-se preocupada que as negociações se 
arrastem por muito tempo e ameaçem o 
desenvolvimento de um mercado mais competitivo 

 Solicita a cada parte a preparação de uma 
argumentação bem sustentada na resposta a 5 
questões (ver próximo slide) e apresentar os seus 
argumentos numa reunião tri-partida 
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A vossa tarefa (Equipa A é Telecom e Equipa B é 
Mobilco) é elaborar a argumentação e preparar a 

discussão em grupo.  
Cada equipa tem que nomear um chefe e apresentar a 

sua argumentação ao C.A. da TRAN 
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As 5 Questões 
1. Um exercício de benchmarking resolveria este 

assunto de forma satisfatória e se sim por quanto 
tempo? 

2. Seria apropriado construir um modelo de custeio e 
se sim de que tipo? 

3. Deveria cada um dos operadores elaborar um 
modelo, e em caso afirmativo, de que tipo em cada 
um dos casos? 

4. Deveria o regulador construir um modelo, 
adicionalmente aos operadores ou no lugar destes? 

5. Deveria o sector (regulador e operadores) juntarem-
se e construirem um ou mais modelos?  
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Group presentations and discussion 
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