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Agenda 

Descrever 
o cenário 

Explicar o 
exercício 

Trabalho 
em grupo 

Apresentar 
e discutir 

resultados 

Objectivos para esta sessão 

Sessão 9 Sessão 10 
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Enquadramento do exercício 

 A TRAN decidiu seguir a opção de elaborar um 
modelo ascendente e solicitou à sua equipa EECC a 
sua preparação para ajudar nas suas decisões . 

 Os prazos são apertados, pelo que se torna 
necessário adaptar um modelo existente. 

 Um membro da equipa identificou o “Modelo ITU 
Móvel CILP para formação” adequado para o efeito 
mas sendo necessário manipular alguns dados. 

 Uma cópia deste modelo encontra-se disponível para 
cada equipa. 
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Lembrando: últimas propostas em cima da 
mesa 

5 

Mobilco oferece 
Pagar: 6cpm (fixa) 
 15 cpm (móvel) 
Receber: 
 20cpm (ano 1) 
 18cpm (ano 2) 
 15cpm (ano 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 modelo ITU Móvel CILP para formação 
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Key Cells
Summary Sheets Direct input into the model
Input Sheets Inputs copied from other worksheets
Calculation sheets Calculation cells

Output cells copied to other worksheets

9. LRIC2. Traffic

1.Coverage

8. Routing 
factors

11. LRIC+

10. Mark-
ups

7.  Network 
costing

6. Network 
design

3. Network 
design 
parameters

4. CAPEX 
and Direct 
OPEX

A.  Model Design

B. Control Panel

C. Reference                
Lists

5. Indirect 
OPEX

D. Reconciliation

E. Graphs
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Dados a introduzir identificados pela EECC 
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Tópico Àrea Fonte Localização 

Cobertura Engenharia Telecom (com 
estimativas Mobilco) 

Anexo A 

Assinantes Vendas e 
Marketing 

Telecom (com 
estimativas Mobilco) 

Anexo B 

Tráfego Facturação Telecom (com 
estimativas Mobilco) 

Anexo C 

Hora de pico Engenharia Telecom Anexo D 

Desenho rede Gestão de 
Rede 

Telecom Anexo E 

WACC Contabilidade EECC Anexo F 
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A vossa tarefa 
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TRABALHO DE GRUPO EXERCÍCIO 3 

Cada GT é uma equipa que reporta ao CA da TRAN. 

1. Inserir os novos dados no modelo e estar preparado 
para apresentar os seguintes resultados: 
a. Custo por minuto para chamadas on-net (retalho) 

(2013) 
b. TTM para chamadas de outras redes (2013-2015) 

2. A resposta a (a) e (b) é diferente para a Mobilco e 
Telecom?  Como chegou a essa conclusão? 

3. O que mostram estes resultados relativamente às 
ofertas da Telecom e Mobilco sobre preços de 
terminação? 
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Formato de relatório 
Telecom Mobilco 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

On-net retalho 
 

Terminação móvel 
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Todos os custos em moeda local cêntimos por minuto 
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Respostas 
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Alterações no modelo - Telecom 

 Inserir dados de cobertura do Anexo A em 1.01. 
 Inserir dados de assinantes do Anexo B em 1.02. 
 Inserir dados de tráfego do Anexo C em 2.01. 
 Inserir dados de planeamento de rede do Anexo D: 

 Parâmetros de hora de pico no Painel de Controlo, B2.   
 Taxas de sucesso de chamadas em 2.02 

 Inserir lista de equipamentos de rede do Anexo E em 
3.05 

 Inserir a estimativa de  WACC do Anexo F em B2. 
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A revelar durante a apresentação 
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Definir cenário de quotas de mercado 

2011 2013 2015 

Telecom 70% 63% 55% 

Normacell 30% 27% 25% 

Mobilco 1% 10% 20% 

12 

Têm que ser usados valores apropriados no Painel 
de Controlo, B2 

A revelar durante a apresentação 
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Síntese dos resultados 
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Telecom Mobilco 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

On-net retalho 
 

26.8 

Terminação móvel 14.3 13.0 11.4 

Os resultados são retirados do Painel de Controlo, B1 
ou dos gráficos das taxas de terminação móvel em E 

Todos os custos em moeda local cêntimos por minuto 

A revelar durante a apresentação 
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Alterações ao modelo- Mobilco 

 Cobertura igual à Telecom na totalidade em 3G 
 Colocar a cobertura máxima da Telecom, 2G e 3G na tabela 

para 3G em 1.01 
 Colocar a cobertura 2G a 0%. 

 Quota de mercado de assinantes e tráfego igual a 
10% em 2013 aumentando para 20% em 2015 
 Alterar inputs no painel de Controlo, B2  
 De notar que são necessários dados diferentes de zero, 

portanto colocar 5% na Mobilco em 2011 
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A revelar durante a apresentação 
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Síntese de resultados 
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Telecom Mobilco 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

On-net retalho 
 

26.9 45.1 

Terminação móvel 14.3 13.0 11.4 26.1 18.2 13.2 

Todos os custos em moeda local cêntimos por minuto 

Os resultados são retirados do Painel de Controlo, B1 
ou dos gráficos das taxas de terminação móvel em E 

A revelar durante a apresentação 
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Resposta – Questão 3 

 A oferta da Telecom não parece razoável: 
 Existem diferenças significativas de custos entre redes 

móveis (e entre fixas e móveis) portanto uma taxa única 
simétrica não seria baseada em custos.   

 A oferta da Mobilco parece ser razoável: 
 Propõe pagar à Telecom 15cpm, enquanto que os custos da 

Telecom variam entre14.3 e 11.4cpm 
 Propõe receber 20cpm em 2013 (custo é 26cpm), 18cpm 

em 2014 (custo é 18cpm), 15cpm em 2015 (custo é13cpm). 

 Existem diversas opções, mas a mais simples parece 
ser aceitar a proposta de TTM da Mobilco 
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A revelar durante a apresentação 
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