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Em quantos municípios a Corsan está presente?
A Corsan está presente atualmente em 320 municípios, aten-

dendo a um contingente de cerca de 7,5 milhões de gaúchos. São 
2,5 milhões de economias ligadas com água e, destas, 300 mil 
com esgoto, com um faturamento anual de cerca de R$ 2 bilhões. 

Como está a situação financeira da Companhia?
Do ponto de vista do equilíbrio econômico-financeiro, pode-

mos dizer que a Corsan está bem, apresentando contínuos resulta-
dos positivos de balanço desde 2003. A partir da entrada em vigor 
da legislação federal vigente, e que criou os Contratos de Progra-
mas, já foram negociados e assinados  Contratos com 274 municí-
pios, representando 92% do faturamento da Companhia, renova-
dos por 25 anos. Estes instrumentos  contêm obrigações e deveres 
de ambas as partes, com o 
fim último de atender às 
demandas da população, 
envolvendo os serviços de 
água e esgoto.  

 Como a Corsan está 
vendo a crise da água no 
centro do país?

Num cenário  de crise 
hídrica em que vivemos 
em nível nacional, agra-
vado nos últimos anos em 
função de vários fatores, 
incluindo o fator climáti-
co, nosso estado pode ser 
considerado privilegiado. No entanto, existe a consciência de que 
precisamos trabalhar muito para que o quadro crítico observado, 
principalmente na região sudeste, não venha a nos atingir. 

O que se pode fazer para que isso não aconteça no RS?
Nosso objetivo é qualificar a gestão, buscando todos os meios 

de prevenir, através de um efetivo planejamento e realização de 
investimentos em reservação, melhorias no sistema para evitar 
perdas, novos pontos de captação, dentre outros, além de um pro-
grama de conscientização da população para a utilização racional 
da água, evitando a todo o modo o desperdício. Para tanto, é ne-
cessário que os indicadores da Companhia continuem melhoran-
do, a fim de que a capacidade de endividamento e investimento 
se mantenham. Cabe ressaltar, ainda, que o fato de nosso estado 
estar fora da área de escassez de recursos hídricos poderá propi-
ciar a atração e o interesse de empresas de fora, que dependam 
basicamente de água como insumo, a virem a se instalar no Rio 
Grande do Sul.

 Qual o volume de investimos previstos para 2015?
Estão previstos para o corrente ano, cerca de R$ 516 milhões 

em investimentos em água e esgoto, com a realização de obras em 
250 municípios. A Corsan acessou recursos do PAC a partir de 
2007, sendo que este programa está dividido em PAC I e PAC II. 
Já foram investidos cerca de R$ 1 bilhão, restando ainda para se-
rem investidos nesta gestão cerca de R$ 3,4 bilhões, que deverão 
alavancar o índice de atendimento com esgoto, hoje de 14%, para 
cerca de 45% das economias atendidas pela Corsan no RS.

NOTA À 
SOCIEDADE GAÚCHA
O Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul 

(Corecon/RS), órgão que representa cerca de cinco mil eco-
nomistas do nosso Estado – economistas estes que, diga-se de 
passagem, não necessariamente compartilham as mesmas vi-
sões teóricas e políticas sobre os problemas sócio-econômicos 
do mundo real, uma vez que Economia é uma Ciência Social 
–, vem a público manifestar sua preocupação com os recentes 
acontecimentos envolvendo denúncias que dizem respeito às 
críticas e condutas pouco éticas e responsáveis à conjuntura 
política e econômica em nível nacional, divulgadas, principal-
mente em redes sociais, por profissional registrado neste Core-
con/RS, e que responde por um órgão que muito orgulha o Rio 
Grande do Sul, qual seja, a Fundação de Economia e Estatística 
(FEE). Essa Instituição é notoriamente reconhecida pela rele-
vância de seus estudos e trabalhos, que, ao longo das últimas 
quatro décadas, subsidia as tomadas de decisões dos diversos 
setores da sociedade gaúcha. 

Não é demais ressaltar que a FEE, a partir de seu quadro fun-
cional (pesquisadores e técnico-administrativos) e da conduta 
de seus gestores, tornou-se referência regional e nacional no 
desenvolvimento e elaboração de pesquisas sobre a realidade 
sócio-econômica do País e, principalmente, do nosso Estado, 
independentemente da linha partidária e ideológica que, em 
diferentes momentos, fosse responsável pelo governo do Rio 
Grande do Sul.  

Assim, o Corecon/RS salienta seu público desacordo com tal 
comportamento e enfatiza que o economista e atual presidente 
da FEE não representa a posição da Instituição que, juntamente 
com sua categoria e outros setores da sociedade, vem trabalhan-
do incansavelmente na busca de soluções para os problemas 
sociais e econômicos do País e dos estados, em especial, o Rio 
Grande do Sul. 
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