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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.
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As perspectivas para a economia brasileira já não são boas para 
este ano e, somado a isso, 2015 será um período de muitos feriados. 
Qual o impacto disso para a economia?

 A quantidade de feriados em 2015 acaba refletindo negativamente 
na produtividade em geral, ocasionando perdas nas margens de todos 
os setores. Se levarmos em conta que este ano terá 240 dias úteis nor-
mais e 12 dias úteis de feriado prolongado (quando o feriado cai numa 
terça-feira ou na quinta-feira, e as indústrias, após aprovação sindical, 
fazem feriadão, aumentando o feriado tanto na segunda quanto na sex-
ta-feira), então teremos 12/240, o que representa uma redução de 5% 
no índice de produtividade das indústrias. Isso, se não forem recupera-
das as horas em horário extra para 
atender à demanda de produção. 
No ano de 2014 este índice foi 
de 3,75% (9/240), representando 
uma redução de 1,25% do nível 
de produção em 2015 em relação 
ao ano anterior. Já,  realidade do 
comércio transcende a um sim-
ples cálculo matemático, já que 
a demanda das lojas está mais 
relacionada à perspectiva da po-
pulação. Acontece que neste ano, 
assim como em 2014, as pessoas 
estavam com uma expectativa ruim perante a economia e à sua perma-
nência nos postos de empregos, o que acaba gerando insegurança e, 
consequentemente, menor demanda dos itens de consumo. 

Qual o setor da economia é mais atingido pelo elevado número 
de feriados?

Sem dúvida, o de serviços. Quando acontece o feriado, o fatura-
mento cai ou deixa de ocorrer, enquanto que alguns custos fixos, como 
aluguel, contador, salários, encargos, entre outros, continuam ocorren-
do. Acredito que o setor primário terá um impacto negativo menor em 
função dos pequenos produtores que utilizam, em muitos casos, mão de 
obra caseira para atender à produção da lavoura.

Os empresários têm formas de buscar alguma compensação 
desses prejuízos? 

O setor produtivo poderá compensar a baixa produção nestes perí-
odos de feriado com incremento de horas extras. O comércio também 
pode se utilizar desse artifício, porém em condição menor que a indús-
tria, já que esta tem o recurso do terceiro turno. De qualquer forma, 
diante da crise em que vivenciamos agora, onde o mercado não é com-
prador, os empresários não têm muita saída.

Num cenário de dificuldades como este, não há espaço para 
aumentar receitas através de redução de custos ou da margem de 
lucro mesmo?

Aumento de receita é uma alternativa pouco provável, uma vez que 
o consumidor, também em função da crise, reduz sua expectativa de 
compra. Porém, agregar mais valor ao produto/serviço pode ser uma 
via. Já a redução dos custos, com a revisão dos processos produtivos, da 
estrutura ou do tamanho da empresa, com eliminação do desperdício, 
buscando a inovação de toda a linha de produção, normalmente acaba 
sendo a saída mais adequada para o momento. Da mesma forma, apesar 
de dolorosa, a redução da margem de lucro, muitas vezes acaba sendo 
o único remédio disponível e aplicável. Perde menos quem for mais 
critivo e inovador.

AGENDE-SE: “A importância do orçamento público para a política 
econômico-financeira e o programa de trabalho do governo” é o tema 
do Economia em Pauta, na próxima terça-feira (14), às 18h30min, no 
Hotel Plaza São Rafael. Participará o Auditor Público Externo aposen-
tado do TCE/RS e ex presidente da ABOP/RS, economista Edison Oli-
veira Mello.


