
A Corsan e o potencial 
de investimentos

Jorge Luiz Costa Melo     
Corecon/RS Nº  5200

Economista, Diretor-Financeiro 
e de Relações com Investidores da Corsan   

 
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.

Como melhorar os gargalos? 
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A infraestrutura brasileira está extremamente deficiente e o 
setor público não tem condições de mudar essa realidade a curto 
e médio prazos. Que pontos são carentes e essenciais?

O ciclo de desenvolvimento da última década pressionou a deman-
da por infraestrutura. Essa pressão se manifesta em diversas áreas. 
Existe a necessidade de ampliação das infraestruturas de transporte, 
expandindo e interligando os modais rodoviários, aquaviários, ferro-
viários e aéreos, bem como ampliando a eficiência da estrutura por-
tuária. Além disso, os recentes desdobramentos da crise hídrica sina-
lizam a necessidade de investimentos a fim de mitigar as incertezas 
climáticas. Para piorar o quadro, há o fato de serem acumuladas as ne-
cessidades de décadas de baixo investimento em infraestrutura, bem 
como a virtual ausência de planejamento urbano e da matriz nacional 
de transportes. 

Quais as alternativas para amenizar essa realidade?
Dentre as várias alternativas 

disponíveis a fim de superar os 
gargalos infraestruturais do País, 
encontram-se o investimento pú-
blico direto, as Parcerias Público-
-Privadas, as concessões e as priva-
tizações. A eliminação dos gargalos 
passa por uma composição entre 
essas alternativas. O Governo bus-
cou amenizar de alguma forma essa 
realidade na forma de programas 
como o PAC, que aumentaram 
a participação do setor público no investimento total da economia, 
principalmente a partir de 2008. Porém, na atual conjuntura e com o 
ajuste fiscal na forma em que está sendo concebido, em curto prazo tal 
realidade não deverá ser amenizada. 

De que forma isso afeta o desenvolvimento de um país?
Um programa coordenado de investimento em infraestrutura teria 

um conjunto de efeitos benéficos ao país. Além de mobilizar recursos 
e contribuir para o crescimento do país no curto prazo, tais investi-
mentos são vitais para a ampliação da competitividade internacional 
da economia brasileira. Em longo prazo, uma má infraestrutura torna-
-se um custo que mina a competitividade do país, sendo um obstáculo 
muito importante a ser superado. Na atual conjuntura de quase reces-
são da economia brasileira, o corte nos investimentos é ainda mais 
nocivo. Até mesmo o FMI, instituição tradicionalmente pouco afeita 
ao gasto público de qualquer espécie, afirma que em momentos de 
desaceleração econômica os investimentos públicos são ainda mais 
eficientes para fomentar crescimento do PIB.

O RS também se encontra em cenário de dificuldades no que 
diz respeito à sua infraestrutura?

Apesar dos investimentos recentes, o RS necessita ampliar seus 
modais de transporte. Para tanto, é imperativo melhorar a malha vi-
ária e ferroviária. Existe a necessidade de ampliação do terminal de 
cargas modal aéreo.

De que forma o RS pode aproveitar a oportunidade desse ce-
nário de dificuldades nacionais para crescer e se desenvolver ain-
da mais?

Aproveitar a fragilidade nacional de infraestrutura — que também 
afeta a realidade regional — como oportunidade de obter um cresci-
mento maior do que o obtido no plano nacional só faria sentido ima-
ginando-se um contexto em que há um processo de desenvolvimento 
de infraestrutura mais elevado no RS do que no Brasil, de forma a se 
configurar em uma vantagem comparativa para nosso Estado frente 
aos demais da Federação. Isso se mostra algo pouco factível em um 
contexto de extremo arrocho do gasto público no RS, onde a realidade 
financeira parece ser muito pior que a apresentada pela União.


