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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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O que define o valor da marca de uma empresa no mercado? 
O valor de marca pode ser definido como um capital intangível 

que se estrutura a partir da diferenciação da demanda, mas que de-
pende da capacidade de geração de riquezas dos recursos que lhe 
dão sustentação, sejam eles próprios da empresa ou provenientes 
da cadeia produtiva (e de valor) ao qual está inserido. As funções 
tradicionais da marca de identificação do fabricante e diferenciação 
do produto cumprem um importante requisito de viabilidade dos 
investimentos em inovações tecnológicas, pois associam de forma 
exclusiva o produtor ao produto diferenciado. Nesse sentido, a mar-
ca possui uma importância estratégica para as empresas. 

Qual a importância da avaliação da marca de uma empresa? 
A avaliação de marca, assim como dos demais intangíveis de 

uma empresa, permite identificar as opor-
tunidades de combinação de negócio que 
estão além do próprio valor da empresa 
tomada como um conjunto. Na medida 
em que esses ativos forem capazes de 
mediar novas formas de organização da 
produção, seja no plano do segmento de 
atuação, da cadeia produtiva ou até mes-
mo da relação entre distintos setores, seu 
valor de uso poderá representar também 
valor financeiro para outras organizações. A combinação desses ati-
vos com os outros recursos produtivos implica um tipo de gestão 
baseada em portfólio de investimentos. 

Que tipos de critérios econômico-financeiros são utilizados 
para avaliar uma marca? 

A marca, em seu valor monetário, passa justamente pela con-
jugação entre os aspectos econômicos, de um lado, e os aspectos 
financeiros, de outro lado. Nesse sentido o valor da marca pode 
ser compreendido como uma relação entre o que determina a ex-
clusividade do ativo marca e o que determina a produtividade do 
capital, vale dizer, da tecnologia embutida em recursos e capacida-
des. A combinação desses dois fatores determina o valor da marca, 
no sentido de que parte da riqueza gerada pela produtividade pode 
ser apropriada na forma de ativos estratégicos.  A analogia de uma 
represa pode servir para explicar esse conceito. A quantidade de 
água que uma hidrelétrica permite acumular, representa a energia 
potencial que pode ser obtida desse reservatório, e isso se distingue 
da barragem em si. Assim, tem-se valor na medida em que esses 
dois elementos têm suas condições atendidas: uma barragem sem 
rachaduras - que representa o ativo estratégico marca; e um volume 
de água, que representa o valor ou riqueza gerada pela inovação 
tecnológica. 

Que perfil de empresas tem maior valor de marca? 
De fato, não é possível estabelecer um critério fixo que permi-

ta identificar ou segmentar empresas de alto valor de marca, uma 
vez que inovações tecnológicas ou mudanças nas “regras do jogo” 
podem alterar a forma como as marcas capturam valor. Entretanto, 
os setores e segmentos que estão mais próximos do final da cadeia 
produtiva, isto é, próximos do consumidor, são os que em geral 
conseguem articular melhor as estratégias para capturar valor atra-
vés de suas marcas. Todavia, em setores intensamente inovadores 
ou focados em precisão e qualidade, as marcas podem se estabe-
lecer em etapas anteriores ao final da cadeia, pois oferecem com-
ponentes que são estratégicos para o produto final, como é o caso 
dos processadores da Intel, motores para caminhões ou lentes para 
máquinas fotográficas digitais.


