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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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Quais são os motivos para disparada do dólar nos últimos me-
ses, especialmente entre dezembro de 2014 e março de 2015, quan-
do o real desvalorizou-se cerca de 25%?

Existem três fatores chaves que explicam a apreciação do dólar: O 
fortalecimento da economia americana, que está reacelerando, o que 
significa que as taxas de juros dos EUA tendem a se elevar, ocasionan-
do uma saída de dólares de outros países, principalmente os emergen-
tes, em direção aos títulos americanos; a deterioração dos indicadores 
macroeconômicos brasileiros, que tornam o país um ambiente menos 
atrativo ao fluxo de capitais internacionais; e a incerteza política de-
corrente dos escândalos de corrupção e das dificuldades enfrentadas 
pelo governo em fazer o ajuste fiscal necessário para reestabelecer a 
estabilidade macroeconômica.

Quem ganha e quem perde com essa desvalorização?
Os principais ganhadores são os setores exportadores, como o setor 

metal-mecânico, automóveis e calçados, mas principalmente aqueles 
que dependem pouco de insumos 
importados, como por exemplo 
as exportações de commodities, 
como soja e trigo. Além disso, 
também se beneficiam os setores 
que competem de modo direto 
ou indireto com produtos im-
portados, desde que a parcela de 
matéria prima seja pequena. Os 
principais prejudicados são os 
consumidores, que arcam com 
preços mais elevados em diversos 
produtos, como, por exemplo, o 
pão, que utiliza trigo importado, e remédios que necessitam de insumos 
químicos do exterior. Assim, de modo geral, os consumidores arcam 
com maiores preços, o que pode ser visto como um queda no salário 
real dos trabalhadores. Caso o reajuste salarial não acompanhe a eleva-
ção dos preços, o que ocorreu é uma transferência de renda dos traba-
lhadores para, principalmente, os setores exportadores.

Quais os impactos da desvalorização na economia brasileira?
A desvalorização cambial impacta, em parte, elevando a produção 

brasileira, e em parte, em uma elevação dos preços internos. Estudos 
mostram que uma desvalorização cambial de 10% aumenta a inflação 
entre 0,5% e 1% em 12 meses. Dado a meta de 4,5% para a inflação 
anual teoricamente perseguida pelo Banco Central, a taxa de juros ten-
de a se elevar a fim de conter o aumento da inflação. 

O governo deve ou não intervir para conter uma desvalorização 
mais acentuada?

A intervenção do Banco Central pode ocorrer caso este considere 
que exista uma desvalorização excessiva, o que não é o caso atual. De-
vido à inflação brasileira nos últimos anos, esta desvalorização nominal 
somente realinha o câmbio ao nível de preços entre Brasil e Estados 
Unidos que existia em 2001, quando o taxa de câmbio média foi de 
2,34. Além disso, o Banco Central já comunicou que não irá mais inter-
vir no mercado de câmbio.

Quais são as perspectivas para a taxa de câmbio até o final do 
ano? Há possibilidade de alguma estabilização cambial no médio e 
curto prazos ? A elevação da Selic para a contenção da moeda é a 
única medida esperada ?

A perspectiva para a taxa de câmbio é de que esta feche 2015 em 
3,20 de acordo com o último relatório Focus. É difícil prevê-la no mé-
dio e curto prazo. Além disso, uma elevação da Selic para controlá-
-la diretamente está descartada, com a taxa Selic somente focando na 
desaceleração da inflação. Assim, não devemos esperar medidas do 
Banco Central para conter a desvalorização da moeda em um primeiro 
momento. A principal meta é a robustez fiscal, a fim de conter a infla-
ção, voltar ao superávit primário, e reduzir o risco da perda do grau de 
investimento do Brasil.


