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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.

Gargalos, o que fazer?  
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Quais os fundamentos do período de estagflação e de ajustes 
fiscal e monetário pelos quais o Brasil está passando?

Muito embora nossa política econômica e social tenha avançado 
nos últimos anos, o que inseriu milhares de “novos consumidores” 
na classe média por meio dos programas de transferência de renda 
e acesso ao crédito, não conseguimos aumentar a oferta de produ-
tos e serviços na mesma proporção da demanda, principalmente 
devido aos gargalos de infraestrutura. Desta maneira, tem havido 
pressões inflacionárias. Ademais, é importante ressaltar que as di-
ficuldades causadas pela crise na zona do euro corroboram para a 
estagnação da economia. 

A falta de infraestrutura econô-
mica é um dos nossos principais 
problemas estruturais?

Nossas deficiências com geração, 
transmissão e distribuição de ener-
gia e os elevados custos com trans-
porte e logística contribuem para a 
baixa competividade das empresas 
e pressionam os preços finais dos 
bens e serviços, causando pressão 
inflacionária. Devido às más condições das estradas e principalme-
te à falta de ferrovias e hidrovias para compor uma intermodalida-
de de transportes racional num País com as dimensões continentais 
do Brasil, nosso produtos ficam mais caros no mercado interno e as 
exportações perdem competitividade. Em suma, nossas conexões 
logísticas são péssimas e oneram substancialmente os custos de 
produção.

Quais as dimensões das necessidades de infraestrutura para 
recuperação do dinamismo da economia brasileira?

O Brasil vem realizando pesados investimentos em infraestru-
tura nos últimos anos, principalmente por meio do PAC e do BN-
DES. De acordo com dados de um estudo encomendado pela da 
FIESP, os investimentos em infraestrutura econômica chegaram ao 
montante de R$ 460 bilhões em 2014. Ainda de acordo com este 
estudo, serão necessários investimentos médios anuais de R$ 560 
bilhões, ou 9,8% do PIB brasileiro, entre 2015 e 2022, para que a 
economia possa crescer de forma sustentável. 

Como financiar os investimentos em infraestrutura?
Em situação de ajuste fiscal, os recursos terão que vir do setor 

privado. Isto pode ocorrer pelas concessões à iniciativa privada por 
meio da criação das Sociedades de Propósito Específico (SPEs), 
que são empresas criadas especialmente para elaborar e imple-
mentar projetos de infraestrutura, e das parcerias público-privadas 
(PPPs). As SPEs estão sendo financiadas pelo BNDES e pelos 
acionistas privados, bem como o governo federal está estimulando 
a participação do mercado de capitais por meio da emissão de de-
bêntures pelas SPEs. 

Como conseguir esses resultados a tempo se os investimen-
tos em infraestrutura têm um longo prazo de maturação (até 
que possam beneficiar a competitividade do setor produtivo e 
aumentar a oferta de bens e serviços na economia)?

No curto prazo, além dos ajustes fiscais e monetários que estão 
sendo feitos, é possível utilizar outros instrumentos para diminuir 
custos do setor produtivo com o objetivo de aumentar a produtivi-
dade e reduzir preços finais ao consumidor, como, por exemplo, a 
reforma tributária. A simplificação tributária e a desoneração da 
produção, de um lado, e a tributação da riqueza, de outro, para 
não prejudicar a arrecadação do governo e as políticas econômicas 
e sociais em andamento, poderiam ser uma solução. Outra forma 
de incentivo à competitividade das empresas são as políticas de 
desenvolvimento tecnológico e apoio ao setor produtivo que estão 
sendo realizadas no âmbito da política industrial por agências go-
vernamentais.


