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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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Como se encontra a situação financeira das empresas do Grupo 
CEEE?

Dentro do contexto das empresas do Grupo CEEE, a Geração e 
Transmissão (CEEE-GT) e a Distribuidora (CEEE-D), o nosso gran-
de desafio é a situação financeira da Distribuidora. Além dos dese-
quilíbrios de natureza estrutural 
oriundos da época da migração de 
CEEE pública para privada, quan-
do a empresa teve que se adequar e 
não conseguiu, principalmente em 
função do passivo herdado da con-
ta dos ex-autárquicos, a situação 
foi agravada recentemente, pela 
política de represamento de tarifas 
empreendida no setor elétrico bra-
sileiro. Chegamos na CEEE com 
outro desequilíbrio, que é o de não 
atender aos indicadores do marco 
regulatório, aqueles que a ANEEL 
entende como referência para o 
funcionamento do setor. 
E como estão os investimentos?

Numa visão plurianual, para 
três anos, a nossa carteira de in-
vestimentos tem uma demanda de R$ 2,5 bilhões, e esse é o nosso 
desejo de realização. Projetamos para esse ano a realização de R$ 1 
bilhão desse total, portanto, algo em torno de 40%, sendo que, desse 
valor, temos cerca de R$ 550 milhões alocados em fontes de recursos, 
como operações de crédito junto ao BID, BNDES. O nosso desafio é 
conseguir recuperação de caixa da ordem de R$ 1 bilhão para, então, 
fecharmos o fluxo negativo, que é de cerca de R$ 650 milhões, o que 
nos daria uma sobra de R$ 300 milhões para investimentos. 
Como gerir com eficiência a Companhia? 

Temos que promover uma mudança de postura, de conceito, de 
capacidade de resposta, com a criação de estratégias de antecipação 
aos fatos. Estamos iniciando práticas junto às áreas internas da Com-
panhia para atuarem sinergicamente, gerando redução de prazos no 
atendimento da operação. Existe excesso de fragmentação de proces-
sos internos, com áreas que não podem, por exemplo, se contentar em 
encerrar o seu trabalho na conclusão de determinado projeto, mas em 
dar continuidade através da apropriação contábil, impactando posi-
tivamente na posição patrimonial, no balanço da empresa. Criamos 
uma comissão de racionalização de gastos e uma comissão de centra-
lização de compras e estamos implementando mudanças nas áreas de 
fiscalização e de projetos das obras, que devem ser elaborados com 
parâmetros de viabilidade técnica. Além disso, estamos trazendo a 
Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), que é referência nacional na 
customização da qualidade. 
O que foi feito com os recursos do CRC?

A CEEE teve um ingresso líquido de R$ 2,2 bilhões, já que do total 
dos recursos recebidos, de mais de R$ 3 bilhões, foram descontados os 
encargos intra-setoriais, as multas, e tudo o que devíamos para o setor. 
Esses recursos vieram com destinação específica e foram utilizados 
em investimentos, e, portanto, não foram para o caixa único. Desse 
total, ainda sobraram R$ 400 milhões, que foram utilizados para avais 
de operações de crédito. 
Como estão as tratativas para a renovação da concessão da CEEE-D?

Esse é o nosso grande objetivo, de curtíssimo prazo, já que temos, 
no dia 8 de julho, a renovação da concessão. Em reunião com a ANE-
EL, nos foi passada a realidade, que já conhecíamos, de pior empresa 
do Sul nos índices de atendimento ao cliente e de insustentável situa-
ção econômico-financeira. A notícia boa é que a ANEEL nos determi-
nou que façamos em 60 dias um plano de resultados para dois anos, 
o que nos deixa a leitura de que a concessão será renovada. É nisso 
que a área da distribuição, a presidência e a diretoria-financeira estão 
focados agora. 


