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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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Qual a necessidade do ajuste fiscal federal?
Nós tivemos, no ano passado, o pior resultado fiscal desde 1994, 

quando foi lançado o Plano Real. Tivemos um déficit nominal de 6,7% 
do PIB, que veio crescendo durante o governo Dilma até chegar ao 
ápice, em 2014. As medidas de ajuste fiscal são extremamente necessá-
rias porque sem elas o governo não terá credibilidade junto aos agentes 
econômicos para reduzir as taxas de inflação para o centro da meta, que 
é de 4,5%. Hoje, a inflação está acima de 7% ao ano e, a partir do ajuste 
fiscal é possível que a inflação decline gradualmente e, aí sim, o go-
verno pode voltar a estimular a economia, reduzindo juros e impostos. 

Qual a sua expectativa para a economia em 2015?
É péssima. Teremos uma queda do PIB, que deverá ser superior a 

1%, com a inflação chegando, no final do ano próximo, ao teto da meta, 
de 6,5%, talvez até um pouco acima desse patamar. As contas externas 
também vêm apresentando déficits recorrentes, que devem aumentar 
ainda mais, inclusive o da balança comercial. Então o País terá este 
ano, não em função das medidas fis-
cais, mas dos erros cometidos nos pri-
meiros quatro anos do governo Dilma, 
um crescimento negativo, inflação ex-
tremamente elevada e um déficit nas 
contas externas. Ou seja, o pior cená-
rio possível.

Quando a economia deve apre-
sentar melhoras?

A expectativa é que em 2016 a 
inflação esteja convergindo para o 
centro da meta. E o PIB, pela base de 
comparação muito baixa, deve apresentar pequeno crescimento no pró-
ximo ano, muito baixo se compararmos com os países emergentes que 
têm crescido uma média de 3,5% nos últimos anos. O Brasil vai se re-
cuperar muito lentamente e só, eventualmente, no final do mandato da 
presidente Dilma teremos uma inflação sobre relativo controle a uma 
taxa de crescimento entre 1% e 2% ao ano. Isso, se o ajuste fiscal for 
realmente realizado, caso contrário será ainda pior.

E a economia gaúcha, como se encaixa nesse cenário?
A economia gaúcha vai um pouquinho melhor que a brasileira por-

que nós dependemos mais do campo. A participação do agronegócio na 
nossa economia chega a 40% e como o clima tem ajudado, teremos um 
crescimento um pouco maior que o brasileiro, em função do desempe-
nho do setor primário. A nossa indústria vai muito mal. Este ano deve 
apresentar novamente uma queda em relação ao ano anterior. O setor 
de serviços tem mantido um crescimento bastante baixo, em função 
especialmente do desaquecimento do comércio, que já foi o setor mais 
dinâmico das economias brasileira e gaúcha nos últimos anos, mas que 
agora também vem apresentando uma desaceleração bastante forte, em 
função dessas medidas que o governo tem adotado e que estão desesti-
mulando o consumo e o crédito.

O dólar em alta vai beneficiar os exportadores gaúchos?
Nesse patamar acima de três reais por dólar, sem dúvida. Mas, ao 

mesmo tempo, no curto prazo, isso vai gerar um impacto muito grande 
sobre a inflação, o que pode fazer com que o governo mantenha as 
taxas de juros elevadas por mais tempo. E, obviamente, dentro de seis 
meses a um ano, quando os novos contratos de câmbio estiverem sendo 
fechados, certamente os industriais gaúchos e brasileiros vão acabar se 
beneficiando desse dólar mais valorizado e, consequentemente, de nos-
sa moeda mais desvalorizada.

Como estão as finanças públicas estaduais?
As finanças do estado vão muito mal. No ano passado tivemos um 

déficit de quase R$ 1,5 bilhão, que foi maquiado porque se considerar-
mos os empréstimos que foram tomados pelo governo esse déficit che-
garia tranquilamente a algo em torno de R$ 3 bilhões já no ano passado. 
E a previsão feita pelo próprio governo é de que neste ano, se não fosse 
tomada qualquer medida, esse déficit chegaria a R$ 5 bilhões. Nós te-
mos uma receita corrente líquida de cerca de R$ 30 bilhões por ano e 
um déficit de R$ 5 bilhões representa quase 20% da nossa arrecadação 
líquida anual. É uma situação bastante preocupante. 


