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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 é o Índice de Desenvolvimento Estadual-RS (iRS) e 
para que serve?

O iRS é um índice de desenvolvimento estadual, que foi de-
senvolvido através de uma parceria entre a Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia da PUCRS e a Zero Hora, 
grupo RBS. O índice tem como base conceitual a abordagem do 
desenvolvimento humano. Este é o mesmo referencial teórico do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU. Trata-se de 
uma perspectiva de desenvolvimento focada nas realizações das 
pessoas, ou seja, naquilo que as pessoas efetivamente são e fa-
zem. Ele é proposto com o intuito de fomentar o debate sobre 
desenvolvimento no Rio Grande do Sul, trazendo uma análise 
quantitativa (e resumida) da realida-
de socioeconômica do Estado.

Que tipo de indicadores o iRS 
utiliza?

O índice é composto por oito va-
riáveis distribuídas em três dimen-
sões. Na dimensão Padrão de Vida, 
são utilizados os dados da RAIS, do 
Ministério do Trabalho; as variáveis 
são renda média, coeficiente de va-
riação (uma medida de distribuição 
de renda) e ocupação formal bruta. Para a dimensão Educação, 
temos os resultados da Prova Brasil para a 4ª série/5º ano e tam-
bém a taxa de distorção idade-série no Ensino Médio. Finalmen-
te, na dimensão chamada de Longevidade e Segurança, temos a 
mortalidade infantil, a taxa de homicídios e a taxa de mortes em 
transportes (todas os dados oriundos do DATASUS).

O que foi detectado na Pesquisa?
O iRS é calculado para uma série que começa em 2005 e ter-

mina em 2013, que é o ano para o qual temos os dados mais atu-
alizados até o momento. O Rio Grande do Sul se manteve na 4ª 
colocação durante todo o período. Por um lado, trata-se de uma 
boa notícia, uma vez que figura entre a elite dos estados brasilei-
ros, ficando atrás apenas de São Paulo (1º), Distrito Federal (2º) e 
Santa Catarina (3º), no ano de 2013. No entanto, o RS apresenta 
uma taxa de evolução do índice que está abaixo daquela observa-
da por outros estados, incluindo aqueles do topo do ranking. Dito 
de outra forma, o Estado vem se desenvolvendo a taxas menores 
do que seus pares. Se mantivermos este ritmo, podemos ser ultra-
passados em breve por outros Estados no ranking do iRS.

O que deve ser feito para melhorar esses resultados?
A resposta para esta pergunta não é nada simples. As políticas 

de desenvolvimento do Estado precisam ser concebidas com o 
olhar mais moderno e integrado. Elas precisam manter um olho 
no curto prazo, especialmente por causa das finanças, e outro no 
longo prazo, que é onde os principais resultados de políticas para 
educação e violência, por exemplo, tem seus efeitos observados 
de forma mais intensa. Além disso, as políticas de desenvol-
vimento local me parecem ter um importante papel a cumprir. 
Ações localizadas, especialmente nos municípios, têm apresen-
tado bons resultados, pois são construídas com base no conheci-
mento da realidade local.

Quais as responsabilidades de gestores, empresários, polí-
ticos e sociedade?

De uma forma ou de outra, todos somos responsáveis pelo 
avanço do nosso Estado. O iRS procura trazer o debate. Fazendo 
isso, sentam-se à mesa as diferentes esferas da sociedade, desde o 
poder público até a sociedade civil. Mais do que nunca, repito, as 
soluções precisam ser pensadas de forma integrada.

O Brasil e a inserção 
na economia mundial
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Professor, qual a maior preocupação dos EUA neste momen-
to?

O que mais preocupa agora é o Oriente Médio. O que está acon-
tecendo na Turquia e na Síria, em termos políticos, acaba afetando, 
geopoliticamente, os EUA e o mundo.  Em termos econômicos, a 
economia norte-americana está indo bem, crescendo entre 2,5% 
e 3%, com uma taxa de desemprego baixa. Mas, nem tudo é uma 
maravilha: a valorização acentuada do dólar é preocupante. 

Qual a sua impressão sobre a crise atual que o Brasil está 
passando?

Nos EUA, quem está preocupado com o Brasil são as pessoas 
que investiram aqui. O atual momento faz com as tomadas de deci-
são dos norte-americanos sobre conti-
nuar ou não investindo no País estejam 
na ordem do dia: eles irão, ou não, am-
pliar os investimentos, etc. Falo, prin-
cipalmente, nos fundos de investimen-
tos que, com a perspectiva de o Brasil 
perder o grau de investimento, são afe-
tados significativamente, uma vez que 
eles não poderão mais ser direcionados 
para cá. A longo prazo, empresas como 
a General Motors e a General Eletric, 
e empresas européias, que estão esta-
belecidas no Brasil, não irão sair. Mas, 
no curto prazo, com a perda do grau de investimento, haverá um 
afluxo de capital preocupante.

Como o senhor vê a situação da economia brasileira?
Sou um brasilianista e, portanto, tenho crença e esperança de 

que o Brasil, que é um mercado muito importante, irá se reestru-
turar e recuperar, transformando-se, a longo prazo, em uma nação 
economicamente de destaque no mercado mundial, com uma de-
mocracia robusta e com os problemas políticos solucionados. A 
questão é quando será isso? A China, de certa maneira, está contri-
buindo para a diminuição do crescimento brasileiro e da América 
Latina como um todo, em função da diminuição de sua taxa de 
crescimento, que provoca uma redução nos preços das commo-
dities. Como sabemos, no passado, o grande impulso para países 
como Peru. Brasil e Argentina foi a alta dos preços dessas commo-
dities no mercado internacional, que acabou contribuindo para o 
crescimento das exportações destes países.    

E a desvalorização da moeda brasileira?
Sou muito otimista e penso que, talvez já no próximo ano, se te-

nha alguns sinais de melhora na economia brasileira. A desvalori-
zação do real que, por um lado, contribui para pressões inflacioná-
rias, acaba, por outro lado, aumentando a capacidade competitiva 
da indústria brasileira no mundo. Mas se realmente vai haver um 
aumento dessa competitividade, o tempo dirá, pois somente depois 
de seis meses ou um ano é que será possível verificar o impacto 
do câmbio nos contratos de exportações de produtos industriais. 
Teoricamente, todavia, do ponto de vista de competitividade a des-
valorização do real é positiva, pois provoca um aumento das ex-
portações e, consequentemente, da produção e do emprego. 

Qual o principal desafio agora?
O mais difícil é fazer o ajuste fiscal. Ademais, com inflação 

crescendo, sempre há o perigo de uma reindexação da economia. 
O crescimento, em termos reais, do salário mínimo nos últimos 
anos, que acabou beneficiando a classe trabalhadora e contribuiu 
muito para melhorar a distribuição de renda, acaba se tornando 
um elemento que realimenta a inflação, via cultura da indexação. 
O problema é a pressão dos sindicatos para melhorar ainda mais 
essa condição. Ninguém quer fazer um sacrifício, nos remetendo 
à situação semelhante ao que ocorria na década de 1980, quando 
os diversos segmentos da sociedade lutavam por ganhos acima da 
inflação e não admitiam alguma diminuição do salário real. 


