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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 está a situação financeira do Banrisul?
 Como instituição financeira, dentro do seu tamanho, do seu porte, o 

Banrisul está muito bem. Tem uma excelente liquidez, tem uma carteira 
de captação pulverizada, que soma mais de R$ 48 bilhões em recursos 
captados e administrados e temos uma carteira de crédito com mais de 
R$ 30 bilhões, além de um índice de basileia acima de 18 vezes. Então o 
banco, como instituição financeira está numa 
situação muito confortável, muito bem.

 Como está situado o Banrisul no 
ranking nacional e regional do setor?

No ranking nacional, somos o sétimo 
maior Banco do País. Com mais de quatro 
milhões de clientes, somos a segunda maior 
empresa gaúcha, com um movimento trimes-
tral de recursos superior a 25% do PIB gaú-
cho. O Banrisul está presente em 87% dos 
municípios do nosso estado, representando 99% do PIB da economia 
gaúcha, e atende mais de 98% da população do Rio Grande do Sul.

 De que forma o Banrisul pode colaborar para a retomada do 
crescimento e do desenvolvimento do RS? 

Ao longo de sua historia, o Banrisul sempre contribuiu como sendo o 
principal banco regional indutor do desenvolvimento e do crescimento 
da economia do Rio Grande do Sul. Isso, em todos os momentos, quan-
do a economia esteve mais arrefecida ou nos momentos em que esteve 
mais pujante. O Banrisul é do estado do Rio Grande do Sul e  nos somos 
um banco regional com  nossa principal força de negócios aqui no esta-
do. Então, o Banrisul está sempre contribuindo de maneira contínua com 
o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado.

 Qual o volume de recursos destinados para o período 2015/2016 
e as perspectivas quanto aos financiamentos de projetos econômico-
-financeiros ao empresariado gaúcho? 

Nós temos hoje uma carteira de R$ 30 bilhões de crédito, segundo 
os números do primeiro trimestre. Essa carteira dá normalmente dois 
giros por ano, então o volume de recursos que o Banrisul vai colocar na 
economia do RS este ano é próximo a R$ 60 bilhões. Evidente que as 
empresas tomam dinheiro, pagam no final do mês ou no vencimento da 
operação, o Banco reempresta. É um dinheiro que está sempre oxige-
nando a economia do estado.

 Quais as perspectivas quanto aos financiamentos de projetos 
econômico-financeiros ao empresariado gaúcho ? 

 Como a economia está com a previsão de um PIB praticamente es-
tagnado, é natural que o empresariado espere uma melhora do cenário 
econômico para tomar a decisão de investir. E nós estamos junto com o 
empresariado nesse compasso de espera porque a decisão é de quem vai 
investir, de quem vai entrar no risco do seu negócio. No curtíssimo prazo 
não existe uma apetite dos empresários em fazer novos projetos. Apenas 
aqueles que já estão contratados, prontos, que estão tendo andamento.

Quais as metas da diretoria?
Nossa prioridade é manter o resultado do Banco em nível de merca-

do, qualidade de carteira de crédito, melhor atendimento à nossa clien-
tela, às comunidades que estão inseridas em todo o estado. É manter 
um resultado do Banco melhor que os últimos que foram apresentados, 
num crescimento de resultados. Isso é natural, até porque toda empresa 
sempre tem como objetivo a melhora de seus resultados. Então nossas 
metas são de melhoria de atendimento, de melhoria de resultados e, evi-
dentemente, de crescimento dos ativos do Banco e de crescimento de 
suas captações.

Hoje, às 14 horas, o presidente do Corecon/RS, Fernando Ferrari Filho, 
e o coordenador do Curso de Ciências Econômicas da Fadergs, Christian 
Veloso Kuhn, abrem oficialmente o XXXVIII Encontro dos Cursos de Ciên-
cias Econômicas do RS (Rua Riachuelo, 1257, PoA).


