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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 levou o Cofecon a divulgar ao País a nota “O cresci-
mento econômico do Brasil deve ser imediatamente retoma-
do”?

O Cofecon expressou a preocupação da maior parte dos eco-
nomistas brasileiros diante do fraco desempenho da economia no 
ano de 2014, conforme foi publicado no dia 27 de março passado. 
Essa preocupação está focada basicamente no fato de não enxer-
garmos políticas públicas que possibilitem a retomada do cresci-
mento.

Por que o ajuste fiscal pode comprometer a retomada do 
crescimento econômico do País?

O ajuste fiscal que vem sendo anunciado parece comprometido 
em razão de medidas paralelas, a exemplo do aumento da taxa de 
juros, inclusive da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e dos 
financiamentos agrícolas, o que resulta no agravamento do pró-
prio ajuste fiscal, via aumento do custo da dívida pública, além de 
inibir o investimento privado.

Sucessivas políticas econômicas de curto prazo estão difi-
cultando o cenário de crescimento?

Entendemos como 
fundamental a adoção 
de iniciativas públicas 
de efeitos duradouros. 
A gestão econômi-
ca de curto prazo se 
mostrou, ao longo dos 
últimos anos, noto-
riamente ineficiente. 
Não há a pretensão de 
entender que a mon-
tagem de ações de 
longo prazo seja de 
fácil aplicabilidade. 
Mesmo assim, alguns 
“nortes” carecem de definição, a exemplo da escolha das classes 
sociais que devem ser alcançadas pelas políticas públicas. Nesse 
particular, cabe pontuar o ainda marcante desajuste social, onde 
convivem pessoas super privilegiadas e miseráveis.

O que falta no cenário econômico nacional para o empresa-
riado voltar a realizar investimentos?

A visão natural do empresário diante da decisão sobre o inves-
timento está basicamente focada nas análises de mercado e retor-
no. O retorno é sempre avaliado diante do custo financeiro, o que 
compromete as iniciativas, dado o elevado preço do dinheiro, ex-
presso na taxa de juros praticada no Brasil.

Quais as consequências do ajuste fiscal para estados? 
Os estados também são comprometidos com a questão do 

ajuste fiscal, para o bem ou para o mal. Aos governadores e aos 
planejadores econômicos dos estados cabe a tarefa de encontrar 
caminhos que não afetem o andamento dos investimentos.

Que impactos eventuais cortes de subsídios aos incentivos 
de programas sociais do governo federal podem trazer ao di-
namismo da economia? 

A Constituição definiu que o estado tem um caráter de bem 
estar social, conforme consta em seu artigo 6º, que contempla os 
direitos sociais, inclusive a assistência aos desamparados, o que 
pode ser entendida como uma diretriz da própria sociedade. As-
sim, o que se depreende é que nada afetará os programas sociais. 
Do ponto de vista econômico, os programas sociais possibilitam o 
fluxo de riquezas, ao tempo em que repercute no consumo.


