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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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Por que a Grécia chegou à atual situação de desequilíbrio 
fiscal e de recrudescimento da dívida pública?

Se analisarmos os últimos 15 anos, sobretudo, vemos que a 
Grécia gastou bem mais do que sua capacidade, endividou-se de 
forma radical e ficou refém da volatilidade dos mercados finan-
ceiros. Com o advento da crise de 2007-2008, sua vulnerabilidade 
estava exposta e sua crise interna se tornou um labirinto sem saídas, 
como  o labirinto de Cnossos em Creta, composto por milhares de 
caminhos que se cruzam em complexas encruzilhadas, ruas sem 
saída, trechos com abismos, rios intransponíveis, penhascos, portas 
trancadas sem chaves, mas com o céu por cobertura?  Represen-
tando, ao mesmo tempo, um cárcere 
e a liberdade celeste. Nesse período, 
os gastos públicos foram às alturas, e 
os salários do funcionalismo pratica-
mente dobraram. Enquanto os cofres 
públicos eram esvaziados pelos gas-
tos, a receita era atingida pela evasão 
de impostos.

Quais são as consequências de 
um default da Grécia?

Particularmente, não acredito na 
ruptura. No entanto, a recuperação 
da Grécia também é improvável nos 
próximos cinco anos. Não há capacidade política para uma recupe-
ração.  O risco maior está numa aproximação com a Rússia como 
âncora econômica. Essa talvez seja uma carta política na manga 
que ameaça os atuais parceiros. É uma negociação imperiosa para 
o êxito da Zona do Euro, para a supremacia política da Alemanha. 
Um default significaria uma instabilidade que contaminaria merca-
dos globais e provocaria migrações massivas de capitais em favor 
dos EUA.

A Grécia perde mais adequando-se aos ajustes impostos pela 
“troika” ou saindo da Zona do Euro?

Esse é um bom dilema “tipo prisioneiro” apropriado para a Te-
oria dos Jogos. Para a Grécia – segundo as pesquisas  com seus 
cidadãos – é melhor permanecer na Zona do Euro, as correções são 
negociáveis e ainda há espaço para mudanças. O prêmio da perma-
nência, no entanto, tem custos políticos que o atual governo terá 
muitas dificuldades de cobrir. No tabuleiro do jogo, estão muitos 
interesses envolvidos. Apesar de parecer cooperativo, não é uma 
negociação ganha-ganha. Particularmente, entendo que haverá um 
novo acordo agora, com metas negociadas que pareça rígido o sufi-
ciente para acalmar os mercados, e, ao mesmo tempo, politicamente 
capitalizável para o governo Grego. No entanto, em breve teremos 
novos capítulos da tragédia grega, pois não conseguirá cumprir es-
sas metas.

Caso a Grécia efetivamente saia da Zona do Euro, quais as 
consequências econômicas para a União Monetária e o próprio 
euro?

Apesar de a Grécia ter um PIB pouco significativo para o mundo, 
o que está por trás é um game muitas vezes maior.  É uma disputa de 
supremacia entre as moedas e temos que contextualizar a diploma-
cia econômica de forma mais ampla. Desde a crise de 2007-2008, 
há um consenso de que uma nova organização financeira global é 
necessária. No entanto, nenhuma liderança consegue levar a con-
senso uma proposta convincente. Há o dólar, o euro, as moedas 
emergentes, as mega reservas chinesas. Portanto,  existem interes-
sados no fracasso do euro. Este fracasso pode significar um ganho 
global para os blocos que sustentam o dólar como moeda de curso 
internacional, sendo assim positivo para o mundo. No entanto, o 
enfraquecimento e uma continuada depreciação do euro pode ser 
muito prejudicial para os países da Zona do Euro e para emergentes, 
como o Brasil, via queda de exportações. É preciso ficar atento, 
pois pequenas mudanças podem ocasionar grandes consequências.


