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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 o impacto da queda dos preços das commodities agrí-
colas no mercado internacional na economia dos estados com 
matriz produtiva basicamente agrícola como o RS?

Em 2015, mesmo com redução das margens de lucro , o setor 
agrícola continuará sendo um bom negócio para os atores das ca-
deias produtivas agrícola, mantendo os índices de sustentação da 
economia dos estados produtores e do Brasil, em menor escala, mas 
ainda superiores a outros importantes setores produtivos, num ano 
de instabilidade econômica.

Que setores da economia gaúcha serão beneficiados?
Serão os setores produtores de alimentos. A China, um dos maio-

res compradores de alimentos do Brasil, principalmente de soja, 
milho e carnes, mesmo em processo de desaceleração econômica, 
mantém o estímulo ao consumo interno de alimentos, o que é bom 
para quem produz e ex-
porta, como o RS.

Quem sofrerá maio-
res impactos?

O impacto negativo 
deve ocorrer nas ativida-
des dos produtores que 
dependem de insumos 
importados, que não en-
contram substitutos no 
mercado interno e são 
essenciais para o de-
senvolvimento dos seus 
produtos. A disparada do 
câmbio, o custo do crédito e a total incerteza do que possa ocorrer 
no médio ou longo prazos com as políticas que planejam a econo-
mia do país deverão impactar a agricultura voltada para o mercado 
interno.

Os benefícios a produtores que dependem de grãos para in-
sumo chegam a compensar as perdas? 

O preço internacional do milho está em baixa e tem nos Estados 
Unidos o maior produtor e exportador. O produtor brasileiro, atento 
aos acontecimentos, reduziu a produção do grão, substituindo pela 
soja, o que vai impactar negativamente o comércio do centro-oeste 
do Brasil. Entretanto, a queda do preço do milho beneficiará os pro-
dutores de aves e suínos que terão redução no custo de produção e, 
consequentemente, aumentos nas suas margens de lucro. 

Quais as expectativas para as exportações agrícolas do RS 
num cenário de real desvalorizado e de queda desses preços de 
commodities?

Mesmo num cenário internacional desfavorável, em função da 
queda dos preços das principais commodities, a expectativa ainda 
é positiva para os exportadores favorecidos pela desvalorização do 
real. Reduzem-se as margens, mas continua sendo um grande ne-
gócio para o Brasil exportador agrícola de alimentos, a cada safra 
mais qualificado no aspecto tecnológico e experiente na inserção 
internacional dos negócios.


