
Potencial
privatização
da Corsan



Evoluir 
é estar 
aberto
ao novo.



Cenário do saneamento
O que está 
em jogo?
O problema: 
> apenas 17% do esgoto é tratado 

> aprimorar a segurança hídrica 



O município > titular do serviço

A Corsan > corresponsável pelo 
poder concedente

A quem cabe a 
responsabilidade
de resolver?



O que fez a União 
com o novo Marco 
do Saneamento?

Força mudanças substanciais, 

com as metas:
• 99% terá acesso ao abastecimento 
de água potável; 

• 90% terá coleta e tratamento 
de esgoto.



Diante
desse cenário,
o que está

sendo feito?



Contratação de 
consultorias especializadas 
nos seguintes temas:
Regulatório
Avaliação do CAPEX
Revisão Organizacional
Modelagem econômico-financeira
Avaliação dos administradores
Benefício Previdenciário
Passivo Trabalhista
Produtividade e geração de valor
Assessoria legal sobre o Novo Marco 



Necessidade de um 
Choque de 
eficiência para 
atender aos requisitos do 
Novo Marco e proteger os 
envolvidos de eventuais 
responsabilizações.



Proposta 
do Governo 

do Estado 
e da Corsan.



• Assinatura de Aditivos para adequar os contratos da 
Corsan ao Novo Marco.

• Criação da Unidade Regional Corsan.
          
• Projeto de Lei autorizando a Privatização da Corsan.
               
• Oferta pública de ações da Corsan (IPO) com diluição 
de controle, permitindo: a manutenção do Estado como 
acionista de referência, conciliando o melhor de dois 
mundos: o privado fomentando a eficiência e o Estado, o 
cumprimento da missão social da Corsan.
               
• A oferta pública promoverá a capitalização da 
Corsan na ordem de R$ 1 bilhão, necessário conforme 
apontado pela análise econômico-financeira realizada.



A privatização é proteção, progresso 
e projeção de futuro: a Corsan 
pretende manter e aprimorar os 
serviços prestados a 
TODOS OS MUNICÍPIOS DE SUA BASE.



- As entregas são função da 
capacidade da Corsan de obter 
recursos e executar as obras.

- As tarifas incorporam os elevados 
custos de operação e a rentabilização 
dos investimentos.

- Cenário atual (anualmente):
• R$ 200 mm em processos trabalhistas, 
R$ 40 mm em horas-extra
• R$350 mm em investimentos  
• Margem Ebitda 27%
• Perdas de água: 43% 

- As entregas terão que ser cumpridas 
para os contratos se manterem válidos.

- As tarifas serão fixadas através da 
regulação por incentivos (impondo 
entregas e eficiência como condições). 

- Trabalhistas e horas-extra como 
exceção e não a regra: 
• Investimentos anuais acima de 
R$ 1 bilhão
• Margem Ebitda – próximo de 50%
• Perdas de água: redução de pelo 
menos 1/3

Além disso, uma Corsan saudável honrará seus passivos trabalhistas e previdenciários, 
estimados em mais de R$ 2 bilhões, evitando que isso se torne um ônus futuro para o Estado.

NECESSIDADE DE MUDAR A LÓGICA QUE PREVALECEU NO PASSADO:
DE PARA



Evoluir 
é inovar 
no presente 
e pensar
no futuro.
Próximas medidas
e estratégias



O que precisa ser 
feito para atingir 
o potencial 
da Corsan 
e universalizar 
o saneamento



• Elaboração de Programa de Aumento de Produtividade 
e Criação de Valor para a Corsan.  
      
• O Plano de Negócios anteriormente referido servirá como 
um “guia” à implementação das medidas de gestão.
       
• Redesenho do atual processo de obras.
            
• A Revisão da estrutura organizacional e dos processos, 
priorizando a responsabilização.

• Implementação da gestão de pessoas por meio da 
meritocracia.
    
• Incorporação de novas tecnologias e formas mais 
eficientes de contratação de serviços.
     
• Seleção de fornecedores que prioriza as parcerias que 
cumprem seus contratos no prazo e com qualidade. 



Gestão 
com foco 
no cliente



• Entregas no prazo e com 
qualidade.
     
• Excelência no atendimento.
    
• Modicidade tarifária (eficiência 
permitirá aos reguladores cobrar 
mais entregas, sem que isso onere 
o consumidor demasiadamente). 



Plano de 
Negócios

• A execução do Plano irá beneficiar a população 
e valorizar o patrimônio do Estado do RS.

• Buscar o convencimento dos investidores, que 
se mostram céticos em relação à capacidade de 
gestão estatal. 

• O resultado: uma empresa gaúcha de referência 
em um setor vital e de interesse social. Uma 
empresa capitalizada, eficiente e com regras 
de gestão detalhadas, que seguirá padrões de 
transparência e profissionalismo.

A CORSAN DEVERÁ TER FÔLEGO PARA EXECUTAR OS 
MOVIMENTOS NECESSÁRIOS E TAMBÉM ARCAR COM OS MAIS 
DE R$ 2 BILHÕES DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA.



Evoluir é
encarar
os desafios.
Os desafios do novo
Marco do Saneamento



Tema: Novas 
regras do 

saneamento

Novo Marco do Saneamento impõe a 

necessidade de aditivos até mar/22, 

que insiram nos contratos existentes 

compromissos de entrega que exigirão 

capitais e capacidade de execução.



O que foi 
estipulado?

• Metas de universalização de abastecimento 
de água e de tratamento de esgoto até 2033.

• Metas quantitativas de não intermitência 
do abastecimento, de redução de perdas e 
de melhoria dos processos de tratamento, 

seguindo normas de referência da ANA.
 

• Comprovação de sua capacidade 
econômico-financeira para atingi-las.



Como o Novo 
Marco restringiu 

a atuação das 
estatais?

• Vedada a assinatura de novos Contratos de

Programa e a extensão dos atuais.

• Os contratos não aditivados até mar/22 serão

considerados irregulares.

• Limite de 25% para novas subdelegações.



Tema: regras para 
comprovar a capacidade 
econômico-financeira
• O Decreto 10.710/21 estipula as regras para a comprovação da 
capacidade econômico-financeira, mediante a análise em duas 
etapas (art. 4º).        

• Comprovação necessária em 2 fases. O primeiro é um filtro 
grosseiro mediante indicadores financeiros simples, mas o 
segundo evidencia a necessidade de, aportes de pelo menos, 
R$ 1 bilhão de capital próprio (equity).
      
• Análise da comprovação deverá ser encaminhada 
a cada entidade reguladora até 31/12/2021 (art. 10).



Estratégia para demonstrar a capacidade

• A capitalização da Corsan na ordem de R$ 1 bilhão 
mediante IPO, deixando de ser o Estado o acionista 
majoritário para estancar novos passivos e aumentar a 
eficiência.
        
• As empresas que forem privatizadas terão a 
capacidade econômico-financeira presumida (art. 22). 



Tema: Choque de eficiência 
O Novo Marco impõe a necessidade de um “choque de 
eficiência” na Corsan, que contrasta com o histórico de 
altos custos e precariedade na elaboração dos projetos 
na execução das obras. 

• A Companhia necessita aumentar os níveis de eficiência
para fazer frente às metas do Novo Marco: passando de
um nível de investimento de R$ 1,78 bilhão em cinco anos
para mais de R$ 1 bilhão por ano.

• A Corsan apresenta níveis de eficiência muito inferiores
à média dos demais players de referência do mercado.
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Maiores despesas com 
pessoal

Menor lucratividade

Maiores índices de perda 
de distribuição de água



• O modelo de gestão de pessoas é engessado e não 
permite a implementação das medidas mais avançadas 
de gestão, necessárias para reduzir a herança de passivos 
trabalhistas e previdenciários da Companhia: 

- R$ 200 milhões de média de pagamento anual de 
dívidas trabalhistas (R$ 1 bilhão nos últimos cinco 
anos), mais de R$ 700 milhões de passivo provisionado 
(representando aproximadamente 3900 dos mais de 7400 
processos ajuizados contra a Corsan).

• Portanto, existe a necessidade de uma “reengenharia” 
do processo de CAPEX (investimento) da Corsan.



Fantasias x fatos
(Vídeo)

https://www.youtube.com/watch?v=dc8e8denSMo&ab_channel=Ag%C3%AAnciaMoove


Evoluir é
buscar a
excelência.



Gestão em busca 
da excelência
O que fizemos e estamos fazendo



Contratos

Compliance

Governança



Gerencial

Financeiro

Comercial



Inovação

Regulatório

Expansão

Operação



Evoluir é
abrir o capital 
para crescer 
mais.



Evoluir é
criar soluções 
ambientais



Governo do 
Estado, Corsan 
e Prefeitos.

Evoluir é fazer 
JUNTOS o FUTURO 
acontecer.




