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CARTA ABERTA AOS ASSOCIADOS DA ASTECOR 

 

A ASTECOR tem como missão atuar em prol de seus associados e uma forma de cumprir 

esta tarefa é, evidentemente, a propagação de notícias que envolvam a nossa categoria. É 

fundamental o debate acerca das pautas de fundo estratégico para o saneamento básico 

estadual e neste sentido, a ASTECOR e seus associados, com a expertise que possuem no setor, 

tem o dever de contribuir para com estas agendas que se avizinham. 

Como é sabido, a plataforma do Governo atual trazia pautas objetivas institucionais em 

relação a CORSAN, as quais podem ser resumidas no seguinte: Abertura de Capital, com 

controle acionário do Estado e PPPs.  

Grande parte do grupo técnico entendeu estas pautas como legítimas e trabalharam 

arduamente nesta construção, lembrando que a construção da CORSAN como empresa sadia, 

com resultados financeiros consistentes não é uma conquista desta gestão, antes representa 

um processo de amadurecimento e profissionalismo de seu quadro técnico, o qual, atualmente, 

muitas vezes tem sido alijado de participação de processos importantes, com o aporte 

significativo de pessoas estranhas ao quadro. 

Para se ter uma ideia, e com o intuito de evitar qualquer comparação com empresas 

estatais deficitárias, a CORSAN se mantem há mais de cinquenta anos em um mercado, o qual, 

desde janeiro de 2007, é de índole concorrencial.  

Neste interregno, a CORSAN perdeu apenas três municípios, graças aos esforços de seus 

técnicos e gestores (técnicos e políticos). Neste tempo, se avançou definitivamente para a 

universalização da água e para soluções frente ao problema nacional de falta de sistemas de 

esgotamento sanitário.  Nos últimos cinco anos, a CORSAN teve um lucro líquido na média de 

trezentos milhões de reais, o que representa, efetivamente, uma empresa estatal não 

dependente do Estado e que cumpre sua missão social. 

As PPPS da CORSAN, processo gestado em 2011, traziam em seu bojo as naturais 

características desta modalidade, tais como a velocidade nas obras em razão do modelo de 

contratação e benefícios em relação a capacidade de endividamento da CORSAN, já que os 

custos desta operação ingressam como despesa elegível, portanto, recuperada via tarifa. 

Neste meio tempo o Novo Marco do Saneamento tramitou por quase dois anos, e, após 

a aprovação do Senado, a nova lei sofreu 12 vetos do governo, mesmo após exaustivos debates, 

negociações e votações no Congresso Nacional, inclusive com a participação do Poder Executivo.  

Entre esses vetos está o relativo ao artigo 16, que criou a regra de transição entre os 

modelos de operação para o setor de saneamento básico. Ela torna possível absorver a 

subsistência das operadoras e a integração dos investimentos privados, com novas modelagens 

para se alavancar a universalização dos serviços.  
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Para isso, este artigo autoriza a renovação dos contratos de programa em vigor por até 

30 (trinta) anos, bem como possibilita a regularização das situações de fato em curso em alguns 

munícipios. Os vetos representam a quebra de um acordo político entre parlamentares, 

governadores e entidades do setor e tornam a nova lei frágil, juridicamente, transformando-a 

em um empecilho para a universalização do acesso ao saneamento no Brasil e fragilizam os 

ativos dos Governos Estaduais que mantém empresas não dependentes, dentre eles, a CORSAN. 

Neste cenário em que várias entidades defendem como o mais seguro  a manutenção 

das empresas públicas, inclusive operando interfaces com as empresa privadas, por intermédio 

de PPPs ou parcerias, o Governo do Estado em uma LIVE PÚBLICA patrocinada pelo Banco 

Santander, anuncia expressamente “a abertura de um capítulo a ser considerado pelo Governo, 

que consiste que nesta abertura de capital se possa discutir o controle da empresa, porque se 

entende que tal participação dá força, folego não apenas financeiro mais agilidade de 

investimentos, eis que o Estado precisa licitar componentes individualmente, e muitas vezes com 

demora, sendo que a parceria com o setor privado além de obter com mais facilidade recursos, 

executa mais rápido, sem licitar. Além disso, por meio de um contrato, na concessão ou eventual 

privatização de uma companhia se viabiliza todo um plano de investimentos que inclui   

investimentos necessários (...) tem um processo de discussão em aberto sobre uma eventual 

abertura de capital que considere a entrega do controle acionário da empresa ao setor privado”. 

A mudança de pauta, consistente na privatização da CORSAN , se distancia dos esforços 

empreendidos pela CORSAN ao longo destes anos na captação de  investimentos no mercado, 

contratações de consultorias, e investimento massivo de tempo e valores consideráveis na 

estruturação das PPPs, as quais em caso de privatização, serão simplesmente trespassadas ao 

setor privado.   

Em relação às críticas sobre a morosidade na consecução das obras, a instituição das 

PPPs representa a implementação da agilidade reclamada pelo Excelentíssimo Governador do 

Estado. Diante de tal fato, o anúncio de mais PPPs (feitos nesta mesma Live) supre a eventual 

falta de agilidade das empresas públicas. De tal sorte, tal apontamento não subsiste tampouco 

justifica a privatização da CORSAN, antes está a demonstrar uma visão política de curto prazo 

com foco apenas no caixa do governo e não no saneamento, pensado em sua conjuntura global. 

A ASTECOR entende que o mercado é concorrencial e nele há condições de empresas 

públicas e privadas disputarem em um ambiente sadio e de sinergia. A falsa argumentação 

consistente no monopólio das empresas estatais se esvai a medida em que a água é um 

monopólio natural, ou seja, após vencidas as etapas de escolha do prestador, este atuará 

sozinho no mercado. Em suma, influenciadores e operadores criticam o monopólio para, ao fim, 

buscarem este mesmo monopólio, agora com favores legais e financeiros, em claro detrimento 

ao princípio da livre concorrência, de índole constitucional. 

Como o intuito da presente é esclarecer os associados acerca do cenário atual, 

compilamos uma série de reportagens na mídia, todos em ordem cronológica acerca dos 

preocupantes fatos os quais estamos submetidos e que demonstram uma mudança radical de 

entendimento sobre a CORSAN por parte do Governo Estadual.  
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A ASTECOR congrega profissionais de todas as áreas, com qualificação técnica, 

experiência e ótimos serviços prestados ao Estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, seus 

associados, técnicos e gestores do saneamento básico estadual tem o dever de contribuir com 

este debate. 

 

COPIE O HIPERLINK E COLE NO NAVEGADOR 

29/09/2018 

“Corsan e Banrisul não serão privatizados”, garante Eduardo Leite - Diário da Manhã 

(diariodamanha.com) 

09/04/2019 

Economia - IPO da Corsan vai patrocinar concessões (jornaldocomercio.com) 

10/04/2019 

Jornal Bom Dia | Notícias | Notícias: eduardo-leite-quer-corsan-49-privatizada 

11/09/2019 

PEC 280/2019 - Assunto: revogação artigo 22 parágrafo 2º 2 5º 5 sociedade economia mista banco 

Banrisul companhia rio-grandense riograndense companhia processamento dados procergs corsan 

consulta plebiscitária 

Proposição (al.rs.gov.br) 

24/09/2019 

Governo e BNDES assinam contrato para projeto de privatização da Sulgás - Portal do Estado 

do Rio Grande do Sul 

25/09/2019 

Deputados divergem de PEC que retira plebiscito de privatizações (correiodopovo.com.br) 

27/09/2019 

Para investir, governo Leite quer abrir capital da Corsan | GZH (clicrbs.com.br) 

03/12/2019 

Governo do RS privatiza serviços de esgotos – Hora do Povo 

07/01/2020 

Governo do RS projeta abrir capital da Corsan até o início de 2021 | GZH (clicrbs.com.br) 

28/04/2020 

Governador do RS, Eduardo Leite, volta a falar de | Política (brasildefato.com.br) 

https://diariodamanha.com/noticias/corsan-e-banrisul-nao-serao-privatizados-garante-eduardo-leite/
https://diariodamanha.com/noticias/corsan-e-banrisul-nao-serao-privatizados-garante-eduardo-leite/
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2019/04/678760-ipo-da-corsan-vai-patrocinar-concessoes.html
https://www.jornalbomdia.com.br/noticia/29080/eduardo-leite-quer-corsan-49-privatizada
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao.aspx?SiglaTipo=PEC&NroProposicao=280&AnoProposicao=2019&Origem=Dx
https://estado.rs.gov.br/governo-e-bndes-assinam-contrato-para-projeto-de-privatizacao-da-sulgas-5d8a71f05973a
https://estado.rs.gov.br/governo-e-bndes-assinam-contrato-para-projeto-de-privatizacao-da-sulgas-5d8a71f05973a
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/deputados-divergem-de-pec-que-retira-plebiscito-de-privatiza%C3%A7%C3%B5es-1.368168
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2019/09/para-investir-governo-leite-quer-abrir-capital-da-corsan-ck12u6clv013701r28n7hhbei.html
https://horadopovo.com.br/governo-do-rs-entrega-a-estrangeiros-servicos-para-tratamento-de-esgotos/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2020/01/governo-do-rs-projeta-abrir-capital-da-corsan-ate-o-inicio-de-2021-ck53y4p5l021801odjrbbkxgf.html
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/28/governador-do-rs-eduardo-leite-volta-a-falar-de-privatizacao-do-banrisul
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25/08/2020 

Marco Legal do Saneamento Básico é tema de transmissão ao vivo da Corsan - Portal do 

Estado do Rio Grande do Sul 

27/07/2020 

Marco do saneamento não ameaça Corsan, afirma Senna | Abar - Associação Brasileira de 

Agências de Regulação 

19/11/2020 

Privatização de serviços do saneamento básico para 2021 (eosconsultores.com.br) 

09/03/2021 

Leite participa de evento do Santander Brasil sobre saneamento básico - Portal do Estado do 

Rio Grande do Sul 

Novos Projetos Estruturantes de Saneamento parte 2 - AP/BA/RS - YouTube 

 

 

 

https://www.estado.rs.gov.br/marco-legal-do-saneamento-basico-e-tema-de-transmissao-ao-vivo-da-corsan
https://www.estado.rs.gov.br/marco-legal-do-saneamento-basico-e-tema-de-transmissao-ao-vivo-da-corsan
https://abar.org.br/2020/07/27/marco-do-saneamento-nao-ameaca-corsan-afirma-senna/
https://abar.org.br/2020/07/27/marco-do-saneamento-nao-ameaca-corsan-afirma-senna/
https://www.eosconsultores.com.br/privatizacao-de-servicos/
https://estado.rs.gov.br/leite-participa-de-evento-do-santander-brasil-sobre-saneamento-basico#:~:text=Em%20mar%C3%A7o%20do%20ano%20passado,PPP%20em%20novembro%20de%202019.
https://estado.rs.gov.br/leite-participa-de-evento-do-santander-brasil-sobre-saneamento-basico#:~:text=Em%20mar%C3%A7o%20do%20ano%20passado,PPP%20em%20novembro%20de%202019.
https://www.youtube.com/watch?v=t4E6lFycpXQ

