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termos conseguido entregar importantes

Novo Marco do Saneamento Básico no

ção integrada que nos aproximou do mer-

resultados em linha com o propósito da

Brasil (Lei Federal nº 14.026/2020). Esse

cado, garantindo acesso à informação,

Corsan: “Evoluir nos define” – mesmo em

Novo Marco estabeleceu agressivas metas

transparência e igualdade de tratamento

um cenário ainda conturbado em razão da

de universalização de tratamento de água

a todos os nossos stakeholders – colabo-

persistente pandemia do novo coronaví-

(99%) e de coleta e tratamento de esgoto

radores, clientes, parceiros de negócios,

rus. Esse desempenho nos motiva a me-

(90%) até 2033, além de redução de per-

agentes reguladores, credores, dentre ou-
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dade de serviço.

aderimos a uma agenda de divulgação de

Rio Grande do Sul e do país.

Corsan
Setor
Estratégia
Governança

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

A Corsan passou a ser uma empresa de

Em 2021, acelera-

soluções ambientais, estruturada para

mos entregas que

pensar no futuro e inovar no presente. Entendemos que sempre é possível fazer

na vida dos gaúchos.

com investimentos em inovação e tecno-

Agora, mais que entre-

motiva, nos une.

fazem parte do processo de transformação cultural e corporativa.
Os investimentos projetados para a Corsan
são de aproximadamente R$11,6 bilhões
até 2033, sendo estimados 59% para expansão de esgoto, 28% para expansão da

gar saneamento básico,

No aspecto organizacional, lideramos um

estamos evoluindo em

processo educacional e de planejamento,

soluções ambientais.

com o apoio de empresas renomadas de

uma companhia listada na B3. Tais ações

são fundamentais

mais, de forma inteligente e sustentável,
logia. Isso porque evoluir nos renova, nos

resultados trimestrais semelhante à de

consultoria, culminando na transformação

Conheça mais sobre a

interna que servirá de base para cumprir e

nova Corsan aqui

rede de água, e 13% para manutenção das
redes em operação. Atuamos com determinação na busca por recursos financeiros
para fazer frente a tal magnitude de investimentos. Concluímos uma operação fi-
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nanceira de até R$450 milhões com a In-

Legislativo com a aprovação do Projeto de

maior de universalização do acesso à co-

Em termos de perspectivas para 2022,

ternational Finance Corporation (IFC), que

Lei nº 211/2021. Esse processo de prepara-

leta e tratamento de esgoto, o que trará

nosso grande desafio estará em concreti-

foi enquadrada na iniciativa Utilities for Cli-

ção da Companhia para a capitalização

externalidades visíveis e muito positivas

zar o processo de desestatização da Cor-

mate - U4C, considerada como “Financia-

foi iniciado em setembro de 2021, e temos

para os municípios gaúchos em que atua-

san, assegurando assim recursos para se-

mento Sustentável”. Essa contratação es-

expectativa de conclusão no segundo se-

mos.

Com isso, não almejamos apenas

guirmos com o nosso necessário plano de

tabeleceu uma meta de redução de per-

mestre de 2022.

mitigar o impacto das cidades no meio-

investimentos para cumprimento das me-

ambiente, mas promover ativamente a

tas estabelecidas no Novo Marco do Sane-

proteção dos mananciais.

amento Básico no Brasil.

das de água dos atuais 43% para 35% até
2024.

Do ponto de vista de resultados operacionais, encerramos 2021 com desempenho

Emitimos, também, R$ 600 milhões em de-

consistente e focado na adoção de medi-

bêntures simples, não conversíveis em

das para preparar a Corsan para uma

Investimos forte-

ações, que receberam a classificação “Tí-

nova fase de sua história. Atingimos a

estiagens com um plano de segurança hí-

tulo Sustentável”, com adicionalidade am-

marca de 3.571 mil economias atendidas,

mente para devol-

biental e social comprovada e contribui-

sendo 3.038 mil com água e 534 mil com

ver aos mananciais

ção positiva para o desenvolvimento sus-

coleta e tratamento de esgoto. Isso repre-

uma água mais limpa do

dice de Desenvolvimento Humano da re-

tentável. Essas debêntures receberam o

sentou um crescimento de 1,7% e 9,6%, res-

prêmio 2021 Project & Infrastructure Fi-

pectivamente, em relação a 2020.

que a que captamos

nance, na categoria “Financiamento para
Infraestrutura de Água”, da LatinFinance.

Nossa receita operacional líquida no ano,

Prevemos, também, a realização de novas
iniciativas para diminuição do impacto de
drica, influenciando positivamente no Íngião, na competitividade com inclusão social e na redução de desigualdades.
Agradecemos a confiança nessa Administração, e esperamos que este relatório

excluídas receitas de construção, atingiu

Em suma, procuramos cumprir o nosso pa-

possibilite que todos os nossos stakehol-

Apesar de relevantes, essas captações

R$3.100 milhões, uma evolução de 9,3% em

pel de líderes para um meio ambiente

ders tenham uma visão clara das nossas

consolidadas de cerca de R$ 1,0 bilhão são

relação ao exercício anterior. Nosso lucro

equilibrado e saudável para as futuras ge-

realizações em 2021 e reconheçam, em

ainda tímidas frente à projeção de investi-

antes de impostos, taxas, depreciação e

rações. Por isso, formalizamos a adesão da

cada uma delas, o nosso comprometi-

mentos para a Corsan. Assim, o Governo

amortização (“EBITDA”) registrou R$ 676,9

Corsan ao Pacto Global da ONU e estabe-

mento com a evolução contínua.

do Estado do Rio Grande do Sul, acionista

milhões, enquanto nosso lucro líquido no

lecemos metas ambiciosas que se relacio-

controlador da Companhia, orientou a Ad-

exercício atingiu R$ 350,5 milhões.

nam aos objetivos de desenvolvimento

ministração para promover medidas visando a desestatização da Corsan por
meio de oferta pública de ações na B3, ori-

sustentável (“ODS”). Dos 17 ODS, descreve-

Estabelecemos, também, metas de sustentabilidade

pautadas

pelo

mos esforços relacionados a 13 deles ao

objetivo

longo deste relatório.

entação essa que teve o respaldo do Poder
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Evoluir define a Corsan
GRI 2-1

Sobre a Corsan

Manter a credibilidade no abastecimento de

A Companhia Riograndense de Saneamento

mento sanitário - esse binômio tem sido o

(Corsan) é uma sociedade de economia mista sob o controle do Estado do Rio Grande do Sul, que detém 99,99% das
ações. Apesar da administração centralizada em Porto
Alegre-RS, nossos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário se estendem por 317 municípios ga-

água e atingir a universalização em esgotanorte dos nossos investimentos, e da mobilização do nosso capital humano, tecnológico
e financeiro.
Nossa missão

úchos. Essa cobertura nos assegura posição majoritária no

Prestar serviços de excelência em sanea-

mercado estadual, onde servimos aproximadamente 6,3

mento básico nos segmentos e na área em

milhões de pessoas.

que atua, cumprindo o seu papel social, am-

A Corsan foi criada em 21 de dezembro de 1965 com o desafio de levar água potável à população do Rio Grande do
Sul. Na data deste Relatório, 96,9% da população das cidades atendidas pela Companhia tem acesso a água tratada. A partir de agora, o principal desafio reside na expansão dos serviços de esgotamento sanitário, hoje limitados
a 19,3% de cobertura. Essa disparidade reflete uma realidade tipicamente brasileira, mas também o reconhecimento tardio de que o tratamento apropriado do esgoto é
etapa essencial para a preservação dos mananciais e
para a saúde da população.

biental e econômico, gerando valor às partes
interessadas.
Nossos valores
Respeito às pessoas
Saúde e segurança em primeiro lugar
Foco no cliente
Orientação para resultados
Responsabilidade ambiental, social e
corporativa
Profissionalismo

GRI
SASB
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317
municípios
atendidos

Diferenciais competitivos
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setor monopolista regulado, o que permite grande previsibilidade de demanda e receita. Soma-se a isso uma base
clientes pulverizada, majoritariamente residencial e com
baixo índice de inadimplência.
Da perspectiva regulatória, nossa carteira de contratos se

Governança
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médio ponderado de 29,7 anos. A dependência de municíem conjunto, nossos 10 maiores contratos representam
33,6% da receita total da Companhia, o que limita o impacto financeiro na hipótese de um eventual encerramento.
Os reajustes tarifários também vêm sendo suficientes para
remunerar adequadamente nossas despesas operacionais e de capital, com atualizações acima da inflação oficial (IPCA) sendo determinados pelas agências reguladoras mais representativas.
Em relação às perspectivas de crescimento do nosso negócio, há boas razões para se projetar um cenário positivo

para executar um plano audacioso de investimentos e re-

Corporation (IFC) inclui metas audaciosas de redução e

alizar as metas de universalização dos serviços, conforme

perdas de água e monitoramento das emissões de gases

determina o Novo Marco Legal do Saneamento.

de efeito estufa. Não menos importante, nossa 4ª Emissão

e sustentável a longo prazo. Isso porque a expansão da

No contexto de transformações que atravessamos, temos

rede e dos serviços de tratamento de esgoto tem impacto

sido reconhecidos por nossa contribuição para a agenda

positivo direto na receita da Corsan. Com mais de cinco

ESG, e pela inserção nos mercados de títulos verdes. O em-

décadas de expertise em saneamento, estamos prontos

préstimo assinado em 2021 com a International Finance
7

de Debêntures foi classificada como “Título Sustentável”
(SITAWI), e recebeu o prêmio 2021 Project & Infrastructure
Finance da LatinFinance (categoria Água e Saneamento).

Rating nacional de longo prazo
Índice
Mensagem

Em 2021, a Fitch Ratings afirmou o rating “AA-(bra)” tanto
para a Corsan como para a sua quarta emissão de debêntures quirografárias. A perspectiva do rating corporativo é
“estável”. Em seu relatório, a Fitch ressalta o baixo risco de

dará maior eficiência operacional e velocidade na execu-

alongamento de prazo está condicionado à efetivação da

ção de investimentos. Nós da Corsan entendemos que,

privatização – a Corsan possui instrumentos contratuais

apenas em um contexto de Companhia privatizada, pode-

válidos com 307 municípios, com contrato médio de 29,7

remos implementar essas transformações com a urgência

anos. A totalidade desses contratos rege sobre o trata-

que a situação exige.

mento e abastecimento de água; apenas 5 municípios (ou

Corsan

negócios do setor de saneamento básico, com demanda

Setor

resiliente. Também aponta que a Corsan mantém rele-

Evoluir é olhar o passado com

vante posição nos municípios onde opera, em sua maioria

orgulho. Porque só assim é
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sob contratos de longo prazo, o que assegura geração
operacional de caixa recorrente.

possível melhorar o presente e

Corsan para o futuro

criar novos legados para o futuro. É por

Estamos em um momento de transformações. Em 2021, co-

isso que a Corsan está indo além: evolu-

meçamos os preparativos para a oferta pública inicial

indo pela qualidade de vida, pelo meio

(IPO) da Corsan, com o objetivo de capitalizar-nos em, no
mínimo, R$ 1 bilhão. Associado a isso, o Governo do RS di-

ambiente, por você

vulgou seu compromisso de alienação do controle acionário pós-IPO, o que foi autorizado pela Assembleia Legislativa do RS através de Lei Estadual. Uma vez que se concretize a perda do controle acionário por parte do Estado
do RS, passaremos a operar como Companhia privada, o
que nos conferirá maior agilidade e flexibilidade nos processos de gestão e investimentos.
O IPO e a desestatização, porém, serão apenas o primeiro
passo de uma caminhada cujo objetivo principal é a universalização do saneamento básico até 2033. O cumprimento das metas impostas pelo Novo Marco nos deman-

Panorama dos contratos
Segundo estabelece a Constituição Federal, é do ente municipal a competência para organizar e prestar serviços de
saneamento básico, seja de maneira direta, seja ainda
através da concessão do serviço. A Corsan, enquanto empresa de saneamento, serve como concessionária desses
serviços, regida por contratos de programa com os poderes municipais.
Na data de publicação deste Relatório – e considerando os
74 aditivos assinados até 16 de dezembro de 2021, cujo
8

0,3% do faturamento da Corsan em 2021) ainda não incluíram previsões contratuais sobre coleta e tratamento de
esgoto.
Além dos acordos legalmente vigentes, outros dez contratos se encontram em situação irregular, sendo nove deles
porque venceram sem sofrer renovação. É o caso nos municípios de Morro Redondo, Minas do Leão, Mariana Pimentel, Nova Brescia, Canguçu, Amaral Ferrador, Sentinela do
Sul, Passa Sete e Lagoa Bonita do Sul). Um décimo município, Erechim, teve seu contrato de programa com a Corsan
anulado por decisão judicial. Somados, esses dez municípios representam 2,0% do faturamento da Corsan em 2021.

Nossa carteira de contratos se destaca pela longa duração
dos mesmos, com prazo médio ponderado por faturaÍndice
Mensagem

Corsan
Setor
Estratégia
Governança

mento de 29,7 anos. 75 contratos têm prazo de vencimento
em 2062, representando praticamente 52,9% do nosso faturamento em 20211. Neste grupo estão 9 dos 10 maiores

das externalidades que produzimos na sociedade e no

res).

Saneamento é

Há ainda 20 contratos com vencimento entre 2043 e 2061,

fundamental na vida das pessoas, e é por isso que as

representando 9,1% do faturamento; 202 contratos com

Com a poluição dos mananciais, somos obrigados a bus-

ações da Corsan interessam tanto à sociedade gaúcha.

car água limpa em locais distantes e a competir com ou-

vencimento entre 2033 e 2042, somando 32,4% do fatura-

Saneamento é mais saúde e

mento; e 10 contratos com vencimento inferior a 2032, os

dignidade para as pessoas

quais somam 3,5% do faturamento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada R$ 1 invesBreakdown - Participação no Faturamento Total

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental

tido em saneamento reverte em uma economia de R$ 4 em
saúde. As externalidades positivas extrapolam muito o

aixa

%

% Acumulado

Maior

6,17%

6,17%

risco de alagamentos, mais empregos e crescimento eco-

2º-5º

15,49%

21,67%

nômico.

6º-10º

11,64%

33,31%

11º-30º

24,02%

57,33%

31º-100º

28,82%

86,15%

101º-317º

13,85%

100,00%

Pandemia de
Covid-19

SASB

GRI 2-23 Entendemos que nosso negócio é indissociável

capturadores de carbono (ou, se poluídos, como emisso-

segurança hídrica

Pessoas

GRI

Desenvolvimento Sustentável

de espécies, os corpos d’água podem funcionar como

meio-ambiente. O saneamento impacta de maneira muito

contratos da Corsan.

Integridade

Sobre o Relatório

Compromisso com o

contexto local – aumento da frequência escolar, menor

Saneamento é
proteger o planeta
Mananciais são tão fundamentais para a vida no seu entorno, quanto para o equilíbrio natural em escala global.
Além de fornecer abrigo e alimento para um sem-número

O alongamento dos prazos contratuais, constantes dos 74 aditivos
assinados até a data de 16 de dezembro de 2021, estão condicionados à efetivação da privatização da Companhia.
1

9

tras finalidades de uso da água, como a geração elétrica e
a irrigação. Melhorar a eficiência de uso da água tem impactos diretos e indiretos sobre toda a economia.
Este vídeo explica: saneamento é desenvolvimento!
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Inovação em soluções ambientais

atuaremos em prol dos 17

Nossa visão de futuro para os temas ESG é pautada pelo

Tratamos inovação como um tema transversal. Ser uma

desenvolvimento social e pela conservação do meio-am-

empresa de soluções ambientais é pensar no futuro e ino-

biente. Com os investimentos que estamos realizando,

var no presente. A Corsan entende que sempre é possível

Sustentável (ODS).

queremos contribuir para a limpeza dos mananciais do RS,

fazer mais, de forma inteligente e sustentável, com investi-

devolvendo à natureza uma água mais pura do que a cap-

mentos em inovação e tecnologia. Porque evoluir nos re-

Nossa adesão ao Pacto Global alinha a Corsan à Agenda

tada na forma bruta. Estabelecemos metas de sustentabi-

nova, nos motiva, nos une.

lidade apoiadas na universalização do acesso e no impacto sobre as comunidades em que atuamos, buscando
continuamente a inovação em soluções ambientais, além
de esforços na educação ambiental para gerar um ambiente saudável para as futuras gerações.

Objetivos de Desenvolvimento

2030, com um compromisso a nível mundial. Relembrando,
água potável é fundamental para a vida humana, e a sustentabilidade faz parte dos nossos valores. Ao alinharmos

Rede Brasil do Pacto Global
GRI 2-23 A Corsan desempenha um importante papel na
geração de impactos positivos

missão, valores e metas aos objetivos do Pacto Global, almejamos que os impactos positivos de nossas ações se
espalhem, alcançando e influenciando toda a sociedade.

para a sociedade. O que que-

Frente às mudanças climáticas que impactam de forma

remos é produzir resultados duradouros para todas as par-

negativa todos os processos da Corsan e a sociedade de

tes interessadas que envolvem o nosso negócio. Visando

forma global, reconhecemos a importância da gestão da

O cumprimento das metas colocadas no Novo Marco do

melhorar resultados em diversos âmbitos da empresa e

emissão de gases de efeito estufa relacionadas às nossas

Saneamento conduzirá automaticamente a ganhos soci-

alavancar mudanças na gestão, ao mesmo tempo em que

atividades. Além disso, assumimos o compromisso de fo-

ais e a um importante impacto positivo nas comunidades

também procuramos impactar positivamente a sociedade

mentar o ODS 13, que trata das ações contra as mudanças

gaúchas, tais como melhoria da saúde e qualidade de vida

e o meio ambiente por meio do crescimento sustentável e

globais do clima.

da população, uso sustentável dos recursos naturais, gera-

da cidadania, aderimos, em dezembro de 2021 à Rede Brasil

ção de emprego e renda. Outros benefícios indiretos in-

do Pacto Global. Com essa participação,

Nesse sentido, em 2021 nos apropriamos de informações

Universalização do acesso e
impacto nas comunidades gaúchas

cluem o desenvolvimento imobiliário e urbano, ganhos de
produtividade e aumento do potencial econômico de regiões turísticas.

técnicas com o objetivo de iniciar uma gestão assertiva

Afirmamos apoio aos 10

das emissões de gases de efeito estufa (GEE) relacionadas

princípios do Pacto nas áreas

para a realização de um inventário dessas emissões para,

de direitos humanos, trabalho,
meio ambiente e combate à
corrupção, e declaramos que
10

às nossas atividades. Em 2022, empregaremos esforços
a partir dele, direcionarmos ações para redução e compensação dos GEE lançados, e assim contribuir para a redução da crise climática global.

Alinhamento aos ODS
Índice

ODS 1 – Erradicação da Pobreza

Na Corsan, nos mantemos atentos e alinhados também à

Contribuímos para o ODS 1 quando trabalhamos pela aces-

pauta representada pelos 17 ODS da Agenda 2030.

sibilidade econômica a serviços básicos essenciais, seja

Mensagem

ODS 6 – Água Potável e Saneamento

Corsan

Nossos

negócios

contri-

Setor

ODS 6 – Água e Sanea-

buem diretamente para o

através da regularização de economias de água (Programa Água, Vida e Cidadania), seja através da Tarifa Social.
ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

mento. Nos municípios em

A ampliação dos nossos serviços é item essencial para a

que atuamos, a cobertura

prevenção de doenças transmissíveis pela água, para re-

Governança

dos serviços de água potá-

duzir a contaminação de pessoas pela poluição, e para le-

Integridade

vel em zona urbana é de

var dignidade a populações residentes em áreas não ur-

96,9% de universalização e

banizadas.

Estratégia

Pessoas
Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

19,3% de universalização em
esgoto. Corrigir essa defasagem em relação ao esgotamento sanitário, especialmente, está no cerne de nossa estratégia para a próxima
década. Para isso, será necessário atuar na recuperação
de mananciais, no aumento da eficiência de processos, na

ODS 5 – Igualdade de Gênero
Na Corsan, trabalhamos para assegurar às mulheres
acesso igualitário aos postos de liderança da empresa, e
reconhecemos a necessidade de se avançar a representatividade de gênero nas instâncias mais elevadas da ad-

redução de perdas e no investimento em qualidade de

ministração.

atendimento.

ODS 7 – Energia Limpa e Acessível

GRI 203-2 Mas, o impacto de nossas atividades não ter-

Empregamos esforços para melhorar a eficiência energé-

mina aí. Seja pelas transformações internas que promove-

tica de nossos processos, ao mesmo tempo em que ope-

mos, seja pelas externalidades dos nossos negócios, nos

ramos no ambiente de livre contratação de energia com

relacionamos direta e indiretamente a outros 12 ODS que

quase 50% da energia proveniente de fontes limpas. Tam-

refletem temas de interesse material das nossas partes re-

bém investimos em projetos de geração própria distribuída

lacionadas, conforme listamos a seguir.

a partir de matrizes renováveis, como hidrelétrica, solar e
eólica.
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Índice
Mensagem

Corsan
Setor

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Nosso impacto sobre a realidade do trabalho está visível
dentro e fora da organização. Enquanto buscamos conti-

Estratégia

nuamente a satisfação e segurança dos nossos colabora-

Governança

de emprego e renda na sociedade – com nossos investi-

Integridade
Pessoas
Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

dores, também contribuímos indiretamente para a criação
mentos em infraestrutura, com o incentivo ao turismo e
com os patrocínios culturais que mantemos.
ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura
Está no nosso passado, presente e futuro: a Corsan contribui para a construção da infraestrutura urbana em todos
os municípios em que atua. Além dos investimentos diretos
em infraestrutura de saneamento, também participamos
de projetos essenciais para a vida nas cidades como contrapartida aos projetos de interesse direto da Corsan.
ODS 10 – Redução das Desigualdades
Na realidade social brasileira, a desigualdade está inclusive
no acesso à infraestrutura e aos serviços básicos. Corrigir
esse atraso é não apenas dar tratamento igual a todos os
distritos da cidade, mas também elevar as condições de
habitação, de saúde e de futuro da população.

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

ODS 15 – Vida Terrestre

Quando investimos na ampliação e modernização da es-

Não haverá equilíbrio dos mananciais enquanto as terras

trutura de saneamento, contribuímos para a destinação

adjacentes estiverem devastadas. Matas e rios são partes

adequada dos dejetos produzidos nas cidades, bem como

simbióticas de um mesmo ciclo hidrológico. Por isso inves-

para o planejamento urbano e para a adaptação da infra-

timos e apostamos em nosso Programa de Pagamento de

estrutura das cidades a eventos climáticos extremos.

Serviços Ambientais (PPSA), que remunera proprietários de

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis
Os investimentos da Corsan em esgotamento sanitário
melhoram a condição dos mananciais – origem da água
bruta que abastece as cidades – e, portanto, para um uso
mais racional de outros importantes reservatórios de água,
como os reservatórios subterrâneos.
ODS 13 – Ação Contra a
Mudança Global do Clima
O setor de saneamento possui importante papel na mitigação das mudanças climáticas – tanto pelos resíduos
derivados do tratamento de esgoto (emissores de gases
de efeito estufa) quanto pelo alto consumo de energia envolvido na operação. Por isso, estamos nos preparando
para a elaboração do nosso primeiro inventário de emissões, que subsidiará a adoção de compromissos verificáveis em favor da redução global de emissões da Corsan.
ODS 14 – Vida na Água
Tratar o esgoto industrial e urbano é a grande contribuição
que podemos dar à vida aquática. Na Corsan, universalizar
esse serviço é a nossa meta mais importante.
12

terras que protegem as matas próximas aos rios.

Movimento Água 360°
Índice
Mensagem

Corsan
Setor
Estratégia

GRI 303-1

Em parceria com o Governo do Estado do Rio

Grande do Sul, a Corsan lançou em 2021 o Movimento Água
360° com o objetivo de promover a sustentabilidade hídrica com a participação da sociedade. O equilíbrio e o futuro do planeta dependem da conservação da água e de
iniciativas que contemplem mais do que o saneamento
básico: a Corsan busca inovação em soluções ambientais
em todas as etapas do caminho da água.

O contexto de sus-

Educação 360°

tentabilidade dos

Desde 2020, contamos com um Programa de Educação

processos está li-

Ambiental que visa a conscientização e sensibilização das

gado ao conceito

gerações futuras para a importância do caminho da água

de economia circu-

e estímulo às boas práticas junto ao meio ambiente. A Cor-

lar. Estão em anda-

san conta atualmente com mais de 300 multiplicadores

mento projetos de
gerenciamento de resíduos das Estações de Tratamento
de Água, que pode se transformar em subproduto, o que
garante uma destinação final sustentável. Em 2021, a

ambientais, que desenvolvem atividades nos municípios
atendidos pela Companhia, e passam por contínua capacitação técnica e didática através de parceria firmada
com o SENAI.

Governança

De toda a água disponível no planeta, apenas 2,5% da água

Companhia assinou com o Senai um contrato para gerenciamento de resíduos sólidos, que vai proporcionar

Integridade

disponível é doce, sendo a maior parte de difícil acesso,
pois está concentrada nas geleiras ou armazenada em

uma gestão integrada dos resíduos a partir de um diag-

aquíferos. Apenas 1% da água doce disponível encontra-se

nóstico ambiental abrangendo Sistemas de Abasteci-

nos rios. O movimento Água 360° tem como objetivo am-

mento de Água (SAA), Sistemas de Esgotamento Sanitário

pliar a visão da população sobre a água e é um convite ao

(SES) e a Administração Central. Após o diagnóstico, serão

cuidado com esse bem essencial para todos. O movimento

traçadas as linhas de ação para dez regiões, 317 municí-

é por meio delas que ela pode garantir o hoje e o amanhã.

está organizado a partir de quatro eixos de atuação.

pios e 619 endereços.

A Corsan desenvolve também outras ações de educação

Cuidado 360°

Sobre a conservação dos recursos hídricos, existem ações

ambiental para estimular a participação de estudantes,

Pessoas
Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

A Companhia trabalha continuamente em ações que se
refletem no cuidado com os recursos hídricos, como forma
de garantir o abastecimento regular de água e a sustentabilidade dos processos. No contexto do contrato assinado
com a IFC, a Corsan realiza investimentos com o objetivo
de reduzir as perdas de água na distribuição, dos atuais
43% para 35%.

em andamento como a parceria com o Ministério Público
do Rio Grande do Sul para mapeamento e conservação
das nascentes e mananciais, por meio do aplicativo Água
para o Futuro e do Programa Especial de Pagamento por
Serviços Ambientais (PPSA). Importante destacar que a iniciativa valoriza as propriedades e áreas rurais, além das
fontes de abastecimento.

H2oje - agregador de conteúdo que reúne informações e
alerta sobre sustentabilidade hídrica que tem por objetivo
criar consciência a partir de uma transformação cultural. A
Companhia acredita que a água é o futuro das crianças e

como o Jovens Embaixadores do Saneamento. Esta ação
promove viagens de estudo virtuais para alunos de escolas públicas, sobretudo nas regiões
próximas das obras
de saneamento,
com o objetivo de
sensibilizar as novas gerações sobre

GRI
SASB

Essas ações se somam ao projeto de sustentabilidade
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o tema ambiental, o que gera impacto positivo sobre as

diretamente o potencial turístico de um dos mais conheci-

comunidades onde atua.

dos cartões-postais da serra gaúcha: a cascata do Caracol.

Índice

Turismo 360°

Mensagem

As principais ações

Corsan
Setor
Estratégia
Governança

Serviços 360°

da

Companhia

O 4º eixo do Movi-

neste

eixo

mento

visam

se

aprimorar a coleta

pela

e

tecnologia

tratamento

de

pauta

inovação

e

para

esgoto em regiões

melhorar

de

cessos no caminho

alto potencial

os

pro-

turístico do Estado, como Norte, Litoral e Serra, o que per-

da água e qualificar

Integridade

mite a conservação do corpo hídrico na sua melhor versão.

o atendimento à população. A Companhia acredita que

Pessoas

Desta forma, a Corsan acredita contribuir com o desenvol-

qualificar o atendimento é também atender a população

vimento econômico e gerar externalidades positivas, além

de baixa renda. Esse é o objetivo do programa Água, Vida e

de benefícios diretos e indiretos, tais como a atração de

Cidadania, que leva abastecimento de água para as famí-

mais pessoas a estas regiões, geração de empregos, renda

lias que não têm acesso à água tratada de qualidade. Mais

Inovação

e desenvolvimento econômico.

saúde, dignidade e cidadania para a população de baixa

Resultados
Financeiros

Na região das Hortênsias, encontra-se em fase final a obra

Operação

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

renda. Outras frentes de ação do eixo incluem:

das novas instalações da estação de tratamento de es-

- ETA 4.0 (sistema de tecnologias e metodologias inteligen-

goto Santa Terezinha, que vai duplicar de capacidade, po-

tes): com o objetivo de automatizar a análise e controle de

dendo tratar até 90 litros por segundo. A obra consiste em

parâmetros de potabilidade nas estações.

dois módulos de estação pré-fabricada junto à ETE existente, uma solução histórica por meio de uma obra de qualidade, que representa investimento em tecnologia, modernização e eficiência operacional. Tal projeto aumenta

- SoluTrat: programa de limpeza de fossas sépticas e conscientização sobre a importância do descarte correto do esgoto doméstico, mais uma vez contribuindo com o conceito de economia circular.

GRI
SASB
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Painel de indicadores
Índice

FINANCEIROS

SERVIÇOS

Corsan
Setor
Estratégia

2019

2021

2020

2019

Mensagem

Receita Operacional Líquida* (R$ mil)

COBERTURA DOS SERVIÇOS
Nível de universalização de água (%)

96,7%

96,6%

96,9%

Nível de universalização de esgoto (%)

16,3%

17,6%

19,3%

Índice de reclamação de problemas*

20,4

13,4

28,7

Tempo médio de atendimento ao cliente (h)

36,2

26,2

27,1

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2021

Integridade
Pessoas
Operação
Inovação

3.029.098

3.281.127

189.125

229.537

260.826

766.577

1.606.507

676.940

Margem EBITDA (%)

26,9%

50,9%

763.602

Margem EBITDA ajustada** (%)

29,2%

Resultado Financeiro (R$ mil)

17.101
301.153

Margem Líquida (%)

810.897

19,8%
826.897

28,6%

26,7%

460.429 1.814.394

10,6%

162.268
350.469

57,5%

10,3%

*Descontadas receitas de construção

2019

2020

2021

AMBIENTAIS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ligações de água (mil)

Volume faturado de água (mil m³)

SASB

2.690.499

**Divisão pela receita operacional líquida, desconsiderando receitas de construção

Impacto
Socioambiental

GRI

14,2%

69,7%

3,1%

82,1%

OPERACIONAIS

Economias de água (mil)

Sobre o Relatório

3,9%

*Número de reclamações por mil economias

Resultados
Financeiros

Pandemia de
Covid-19

3.100.168

Lucro Líquido (R$ mil)

Reprovam

Aprovam

Reprovam

Aprovam

Reprovam
82,6%

Atendimento

Regularidade do serviço

Qualidade da água
Aprovam

2.836.944

Receita de Esgoto (R$ mil)

EBITDA Ajustado (R$ mil)

2021

2.611.507

EBITDA (R$ mil)

ATENDIMENTO

Governança

Receita de Água (R$ mil)

2020

Número de ETAs operacionais (un.)
Extensão da rede de água (km)

Índice de perda na distribuição (%)
Substituição de rede (%)

2019

2.138

2.167

2.198

Consumo total de energia elétrica (GJ)

2.945

2.986

3.038

Participação de energias renováveis (%)

165

166

165

28.185.101

28.746

29.479

Participação de combustíveis renováveis (%)

299.670

311.752

312.739

Intensidade energética, água faturada (GJ/mil m³)

43,3%

42,2%

43,1%

N/D

N/D

0,4%

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ligações de esgoto (mil)
Economias de esgoto (mil)
Número de ETEs operacionais (un.)
Volume faturado de esgoto (mil m³)

231

252

272

450

487

534

85

68*

71*

40.839

45.513

49.177

5.756

5.681

0,37

0,38

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Número de empregados CLT
Produtividade (ligações de água/empregado)

*Redução decorrente da entrada em vigor de PPP para o serviço de esgoto na região metropolitana

5.55115
0,40

2020

2021

1.461.452

1.484.574

1.518.825

0,01%

12,66%

49,02%

Consumo total de combustíveis para frota (GJ)

109.772
0,02%
4,9

4,8

4,9

SOCIAIS
2021
Total de suspensões residenciais
Religações residenciais em <30 dias (%)

211.133
89,9%

Índice
Mensagem
Corsan

Setor
Estratégia
Governança
Integridade
Pessoas
Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19

Evoluir

com o setor

Sobre o Relatório
GRI
SASB
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Índice
Mensagem

Evoluir com o setor
Novo Marco do Saneamento

ção dos contratos vigentes “em caso de alienação de con-

Em julho de 2020, uma regulação atualizada para o setor

nomia mista prestadora de serviços públicos de sanea-

Corsan

Setor
Estratégia

de saneamento brasileiro foi introduzida pela Lei nº
14.026/2020 (Novo Marco do Saneamento), cujo objetivo
principal é universalizar e qualificar a prestação desses

trole acionário de empresa pública ou sociedade de ecomento básico”, desde que o novo instrumento contratual
cumpra com as diretrizes de universalização e eficiência do
serviço. Além disso, o trecho autoriza a repactuação do

Governança

serviços.

Integridade

Naturalmente, a aprovação dessa legislação representou

financeiras para além dos comandos legais expressos,

Pessoas

um ponto de inflexão para a Corsan, que procurou com-

permitindo, inclusive, a extensão do seu prazo de vigência.

preender e dar transparência aos impactos da nova regu-

Metas de Universalização

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

lação em suas atividades.
Vetos presidenciais

contrato no que se refere às suas cláusulas de serviços e

De acordo com o Art. 11º-B, todos os contratos de saneamento no país deverão comprometer-se com metas que

Em 2021, o Congresso Brasileiro votou pela manutenção dos

estabeleçam a universalização de serviços até o final de

vetos presidenciais a alguns artigos do Novo Marco do Sa-

2033, a saber:

neamento. Cabe destacar a exclusão do Art. 16º, que previa
que as prestações de serviços de saneamento com empresas estatais, contratualizadas ou não, poderiam ser renovadas mediante acordo entre as partes. O veto argumentou que tal dispositivo atrasaria as necessárias mu-

Para o abastecimento de água:
cobertura de 99% da população
Para a coleta e tratamento de esgoto sanitário:
cobertura de 90% da população

danças para o setor.

O Novo Marco estabeleceu prazo até 31 março de 2022 para

Tais vetos ocorreram sem prejuízo ao Art. 14º do mesmo

adequação dos contratos vigentes e inclusão de cláusulas

Novo Marco do Saneamento, que possibilita a readequa-

que definam as metas de universalização.
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Normas de Referência
Índice
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O Novo Marco Legal do Saneamento prevê a criação de um
Comitê Interministerial de Saneamento Básico para articulação institucional das entidades federais com atuação no
setor, sob a liderança do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Segundo o Art. 4º da nova Lei, a Agência Nacional de Águas (ANA), vinculada ao MDR, será a entidade
responsável pela regulação do setor de saneamento, atuando para mediar impasses regulatórios (tais como indenizações) e emitindo as normas de referência para prestação de serviços de saneamento básico no Brasil, controlando ainda os níveis de perda de água no país.

Contexto regulatório local
Regulação e agentes reguladores
Por configurar monopólio natural, a atividade de saneamento básico está submetida a intensa regulação da qualidade e preço dos serviços. No caso da Corsan, nossas
operações são atualmente reguladas por 5 agências, que
se dividem na regulação técnica (fiscalizações, metas e
compromissos contratualizados) e econômico-financeira
(regime tarifário, reajustes, revisões, equilíbrio da prestação, modicidade tarifária, custos eficientes e investimentos) dos serviços nos 317 municípios atendidos pela Corsan.

Comprovação da capacidade econômico-financeira
Em 31 de dezembro de 2021, em atendimento ao que es-

Regulador

Faturamento Municípios

O modelo atualmente adotado pelas agências que regulam os serviços da Corsan é denominado de regulação
pelo custo. Também conhecido como cost-plus, esse modelo de definição da tarifa se baseia (i) nos custos efetivamente incorridos pelo prestador e (ii) na remuneração dos
investimentos realizados e ainda não amortizados/depreciados. A Base de Ativos Regulatórios (BAR) empregada no
cálculo tarifário é, atualmente, apurada usando estimativa
contábil fornecida pela Corsan e validada pelas agências.
As Revisões Tarifárias Ordinárias (RTOs) ocorrem em ciclos
de 5 anos, reavaliando toda a estrutura de custos da Companhia. Já os Reajustes Tarifários
Anuais (RTAs) buscam a recuperação inflacio-

(%)

(número)

AGERGS

81%

286

AGESAN

15%

16

AGER

2%

1

de viabilidade e plano de captação de recursos que com-

AGERST

2%

1

da AGERGS, principal agência reguladora, po-

provam a capacidade econômico-financeira da em-

AGESB

1%

1

dem ser obtidos aqui.

presa para o atendimento das metas de universalização

Sem agência

0%

12

A mais recente metodologia para apuração

Total

100%

317

dos RTAs da AGERGS, contendo a relação dos

tabelecem o Novo Marco do Saneamento e o Decreto Federal 10.710/2021, submetemos às agências reguladoras
informações sobre indicadores econômico-financeiros
validados por auditor independente, bem como estudos

previstas, validada por certificador independente. Os dados foram também compartilhados com a Agência Naci-

nária anual pela aplicação de índices setoriais
sobre a estrutura de custos homologada na Revisão Tarifária.
Mais detalhes sobre a RTO mais recente (2019)

índices inflacionários considerados, está dispo-

onal de Águas - ANA.

nível aqui e resumida no quadro a seguir.

Sobre o Relatório
GRI
SASB

Reajustes e revisões tarifárias
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A aplicação dos índices de reajuste ocorreu em 1º de julho

AGERGS - Despesas e Custos Diretos
Ponderação

Índice
Mensagem
Corsan

Setor
Estratégia

1. Pessoal

ÍNDICE

31,13%

1.1. Salários
1.2. Outros custos com pessoal
2. Material

23,02%

INPC

8,11%

IGP-DI

3,40%

INPC

23,02%

6,94%

1,60%

aplicados no momento do RTA de 2022. Tal recomendação,

IGP-DI*

29,46%

30,64%

9,03%

Índices de energia

dos efeitos causados pela pandemia de Covid-19, que po-

elétrica**

8,13%

6,27%

0,51%

deriam afetar sensivelmente a acessibilidade dos serviços

INCC

4,00%

11,95%

0,48%

IPCA***

35,38%

6,10%

2,16%

3. Serviços

20,22%

4. Gerais

5,86%

IGP-DI

5. Depreciação/Provisão/Amortização

4,00%

INCC-DI

6. Fiscais

0,60%

IPCA

7. Tributos sobre receitas - Créditos

7,72%
27,06%

SASB

julho de 2022, enquanto os 5,22% remanescentes serão

IGP-DI

IGP-DI

GRI

Período (2)

1,94%

12,09%

Sobre o Relatório

Custos (1)

(1) x (2)

2.2. Outros materiais

3.2. Outros serviços

Pandemia de
Covid-19

Variação no

base na situação macroeconômica desafiadora resultante

Integridade

Impacto
Socioambiental

de 12,19%: uma parcela de 6,97% foi aplicada na data de 1º

Peso dos

IGP-DI

Diversos

Resultados
Financeiros

Índice

1,46%

8,13%

Inovação

recomendação da agência de dividir a aplicação do índice

2.1. Material de tratamento

3.1. Energia elétrica

Operação

de 2022. No caso específico da AGERGS, decidimos seguir a

disposta na Resolução nº 623/2021 da AGERGS, encontrava

Governança

Pessoas

Cálculo do Índice de Reajuste Tarifário 2021 - AGERGS

8. Remuneração da BAR

Reajuste 2021

AGERGS*

12,19%

AGESAN

6,97%

AGER

5,46%

AGERST

4,56%

AGESB

9,38%

*Com recomendação de parcelamento

ces aprovada pela metodologia vigente, o índice de reposicionamento tarifário (IRT) seria de 13,77% em vez de 12,19%.
Ocorre que, em 2020, o IRT homologado foi de 4,45%. No en-

100%

13,77%

*IGP-DI corresponde ao somatório dos grupos de custos reajustados
por este índice (Outros custos com pessoal, Material de tratamento,
Outros materiais, Outros serviços e Gerais).

IPCA

aplicado em outubro daquele ano, houve um acréscimo no

** Cesta de índices de reajustes tarifárias de concessionárias locais

IPCA

índice de reajuste para compensar a defasagem temporal,

***IPCA corresponde ao somatório dos grupos de custos reajustados

na ordem de 1,48 p.p. O reajuste aplicado foi, então, de

por esse índice (Fiscais, Tributos sobre receita – Créditos,

5,93%.

Remuneração da BAR).

Em 2021, foram homologados os índices de reajuste abaixo

Regulador

Cabe salientar ainda que, de acordo com a cesta de índi-

tanto, como esse reajuste – em caráter excepcional – só foi

Reajustes tarifários de 2021
listados:

de saneamento à população atendida.

Para afastar os efeitos desse elemento da defasagem temporal do reajuste anterior, foi feito um cálculo composto, e

Histórico de reajustes e revisões tarifárias

se concluiu que se deveria retirar 1,59 p.p. do índice, pas-

O histórico de RTAs e RTOs das agências reguladoras de

sando de 13,77% para 12,19%. Por isso, o reajuste aplicado
restou fixado em 12,19% - com a mencionada recomendação de parcelamento na aplicação.
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nossas operações pode ser resumido conforme segue:

Ano

Tipo AGERGS

2014

RTO 6,0400% 6,0400% 6,0400% 6,0400%

N/A

Índice

2015

RTA 7,6600% 6,4000% 7,6600% 7,6600%

N/A

2016

RTA 11,4500% 12,7800% 11,4500% 11,4500%

N/A

Mensagem

2017

RTA

4,1700% 5,3200% 4,1000%

2018

RTA

2,1200%

2019

RTO 7,6900% 7,6900% 4,0000% 7,4800% 8,5300%

riável (água/esgoto) e fixa (serviço básico).

2020

RTA 5,9300% 5,9300% 0,0000% 4,4100% 4,6300%

2021

RTA

Parcela variável: cobre os gastos com insumos para pro-

Corsan

Setor

12,19%*

AGESB

AGER

AGERST AGESAN

4,1700%

4,1700%

2,4200% 2,5900% 2,4800% 2,1200%

9,3800% 4,5600% 5,4600% 6,9700%

*Aplicação de 6,97% em 1º de julho de 2021, e 5,22% a ser aplicado em

Estratégia

2022 – conforme detalhado na seção anterior.

Governança

Tomando-se o histórico de tarifas reguladas pela agência

Integridade

tórico de revisões e reajustes acumulados vem acompa-

Pessoas
Operação

com maior impacto no faturamento da Corsan, nosso his-

Sobre o Relatório
GRI
SASB

camos uma tarifa de consumo composta por parcelas va-

dução, tratamento e distribuição da água, coleta e tratamento do esgoto.
Parcela fixa: garante o equilíbrio econômico financeiro da
prestação dos serviços, cobrindo os custos de operação
dos sistemas, manutenção da infraestrutura, administraHá também a divisão entre as categorias residencial e empresarial (subdividida em comercial, pública e industrial),

6%
7%
2014
RTO

14%
16%

27%
26%

33%
30%

35%
36%

46%
40%

54%

65%

bem como a aplicação de tarifa social.

2016
RTA

2017
RTA

2018
RTA

AGERGS (Revisões e reajustes, Acum.)

ria, consulte www.corsan.com.br/sistematarifario.
ÁGUA

43%

TARIFA

2019
RTO

2020
RTA

Para informações detalhadas sobre a composição tarifá-

55%

SOCIAL
2015
RTA

ramento dos municípios regulados pela AGERGS, principal

Com o objetivo de estimular o uso racional da água, prati-

mesmo período.
Revisões tarifárias AGERGS e IPCA acumulado

Abaixo está a estrutura tarifária sintética utilizada no fatuagência reguladora, a partir de 1º de julho de 2021:

ção e gestão.

Resultados
Financeiros

Pandemia de
Covid-19

Comparação da tarifa

nhando e superando a inflação oficial acumulada no

Inovação

Impacto
Socioambiental

Modelo tarifário

2021
RTA

BÁSICA

IPCA (jul-jun, Acum.)

EMPRESARIAL

CATEGORIA

Preço Base Serviço

ESGOTO
Tarifa

DISPONIBILIDADE DO ESGOTO

Coletado preço Tratado preço Coletado preço Tratado preço

Bica pública

3,05

12,09

42,59

1,52

2,13

3,04

4,26

Residencial A e A1

2,56

12,09

37,69

1,28

1,79

2,56

3,58

m³ excedente

6,35

3,17

4,44

6,34

8,88

Residencial B

6,35

30,14

93,64

3,17

4,44

6,34

8,88

Comercial C1

6,35

30,14

93,64

3,17

4,44

6,34

8,88

m³ excedente

7,23

3,61

5,06

7,22

10,12

Comercial C1

7,23

53,77

198,37

3,61

5,06

7,22

10,12

Pública

7,23

107,41

252,01

3,61

5,06

7,22

10,12

Industrial

8,22

107,41

380,50

4,11

5,75

8,22

11,50
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Proposta para o futuro
Índice
Mensagem

O Novo Marco do Saneamento estabeleceu a atribuição da
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) de
instituir normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico por seus

Corsan

titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras.

Setor

Expectativas para as normas de referências e ANA:

recido para que seja possível a transição do modelo de re-

período. A partir de 2028, a metodologia para definição dos

gulação pelo custo para o modelo de regulação pelo

RTA será determinada observando as normas de referên-

preço, em que está alicerçada nossa proposta, contando

cia a serem emitidas pela ANA.

com mecanismos de incentivos orientados para a redução
de custos e aumento de eficiência operacional. Além disso,
metodologias aderentes e normas de referências instituídas pela ANA já se encontrarão consolidadas no ambiente
com o previsto no Novo Marco do Saneamento.

Governança

Pessoas

manutenção da tarifa em patamares reais durante esse

regulatório do setor de saneamento – em consonância

Estratégia

Integridade

tor de saneamento no Rio Grande do Sul já estará amadu-

No “Anexo Tarifário”, está pactuado que os Reajustes TariEstímulo à
tecnicidade no
trato
regulatório

Padrão
normativo e
segurança
regulatória

fários Anuais (RTA) sejam estabelecidos a partir da aplicação da variação anual do Índice Nacional de Preços Amplo
– IPCA entre os anos de 2022 e 2026; havendo, portanto, a

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros

Instância mediadora
entre regulador local e
concessionária

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19

A fim de colaborar com a modernização do ambiente re-

Sobre o Relatório

zida em “Anexo Tarifário” constante dos aditivos aos con-

GRI
SASB

gulatório, a Corsan elaborou uma proposta que foi tradutratos com os municípios. Acreditamos que, até 2027, o se21

A primeira Revisão Tarifária Ordinária (RTO) está prevista
para ocorrer em 2027, sendo então processada a cada 5
anos a partir dessa data. Será considerada uma tarifa
única para todos os municípios atendidos pela Corsan.
A Base de Ativos Regulatórios (“BAR”) será apurada conforme metodologia do Valor Novo de Reposição (“VNR”),
que preconiza o reconhecimento de todos os ativos relacionados à prestação do serviço regulado, e observa aspectos de elegibilidade, utilidade e eficiência econômica. Certificada por Agência Reguladora competente após sua

Índice
Mensagem
Corsan

Setor
Estratégia
Governança
Integridade
Pessoas
Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19

apuração, a BAR será única – sendo remunerada por taxa

A íntegra do “Anexo Tarifário”, no qual está inserida nossa

Indica, assim, o quanto o bem valeria caso fosse montado

regulatória que reflita o Custo Médio Ponderado de Capital

proposta para a estrutura tarifária, foi divulgada em sua ín-

ou adquirido novamente, mantendo sua concepção origi-

(“WACC”).

tegra no dia 19 de novembro de 2021, através de Comuni-

nal.

Os Custos Operacionais Eficientes serão calculados a partir
de análise de eficiência operacional, que levará em consideração o desempenho de concessionárias de saneamento básico comparáveis no contexto nacional, respeitando também o padrão de qualidade exigido nos contratos de prestação de serviços e observando as condições
geográficas e econômicas de cada área atendida. Será
criado um mecanismo de compartilhamento de ganhos de
produtividade (“Fator X”), que funcionará como um deflator
dos RTA – de modo a viabilizar que o usuário final do serviço
também possa se beneficiar da melhoria da performance

cado ao Mercado.

O relatório concluiu que os ativos elegíveis à remuneração

Base de ativos regulatórios

pela prestação de serviço regulado restavam avaliados

Em agosto de 2021, houve a emissão pela Deloitte de Relatório do Laudo de Avaliação da Base de Ativos Regulatórios

de 31 de março de 2020.

(BAR) a partir de trabalho realizado pela empresa utili-

Salienta-se que os laudos decorrentes do trabalho citado

zando metodologias técnicas visando avaliar essa Base

foram submetidos às agências reguladoras das áreas

pelo seu Valor Novo de Reposição (VNR). O VNR representa

atendidas pela Corsan a fim de se obter a certificação

o valor de um bem em estado novo naquela data-base,

dessa Base de Ativos Regulatórios.

idêntico ou com características e capacidades semelhantes ao avaliado.

operacional da Companhia.
A Agência Reguladora competente poderá aplicar uma Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) a fim de manter o equi-

Base de Ativos Regulatórios (BAR) - Municípios atendidos pela Corsan

líbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de
serviços, caso existam alterações significativas e devida-

Laudo de Avaliação Deloitte - agosto de 2021

mente comprovadas nos custos da Corsan. Destaca-se

Em milhões de R$, data-base 31/03/2020

que a presente proposta está em avaliação pelas agências

Valor Novo de Reposição (VNR)

reguladoras competentes, e só se efetivará na assinatura

(-) Depreciação acumulada

dos aditivos contratuais juntos aos poderes concedentes

Valor de Mercado em Uso (VMU)

municipais.

(-) Dedução por Índice de Aproveitamento (IA)

Sobre o Relatório
GRI
SASB

em cerca de R$ 7 bilhões, em termos líquidos, na data-base

4.691
7.276
38

Valor da Base de Remuneração

7.238

(-) Dedução itens não elegíveis

266

Valor da Base de Remuneração Líquida Total

22

11.967

6.972

Índice
Mensagem
Corsan
Setor
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Resultados
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Pandemia de
Covid-19

Evoluir

a estratégia

Sobre o Relatório
GRI
SASB
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Evoluir a estratégia
Nossa estratégia
O Novo Marco do Saneamento impôs metas e prazos aos
compromissos de universalização do saneamento em todo
o Brasil. O esforço recente da Corsan é no sentido de assimilar e tornar possível a realização dessas metas até o

Governança

prazo estipulado de 31 de dezembro de 2033. Para esse fim,

Integridade

dos contratos ao Novo Marco, (b) na execução de ambici-

Pessoas
Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

nossa estratégia para o futuro consiste (a) na adequação

oferta inicial de ações na B3, com subsequente descarac-

Nova Engevix, para aumentar a eficiência da imple-

terização do controle estatal da Corsan. A partir do novo

mentação das obras e investimentos;

status como companhia de controle privado com gover-

MZ, com foco em estruturação da área de Relação

nança independente, pretendemos rapidamente realizar

com Investidores; e

nosso potencial de ganhos de eficiência e levar a cabo

SAP, para a implementação de um novo sistema in-

nosso ambicioso plano de investimentos, utilizando para

tegrado de gestão empresarial (ERP).

isso os canais de financiamento que serão viabilizados
pela privatização.

oso plano de investimentos, da ordem de aproximada-

Assessores de primeira linha foram contratados para nos

mente R$ 1 bilhão ao ano até 2033, (c) na implementação

auxiliar a estruturar as principais frentes de trabalho que

do plano para ganhos de eficiência operacional e melhoria

destravarão valor para a Corsan:

dos indicadores de rentabilidade, (d) na implementação
das melhores práticas de governança corporativa e (e) na
participação ativa para o fortalecimento de um ambiente
regulatório saudável e previsível, que equilibre a relação da
Corsan com os usuários finais.

Kearney, com foco em elaboração do plano de negócios e desenvolvimento de um mapa de eficiências;
Alvarez & Marsal, com foco na validação do plano de
investimentos em obras e reengenharia do processo
de Capex;

Para realizar nossa visão estratégica e cumprir com as

AEA, para desenvolvimento e revisão dos mecanis-

obrigações impostas pelo Novo Marco, entendemos que a

mos tarifários e regulatórios;

Corsan precisará evoluir ainda mais, adotando uma estru-

Deloitte, para validação da Base de Ativos Regulató-

tura alinhada às melhores práticas de mercado, com o ob-

rios (BAR) via metodologia de Novo Valor de Reposi-

jetivo de realizar seu plano de investimentos de forma ágil

ção;

e eficiente. Com esse fim, temos nos preparado para lançar

Mirador, com foco na reestruturação do plano de
pensão do qual a Companhia é patrocinadora;
24

Índice
Mensagem
Corsan
Setor
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Plano de investimentos

comparação com o orçamento; (ii) estimativas orçamen-

Sistema integrado SIGRAC (Municípios Cachoeirinha e

No cerne da nossa estratégia está uma implementação

tárias – baseadas nos orçamentos do Comitê de Projetos e

Gravataí), incluindo nova ETA Cachoeirinha, expansão

Comitê de Operações, planilha de custos médios com base

da ETA Gravataí e expansão da rede de tubulações

em cada atividade desenvolvida, classificação de projetos

existente.

de acordo com a AACE e determinação probabilística do

Sistema integrado Sapucaia Água (Município Sapu-

volume de investimentos com base em simulações Monte

caia do Sul), incluindo construção de 2 adutoras, 3 re-

Carlo; e (iii) estratégias de contratação – incluindo consul-

servatórios e expansão da rede da ETE Esteio.

tas ao setor de licitações e de fornecimentos e análise his-

Expansão da SES Passo Fundo, incluindo rede de tubu-

tórica do prazo de implementação dos projetos.

lações e elevadora de água.

acelerada e eficiente de nosso plano de investimentos, validado pela consultoria Alvarez & Marsal. O plano compreende um desembolso de R$ 11,6 bilhões no período 202233 (média de R$ 1 bilhão anual) para a universalização dos
serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento
de esgoto nos munícipios em que já̃ atuamos.
O desenvolvimento do Plano de Investimentos realizado

Governança

pela Alvarez & Marsal se baseou em uma análise metodo-

Integridade

tação – incluindo ações alinhadas com cada área respon-

Pessoas
Operação

lógica, com foco em (i) um plano de ação para implemensável, além de validação do plano de investimentos em

Expansão da SES Rio Grande, incluindo rede de tubu-

Alguns dos principais projetos de expansão a serem imple-

lações, elevadora de água e nova ETE.

mentados incluem:

Expansão da SES Santa Cruz, incluindo rede de tubu-

Sistema integrado SIAV (Municípios Alvorada e Via-

lações e elevadora de água.

mão), incluindo novas estruturas de bombeamento

Sistema integrado Sapucaia Esgoto (Município Ijuí),

de água, redes de tubulações e ETA Modelo 800 l / s.

incluindo construção de 2 redes de tubulações e 3 reservatórios.

Caminho para a universalização, água e esgoto

Inovação

Para concretizar nosso plano, entendemos que será neces-

Resultados
Financeiros

bém tem sido objeto de trabalho da consultoria Alvarez &

sária maior eficiência na execução de obras, o que tamMarsal. São pilares dessa gestão eficiente de investimentos:

Impacto
Socioambiental

a)

ceito da área “core” para atender às demandas de investi-

Pandemia de
Covid-19

mento;
b)

Sobre o Relatório

Implementação estratégica de PMO, centralizando o

controle do plano de investimentos da Corsan com foco
nos pilares de processos, governança e controles;

GRI
SASB

Melhor gestão da cadeia de suprimentos, com con-
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c)
Índice
Mensagem
Corsan
Setor
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Governança

Remodelação e adequação da área de engenharia,

esforço de construção dessa infraestrutura gerará empre-

com integração entre os investimentos e a operação e

gos e renda, privilegiando recursos e mão de obra disponí-

aplicação de melhores práticas nos controles e execução

vel na região. Seu efeito também impactará diretamente

de projetos e planejamento financeiro;

as condições de vida e a saúde da população, posto que

d)

Busca por fontes de financiamento para os recursos

com maior visibilidade, o que também já vem sendo desenvolvido considerando as captações recentes realizadas, como por exemplo as debêntures de infraestrutura
com selo verde.

limitará a exposição a doenças infecciosas e a proliferação
de seus vetores. Por fim, esperamos observar a reversão
dos níveis de poluição dos mananciais gaúchos, hoje diretamente afetados pelo lançamento de dejetos sem tratamento em cursos d’água e no solo.
Para a Corsan, além da contribuição para o

Projeção de investimentos, 2022-33

desenvolvimento sustentável do RS, a execução de nosso plano de investimento repre-

Integridade

senta uma oportunidade de negócio. Com a
expansão da rede de água e, principalmente,

Pessoas

de esgoto, aumentaremos nossas receitas de

Operação

forma sustentável e duradoura. Contribuirá

Inovação

para isso o fato de que grande parte das regi-

Resultados
Financeiros

goto já são atualmente atendidas com abas-

ões que receberão os investimentos em estecimento de água, o que se traduz em sinergia de custos e ganhos de escala relaciona-

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

dos à logística de serviços e à maior facilidade
de ativação dos clientes na rede.
Além de investimentos em expansão, também
GRI 203-1 Com o cumprimento do plano de investimen-

realizaremos investimentos em manutenção, melhorias e

tos, incluiremos 4,5 milhões de pessoas no sistema de es-

modernização da infraestrutura existente, de forma a redu-

gotamento sanitário da Corsan, gerando externalidades

zirmos perdas na distribuição de água – objetivo transver-

positivas em todo o estado do Rio Grande do Sul. O grande

sal em todo nosso o planejamento.
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Com o objetivo de executar nosso plano de investimentos
e cumprir com as metas de universalização do saneamento, contaremos com recursos próprios e de terceiros. A
relação profícua entre Corsan e as principais instituições financeiras de fomento, tanto no Brasil quanto internacio-

fontes diferenciadas de recursos. Isso será possível através

Redução da despesa com pessoal via (i) revisão do

da introdução de uma nova cultura de eficiência, transpa-

escopo e número de funcionários; (ii) revisão dos ser-

rência e responsabilidade socioambiental, que resultará

viços terceirizados em volume e escopo; (iii) revisão

em melhor acesso aos mercados de dívidas – inclusive de

do número de áreas na Companhia e dos níveis hie-

títulos verdes –, bem como a fontes de financiamento tra-

rárquicos, buscando sua simplificação; (iv) imple-

dicionais.

mentação de Plano de Demissão Voluntária (PDV); e

nalmente, fará dessa uma importante opção de captação
de recursos para os nossos investimentos.

Potencial para

(v) Restruturação do Plano de Pensão da Companhia.
Melhoria da produtividade no quadro de pessoal

Contamos também com a realização de novas operações

ganhos de eficiência

com aumento da clareza nos programas de avalia-

no mercado de dívidas brasileiro, onde temos obtido resul-

Com o objetivo de mapear os principais eixos de ineficiên-

tados positivos com a emissão de debêntures não conver-

cia e traçar planos corretivos, contratamos trabalho de

mação dos processos, padronização de processos e

síveis em ações. Em 2021, nossa 4ª emissão resultou na

consultoria junto à Kearney, que apresentou um “Programa

captação de R$ 600 milhões, com prazos/amortização em

de Transformação” baseado em diagnóstico detalhado. Os

5, 7 e 10 anos.

principais pilares para realização de ganhos de eficiência

Por fim, estamos nos preparando para a realização de

são: (i) gestão de pessoal, (ii) redução de custo e gestão

oferta pública de distribuição primária de ações (IPO), a ser
realizada em 2022, com o objetivo de capitalização da
Companhia em, no mínimo, R$ 1 bilhão. Associada a essa

de energia elétrica, (iii) redução de custo e gestão de materiais, serviços e produtos, (iv) redução de perdas físicas e
comerciais, (v) redução de inadimplência (foco em melho-

oferta, também está prevista uma distribuição secundária

rias operacionais); e (vi) gestão dos investimentos.

para alienação de ações pertencentes ao Estado do RS,

Entre as principais iniciativas mapeadas para melhoria da

através da qual se concretizará a desestatização da Cor-

eficiência da Corsan estão:

san.
Além dos recursos que ingressarão
na Companhia através da abertura
de capital, projeta-se que uma futura
Corsan, privada e com ações negociadas em bolsa, obterá acesso a

Criação de planos de remuneração que gerem ali-

R$ 600 milhões
captados em
debêntures

nhamento de longo prazo com os funcionários, aumentando a atratividade de contratação e retendo
talentos para liderar a estratégia da Companhia.
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ção e desempenho, aumento da digitalização e autopolíticas internos e fornecimento de ferramentas e
metodologias “agile”.
Redução dos custos e despesas com MSO e produtos
químicos a partir da (i) revisão do volume consumido
com base em KPIs e melhores benchmarks; (ii) revisão
de contratos ineficientes; (iii) definição de novos fornecedores considerando processo mais eficiente de
contratação e supply chain; (iv) estruturação de Orçamento Base Zero sem “vieses” do Opex; e (v) estruturação de iniciativas de strategic sourcing.
Redução dos custos e despesas com energia elétrica
via (i) revisão do volume consumido; (ii) substituição
de equipamentos ineficientes; e (iii) migração para o
mercado livre de energia ou desenvolvimento de projetos para geração própria.

Redução de perdas físicas e comerciais via (i) auto-

renegociação desses débitos em atraso em condi-

Estado do RS, acionista controlador da Corsan, divulgou

mação de equipamentos (poços e ETAs 4.0); (ii) subs-

ções customizadas à real ‘capacidade’ de paga-

decisão pela realização de uma segunda oferta – secun-

tituição de hidrômetros ineficientes; (iii) georreferen-

mento dos consumidores; (iv) Adequação do sistema

dária – vinculada ao IPO. Essa operação tem como objetivo

ciamento; e (iv) implementação de Centro de Con-

comercial e combate ao ‘uso não-autorizado’ através

alienar parcela significativa das ações controladas pelo

trole Operacional.

da contratação de fornecedores terceiros com uma

Estado, com o fim de descaracterizar o atual controle aci-

Corsan

Redução de inadimplência, buscando inclusive recu-

remuneração atrelada ao desempenho realizado; (v)

onário e, por consequência, transformar a Corsan em em-

Setor

perar clientes inativos ou inadimplentes via (i) apri-

Novo sistema em PowerBI da Corsan permitirá o con-

presa privada com capital pulverizado e governança inde-

moramento do relacionamento com os clientes e da

trole em tempo real dos resultados, gerando níveis de

pendente.

percepção da qualidade do serviço; (ii) treinamentos

granularidade distintos e exaustivos que ‘facilitem a

internos sobre comunicação e endomarketing; (iii)

tomada de decisão pelos responsáveis.

processo de digitalização e atualização da base de

Na frente de gestão de investimentos, desenvolvi-

dados dos clientes; e (iv) implementação de sistemas

mento de uma ‘Gestão de Ativos 4.0’ em busca de vi-

e totens de autoatendimento, bem como de atendi-

são holística sobre a base de ativos, com dados em

mentos via call-center.

tempo real alavancados por soluções de advanced

Nova ferramenta de advanced analytics permitirá

analytics.
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mapear os consumidores com maior risco de inadim-

nhia e do Governo do Estado do RS, uma vez que fará da
Corsan pioneira da mudança estrutural proposta pelo
Novo Marco do Saneamento – que em 2020 apontou caminhos para a desestatização do setor. Nesse novo projeto,
o papel do Estado do RS será de fiador da transição, permanecendo com participação muito relevante (até 30%)

plência. De forma complementar, serão implementa-

IPO e privatização

das medidas adicionais que facilitem o pagamento

Desde 2020, a Corsan vem se estruturando para realizar ro-

pelos clientes: (i) pagamento das faturas através de

dada de capitalização através de oferta pública de emis-

PIX, monetização do auxílio emergencial e outras so-

são primária de ações (IPO). Os recursos obtidos, em torno

luções customizadas às comunidades locais; (ii) lan-

de R$ 1 bilhão, serão aplicados na necessária expansão da

çamento regular de campanhas de regularização de

sua cobertura de serviços – principalmente no eixo de es-

débitos; (iii) criação de portais online que viabilizem a

gotamento sanitário. Em março deste ano, o Governo do

do capital da Companhia.
Como resultado da mudança acionária e da recaracterização como empresa privada, esperamos uma transformação profunda. De um lado, a capitalização oriunda da
oferta primária nos entregará, no curto prazo, meios financeiros para dar tração ao plano de investimentos já a partir
de 2022. De outro, a privatização abrirá novos caminhos no

Aprovação do

Sanção da lei que

Assinatura dos pri-

Prazo final para municípios aditi-

Prazo final para municípios in-

Novo Marco do

autoriza a privati-

meiros aditivos

varem contratos com a contra-

cluírem metas de universaliza-

Saneamento

zação da Corsan

com municípios

partida oferecida pelo Gov-RS

ção (cf. Novo Marco do Saneamento)

GRI
SASB

A privatização via IPO é uma decisão histórica da Compa-

Jul-2020

Set-2020

Nov-2020

16-Dez-2021
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31-Mar-2022

Lançamento da oferta de
IPO da Corsan

2022
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mercado de dívidas, onde a Corsan pretende atrair capital

a Corsan e os municípios onde atuamos. O incentivo con-

Extensão do prazo contratual até 31 de março de 2062,

interessado em oportunidades ligadas à agenda ESG. A

sistiu na cessão de 10% das ações do Estado do RS na Cor-

condicionado à efetivação da privatização, conforme

essa relevante capitalização, soma-se a introdução de

san – condicionada à efetivação do IPO – a serem distribu-

autorizado pelo Novo Marco do setor; e

uma nova cultura de eficiência, puxada por uma gestão

ídas de forma proporcional à participação de cada muni-

Nova proposta tarifária, com reajustes anuais indexa-

mais ágil e flexível, que estará a todo tempo submetida ao

cípio no faturamento da Companhia. Como contrapartida,

dos pela inflação (IPCA) no período 2022-2026, e o es-

olhar da sociedade, dos acionistas e dos agentes de mer-

a Lei estipulou que os aditivos deveriam incluir (1) a exten-

tabelecimento de nova metodologia aderente às nor-

cado em geral.

são dos prazos contratuais até 2062 e (2) a adequação dos

mas de referência a serem instituídas pela Agência

termos às metas de universalização do Novo Marco do Sa-

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Com o objetivo de lançamento da oferta em 2022, em 9 de
dezembro de 2021 arquivamos junto à CVM pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia
taneamente, demos entrada em pedido de reclassificação
como emissor de valores mobiliários junto à CVM, subindo
da categoria “B” para “A”. À B3 foi solicitado ingresso no
segmento especial de listagem “Novo Mercado”. Todos os
eventos relacionados à operação vêm sendo devidamente

Resultados
Financeiros

em geral através do nosso site de Relações com Investido-

comunicados à CVM pelos seus canais oficiais, e ao público
res.

Impacto
Socioambiental

Lei estadual 15.708/2021

Pandemia de
Covid-19

lei que autorizou o Executivo estadual a promover a deses-

GRI
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acessar os incentivos propostos pelo Governo seria de 16
de dezembro de 2021.

Em agosto de 2021, a Assembleia Legislativa do RS aprovou
tatização da Corsan, inclusive por meio de oferta pública
de ações. A mesma Lei também estabeleceu sistema de
incentivos para a assinatura de aditivos contratuais entre

Conforme previsto na Lei Estadual 15.708/21, foram oferecidas contrapartidas (condicionadas à concretização
do IPO) àqueles municípios que firmassem esse com-

(“Ações”), nos termos da Instrução da CVM nº 400. Simul-

Inovação

Sobre o Relatório

neamento. O texto previu, por fim, que o prazo final para

Aditivações

promisso até a data-limite de 16 de dezembro de 2021.

No segundo semestre de 2021, Corsan empreendeu esfor-

aditivações até aquela data, que somou 74 municípios,

ços pela aditivação dos Contratos de Programa com os
municípios, com o objetivo de ajustá-los às metas de universalização do Novo Marco do Saneamento. Foram produzidas 307 propostas de aditivação, contemplando todos
os municípios com contratos vigentes com a Corsan (contratos vencidos ou declarados inválidos não poderiam ser
objeto de aditivação). Além da adequação ao Novo Marco,
os aditivos propostos contemplaram três aspectos, principalmente:
Inclusão de planos de obras para os municípios, condicionados à efetivação da privatização, elaborados
com apoio da consultoria Alvarez & Marsal, com o objetivo de universalizar o acesso aos serviços da Corsan nos termos do Novo Marco do Saneamento;
29

No dia seguinte ao prazo final, divulgamos balanço das
incluindo 9 dos 10 maiores contratos da Corsan. Esses
municípios representam aproximadamente 52% do faturamento em 2021, e o novo prazo médio dos contratos
(ponderado pelo faturamento) é de 29,7 anos.

Evento subsequente:

Adequação formal ao Regulamento do Novo Mer-

iniciais deverá realizar Oferta Pública de Aquisição

reforma do estatuto

cado;

(OPA). O preço de aquisição na OPA por Atingimento

Limitação do número de votos a 25% do capital social

de Participação Relevante de cada ação de emissão

votante da Companhia para qualquer acionista indi-

da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor

vidual, incluindo o Estado do Rio Grande do Sul, ou

entre (i) o valor da Companhia e de suas ações que

Grupo de Acionistas (conforme definido no Estatuto

vier a ser determinado por empresa especializada,

Social) representando um mesmo interesse. Essa limi-

mediante a utilização de metodologia reconhecida ou

tação se extinguirá automaticamente em 30 de

com base em outro critério que venha a ser definido

agosto de 2024;

pela CVM (“Valor Econômico”); (ii) 130% (cento e trinta

A partir de 30 de agosto de 2024, por iniciativa própria,

por cento) do preço de emissão das ações no mais

a limitação do número de votos do Estado do RS

recente aumento de capital; e (iii) 130% (cento e trinta

passa a ser de 30% do capital social votante da Com-

por cento) da média ponderada da cotação unitária

panhia. Não há previsão de extinção desta regra;

média das ações de emissão da Companhia na bolsa

Até 30 de agosto de 2024, qualquer pessoa, acionista

de valores durante o período de 90 (noventa) dias;

tagem do “Novo Mercado”, a Corsan desenhou sua gover-

ou não, que adquirir percentual acionário superior aos

Enquanto o Estado do Rio Grande do Sul for titular da

nança para refletir as melhores práticas do mercado. O

25%, deverá realizar Oferta Pública de Aquisição

Ação Especial (Golden Share), a aprovação das se-

novo Estatuto Social proposto, que se tornará efetivo em

(OPA). O preço de aquisição na OPA por Atingimento

guintes matérias em Assembleia Geral estará sujeita

caso de sucesso da operação de privatização via IPO, traz

de Participação Relevante de cada ação de emissão

ao seu voto afirmativo: (i) alteração da sede social da

da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor

Companhia para outro Estado que não o Rio Grande

entre (i) o Valor Econômico; (ii) 300% (trezentos por

do Sul; (ii) mudança substantiva do objeto social que

cento) do preço de emissão das ações no mais re-

acarrete sua descaracterização; (iii) aprovação da

13.303/2016. Por fim, prevê também a criação de direitos de

cente aumento de capital; e (iii) 300% (trezentos por

dispensa de realização de OPA por Atingimento de

ação preferencial de classe especial de propriedade exclu-

cento) da média ponderada da cotação unitária mé-

Participação Relevante, conforme previsto no artigo

siva e intransferível do Estado do Rio Grande do Sul (golden

dia das ações de emissão da Companhia durante o

57 do Estatuto Social; (iv) qualquer modificação nas

share), e inclui disposições relativas à proteção de disper-

período de 90 (noventa) dias anterior à data de aqui-

disposições constantes do artigo 57 do Estatuto Social

sição;

relativas à realização de OPA por Atingimento de Par-

Após 30 de agosto de 2024, qualquer pessoa, acio-

ticipação Relevante; (v) até 30 de agosto de 2024, a
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este um evento central para uma das principais frentes de
optamos por divulgar este evento subsequente, que oferece esclarecimento necessário sobre outros temas materiais contidos neste Relatório.
No contexto de privatização e entrada no segmento de lis-

as cláusulas exigidas no segmento de listagem do Novo
Mercado (B3), além de suprimir dispositivos aplicáveis exclusivamente a companhias regidas pela Lei Federal Nº

são acionária após a Oferta.
A proposta de reforma do Estatuto Social prevê os seguintes ajustes:

nista ou não, que adquirir percentual superior aos 25%
30

aprovação de cisão, fusão, incorporação ou incorpo-

tecnológicas e de inovação com universidades públi-

ração de ações da Companhia em outra sociedade,

cas firmadas no âmbito do programa “Univertech

nos dois últimos casos, na qualidade de incorporada;

Corsan”; e (iv) iniciativas de patrocínio e apoio a

(vi) até 30 de agosto de 2024, aprovação de qualquer

ações de valorização da cultura local e tradições ga-

reforma estatutária, reorganização societária ou ope-

úchas nos moldes e na proporção do histórico prati-

Corsan

ração societária de outra natureza, cujo resultado fi-

cado pela Companhia nos últimos três anos anterio-

Setor

nal modifique a limitação do direito de votos da Com-

res à entrada em vigor do Estatuto Social proposto; e

panhia, conforme prevista no parágrafo 2º do artigo
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4º do Estatuto proposto; e (vii) qualquer alteração do
Estatuto Social que implique alteração dos direitos
atribuídos à Ação Especial;
Ainda, enquanto titular da Golden Share, o Estado do
Rio Grande do Sul terá a prerrogativa de se opor a
qualquer deliberação da diretoria ou do conselho de
administração sobre revogação ou alteração dos seguintes programas, planos ou políticas da Companhia: (i) Plano de Ação Socioambiental, firmado em 31
de junho de 2021; (ii) convênio de proteção de nascentes firmado em 11 de junho de 2021; (iii) parcerias

Controle acionário e
direitos especiais (Golden share)
Atribuição de Golden Share ao Estado do RS
Poder de veto sobre mudanças de sede e objeto
social, alterações das regras para limitação de

Sobre a extinção da Golden Share do Estado do Rio Grande

participação relevante (poison pill) e revogação

do Sul, o novo Estatuto Social prevê que os direitos inerentes

de programas, planos e políticas específicos, liga-

ao Governo do Estado serão automaticamente extintos: (i)

dos a temas ESG do Estado

caso haja o cumprimento pela Companhia das metas de

Tais direitos deixam de existir se o Estado do RS

universalização dos serviços de distribuição de água, co-

reduzir sua participação no equity a menos de

leta e tratamento de esgoto, previstas na Lei Federal nº

10%, ou quando a Companhia cumprir as metas

11.445/2007 e suas alterações; ou (ii) caso o Estado do Rio

de universalização de água e esgoto

Grande do Sul passe a ter a titularidade de ações ordinárias de emissão da Companhia representativas de percentual inferior a 10% (dez por cento) do capital social da Com-

Limitação de participação relevante (poison pill)

panhia

Até 30/08/2024
Limitação do número de votos a 25% para todos
os acionistas, inclusive o Estado do RS (vigente até
2024)

Impacto
Socioambiental

Exigência de OPA e prêmio de 200% para aquisição de ações além do teto de 25% do equity

Pandemia de
Covid-19

Após 30/08/2024
Limitação do número de votos a 30% para o Es-

Sobre o Relatório

tado do RS

GRI

ção de ações além do teto de 25% do equity

SASB

Exigência de OPA e prêmio de 30% para aquisi31
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Evoluir na governança
2021 foi um ano de transformações na Governança da Cor-

45.273/07, que regulamentou o Programa de Racionaliza-

san. Implementamos mudanças com o objetivo de nos ali-

ção de Despesas do Governo do RS “Fazendo Mais com Me-

Setor
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nos”, e Resolução Nº 04/09 do Comitê de Governança Cor-
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nossa adesão às regras do Novo Mercado (B3), segmento

porativa das Empresas Estatais, que fixou a remuneração

de listagem em que buscaremos nos inserir a partir do lan-

dos dirigentes das sociedades de economia mista do Es-

çamento da oferta primária de ações (IPO). Neste mesmo

tado do RS, entre elas a Corsan. Segundo essa Resolução,

ano, redesenhamos o ordenamento que trata da estrutura

os níveis de remuneração estabelecidos para Diretores-

Integridade

administrativa da Corsan, seus conselhos e comitês. Tam-

Presidentes e demais membros da Diretoria passam a ser

Pessoas

bém aprimoramos nossas frentes de gestão de riscos, de

revistos anualmente com base em índices fixados nas

relações com investidores e de comunicação para a soci-

mesmas convenções, acordos coletivos ou sentenças nor-

edade.
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das empresas estaduais. Além disso, o texto recomenda a

GRI 2-9

adoção de modelo de remuneração variável para dirigentes dessas entidades, o que reflete a realidade da Corsan.

Nossa Governança é exercida por conjunto de

agentes e órgãos colegiados que têm a responsabilidade

São partes integrantes desse corpo de Governança, res-

de assegurar que a Corsan esteja em conformidade com

ponsáveis pela tomada de decisão e pela supervisão da

seus princípios e valores, refletidos em políticas, procedi-

gestão dos impactos da organização:

mentos e normas internas, bem como com as leis e com os

Conselho de Administração

dispositivos regulatórios a que a Companhia está subme-

GRI 2-11

tida.
GRI 2-19

GRI 2-16 Órgão colegiado de delibe-

ração estratégica, responsável por fixar o planejamento

A remuneração do pessoal-chave da Adminis-

estratégico da Corsan, definindo diretrizes, nomeando e

tração da Companhia é estabelecida conforme Decreto Nº

acompanhando o desempenho da Diretoria Colegiada. É

GRI
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GRI 2-12

responsável por determinar a implantação e supervisionar
33

os sistemas de gestão de riscos e de controle interno, além

Paulo Roberto Berta

de aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de

Henrique Zandoná

governança corporativa, relacionamento com partes inte-

Luiz Gustavo Souza

ressadas e Código de Ética e Conduta. Temas críticos para

Juliano Heinen

elaboração do Conselho podem ser submetidas através

Roberto Barbuti, Diretor-Presidente da Corsan, único

Corsan

da Secretaria de Governança Corporativa, por parte dos di-

membro executivo do Conselho
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cernentes à elaboração ou execução de estratégias da
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retores ou membros dos comitês associados. Temas conCompanhia são previamente submetidos para apreciação
da Diretoria Colegiada.
De acordo com o estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por no mínimo 7
membros e no máximo 11 membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, todos com mandato de 2 anos,
permitidas reeleições. Nos termos do Regulamento do Novo
Mercado, no mínimo 25% dos membros do Conselho de Administração deverão ser conselheiros independentes.
Encerramos 2021 com 9 membros no Conselho de Adminis-

Corsan, que decide por maioria de votos dos seus mem-

Comitê de Auditoria Estatuário
O Comitê de Auditoria Estatutário, criado a partir da edição
da lei federal nº 13.303/16, é um órgão de assessoramento
ao Conselho de Administração que o auxilia não só no monitoramento da qualidade de demonstrações financeiras,
mas também no que se refere aos controles internos, à
conformidade, à integridade e ao gerenciamento de riscos
da Companhia. Integraram o Comitê em 2021:
Marco Antonio Mayer Foletto, coordenador
Luiz José Nogueira Lima

nejamento estratégico definido pelo Conselho de Administração, pela elaboração de planos e projetos e pelo desempenho operacional e financeiro da Companhia. A Diretoria é composta por um Diretor-Presidente, um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, um diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, um Diretor Comercial, de Inovação e Relacionamento, um Diretor de Expansão e um Diretor de Operações,
os quais são eleitos pelo Conselho de Administração.
Roberto Correa Barbuti, Diretor Presidente
Douglas Ronan Casagrande da Silva, Diretor Financeiro

tentabilidade
Jean Carlo Flores Bordin, Diretor Comercial, de Inovação e Relacionamento
André Gutterres Borges, Diretor de Expansão

Giovanni Fiorese, membro independente

André Beltrão Finamor, Diretor de Operações

Thomas Brull, membro independente
Karla Bertocco, membro independente e primeira conselheira mulher na história da Companhia

2

voto de desempate. É responsável pela execução do pla-

Liliani Adami Cafruni, Diretora de Meio Ambiente e Sus-

Conselho

Sobre o Relatório

bros, tendo o diretor-presidente, além do voto pessoal, o

e de Relações com Investidores2

Nilton dos Santos

Mário Engler, membro independente e Presidente do

Pandemia de
Covid-19

SASB

A Diretoria Colegiada é o órgão deliberativo e executivo da

tração, sendo 4 membros independentes (44%):

Impacto
Socioambiental

GRI

Diretoria Colegiada

Em 2021, ocupou interinamente também o cargo de Diretor Administrativo.
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Órgão independente de fiscalização, de atuação colegiada
e individual, que atua em defesa da Corsan e dos seus acionistas. Pautada pelos princípios da transparência, equidade, independência e confidencialidade, suas competências consistem em fiscalizar os atos dos Administradores,
observar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários e, caso necessário, denunciar aos órgãos de administração. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros
efetivos e outros 3 membros suplentes, eleitos anualmente
pela Assembleia Geral Ordinária. O Conselho Fiscal reúnese ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus
membros ou pela Diretoria. A composição do Conselho Fiscal em 2021 consistiu:
Kevin Chaves Krieger
Suplente: Artur José de Lemos Júnior
Maria Betânia Braun
Suplente: Paulo Roberto Dias Pereira
Felipe Henrique Giaretta

temporário, sem poder deliberativo e composto, preferen-

de Ética e Conduta, esclarece e julga os comportamentos

cialmente, por conselheiros. Dentre as suas atribuições,

como desvios éticos.

cabe apoiar as iniciativas da Alta Administração na estratégia de preparação da empresa para atender às exigências da bolsa, entre outros assuntos de sua competência e
preparar as propostas ao Conselho de Administração. Em
2021, o Comitê de IPO foi coordenado pelo então conselheiro Thomas Brull.
Comitê de Inovação e Sustentabilidade
GRI 2-17 GRI 2-18 Órgão de assessoramento ao Conselho
de Administração para as demandas que envolvam inovação e a sustentabilidade da Companhia. Trata-se de um
comitê não estatutário, temporário, sem poder deliberativo
e composto, preferencialmente, por conselheiros. Dentre as
suas atribuições, cabe acompanhar e discutir as práticas
relacionadas à sustentabilidade socioambiental, governança corporativa e inovação, entre outros assuntos de
sua competência, a fim de conferir maior transparência,
eficiência e assertividade das iniciativas da Companhia.
Em 2021, o Comitê de Inovação e Sustentabilidade foi coor-

Impacto
Socioambiental

Suplente: Francisco Luzardo da Silva Gonzalez

denado pela conselheira Karla Bertocco Trindade.

Outros órgãos da Governança Corporativa

Comissão de Ética

Pandemia de
Covid-19

Comitê de IPO

Órgão administrativo, subordinado ao Conselho de Admi-

Sobre o Relatório
GRI
SASB

Órgão de assessoramento ao Conselho de Administração
para demandas que envolvam a oferta pública de ações
da Companhia. Trata-se de um comitê não estatutário,

nistração, atua como instância consultiva dos dirigentes e
empregados da Corsan, bem como instaura processo de
apuração de fato ou conduta que possa configurar descumprimento ao padrão ético recomendado pelo Código
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Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento
Colegiado opinativo, responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação de administradores,
conselheiros fiscais e membros de outros comitês ou órgãos societários, observado o disposto no art. 10 da lei n°
13.303/2016, assim como pelo aconselhamento dos órgãos
de Administração.
Auditoria interna
Unidade de caráter executivo e de assessoramento, vinculada ao Conselho de Administração, com subordinação hierárquica ao Diretor-Presidente. A Auditoria interna é responsável por aferir a adequação dos controles internos, a
efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos
de governança e a confiabilidade do processo de coleta,
mensuração, classificação, acumulação, registro e a divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras, assim como a aplicação do princípio da segregação de funções, de forma que seja evitada
a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes.
Secretaria de Governança Corporativa
Unidade organizacional de caráter executivo e de assessoramento, vinculada organizacionalmente ao Conselho de
Administração da Companhia e subordinada hierarquicamente ao Diretor-Presidente. A SGC tem como atividade

precípua o apoio e assessoramento direto aos órgãos co-

Comitê Executivo de Riscos

legiados da Companhia, em especial: Assembleia Geral de
Índice
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Governança

O Comitê Executivo de Riscos (CER) é órgão de assessoria

Acionistas; Conselho de Administração; Conselho Fiscal;

da Diretoria da Presidência, de caráter permanente, para

Comitê de Auditoria Estatutário; Comitê de Elegibilidade Es-

questões relativas à gestão de riscos e controles internos.

tatutário; Comissão de Ética; Comitê Executivo de Riscos; e

De acordo com as demandas definidas pelo CER, seus

Diretoria Colegiada.

membros deverão garantir a aplicação e execução das

Superintendência de Governança Corporativa, Gestão de

ações relativas à gestão de riscos e controles internos se-

Riscos e Conformidade

gundo os princípios, políticas e estratégias definidas pela
Companhia, além de coletar informações perante suas

A Superintendência de Governança Corporativa, Gestão de

áreas de representação.

Riscos e Conformidade (SUCORP) é a área responsável por
propor e acompanhar práticas institucionais de gover-

Integridade

nança corporativa, gestão de riscos e conformidade. Vin-

Pessoas

ção direta com o Conselho de Administração.

Política de Indicações
GRI 2-10 A Política de Indicações da Corsan é um instru-

cula-se diretamente ao Diretor-Presidente, com interlocu-

mento de tomada de decisão da Administração que visa
garantir a composição do Conselho de Administração e

Operação

Auditoria independente

Inovação

O Auditor Independente (ou externo) é responsável por

Resultados
Financeiros

se as demonstrações financeiras preparadas pela admi-

São princípios básicos que devem nortear as indicações de

nistração representam adequadamente, em todos os seus

que trata a Política:

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

seus Comitês, do Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada, de
forma adequada e alinhada às melhores práticas de governança e a legislação e regramentos pertinentes.

emitir, observadas as disposições aplicáveis, opinião sobre

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

Impessoalidade: assegura que as indicações sejam

empresa. Apoiado no trabalho da Auditoria Independente,

realizadas de forma imparcial, impedindo discrimina-

o Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada são

ções e privilégios indevidamente dispensados a parti-

responsáveis por assegurar a integridade das demonstra-

culares;

ções financeiras da Corsan, preparadas de acordo com as

Independência: garante que a atuação dos indicados

os princípios contábeis geralmente aceitos e regulação

não dependa de posição de nenhum poder público, mi-

aplicável ao setor de atuação da Companhia.

litar, econômico, financeiro ou religioso, sendo baseada

GRI
SASB

no interesse da Companhia.
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Integridade: evita comportamentos em desalinho com
o Código de Ética e Conduta da Corsan, e garante grau
Índice
Mensagem

de confiança adequado nas atividades a serem exercidas pelos indicados;
Tecnicidade: assegura que as indicações recaiam na-

Corsan

queles com conhecimento técnico e experiência com-

Setor

Transparência: processo claro, objetivo e divulgado

Estratégia

Governança

patível com a função; e
aos interessados, nos termos da legislação aplicável.

Gestão de riscos
e controles internos

A Matriz de Riscos da Companhia é elaborada e submetida
à apreciação pelo Comitê de Auditoria Estatutário e poste-

No ano de 2021, atualizamos nossa PGERCI – Política de

rior aprovação pelo Conselho de Administração. A matriz

Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos. Além da

de riscos atual da Cia contempla a identificação de 31 ris-

inclusão de novas classificações de riscos, é possível des-

cos corporativos. No ano de 2021, houve a atualização da

tacar a inclusão de definições para os agrupamentos de

classificação dos riscos, que está assim definida:

fatores de risco para cálculo de probabilidade e impacto,

Riscos estratégicos: estão atrelados à tomada de decisão

inclusão da metodologia de cálculo do risco residual e definição das faixas de apetite ao risco como os principais

Organograma de Governança Corporativa

Matriz de riscos corporativos

avanços da edição vigente.

da Administração, podem gerar perda substancial no valor
econômico da organização;
Grau de Probabilidade

Integridade

Muito Baixa

Baixa

Média

Alta

Muito Alta

Catastrófico
Nível de Impacto
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Severo

Moderado

Leve

Resultados
Financeiros

Insignificante

Impacto
Socioambiental

Riscos financeiros: estão associados à exposição das ope-

Pandemia de
Covid-19

Riscos operacionais: estão associados à possibilidade de

Sobre o Relatório

tas) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de

rações financeiras da organização;
ocorrência de perdas (de produção, ativos, clientes, receiprocessos e sistemas internos, assim como a influência de

GRI
SASB
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eventos externos, como catástrofes naturais, alterações no

cada estrutura. Foram inspecionadas 40 barragens de

o que prejudica a avaliação sobre a vulnerabilidade de

ambiente regulatório, greves, pandemias e outros;

acumulação e 72 barragens de nível.

nossas estruturas de tratamento de água e esgoto em

Riscos legais: aqueles relacionados a temas ligados ao

Os laudos técnicos, além de comporem os processos de

ambiente regulatório e normativo no qual a Corsan atua,

outorga, são instrumentos que darão a diretriz da tomada

que engloba regramentos das mais variadas esferas,

de decisões da Corsan referente aos encaminhamentos

desde saúde e segurança do trabalhador, passando por

para atendimento das determinações da Política Nacional

meio ambiente, práticas comerciais, proteção do consumi-

de Segurança de Barragens.

dor, proteção de dados, e diversos outros;
Riscos socioambientais: são potenciais danos gerados
pelas atividades da Corsan ao meio ambiente e à comunidade e que, portanto, podem ter origem em diversos setores da empresa e;

Riscos relacionados às mudanças climáticas
SASB IF-WU-450a.4

GRI 201-2 O aumento das tempe-

raturas médias globais impõe desafios a nível local, especialmente no que se refere à gestão do ciclo hidrológico.
Nós na Corsan entendemos a urgência de ações que pro-

áreas de risco.
Proteção de dados
A Lei Geral de Proteção de Dados impôs a observação de
um novo e complexo regramento, desencadeando transformações na forma como gerimos e damos segurança à
gestão de informações na Corsan. Dos 338 requisitos da
LGPD, nosso levantamento indicou 320 requisitos aplicáveis
à Corsan. A partir disso, elencamos 1912 medidas a serem
adotadas, das quais cumprimos 1427, ou 75%, até 31 de dezembro deste ano. 485 atividades estão em execução. Entre as principais ações implementadas em 2021, listamos:

Riscos de integridade: são mais conhecidos pela denomi-

movam a mitigação do aquecimento global e a adapta-

nação de riscos de fraude e corrupção. Estes são riscos re-

ção de nossa operação e infraestrutura à maior frequência

Instituir Comitê Encarre-

lacionados à conduta dos colaboradores da Corsan (dire-

e intensidade de eventos extremos, enxurradas ou estia-

gado – LGPD e Canal di-

tores, conselheiros, membros de comitês, empregados, es-

gens, que passarão a acometer o planeta como um todo,

reto

tagiários e aprendizes) e também de seus parceiros de ne-

e o Rio Grande do Sul em particular. Até o momento, porém,

agosto/2021, foi desig-

gócio (fornecedores, poder concedente, usuários, presta-

ainda não promovemos discussão interna a respeito do

nado Comitê Encarre-

dores de serviços, dentre outros), os quais configuram

gerenciamento de riscos e oportunidades oriundos das

gado de Dados da Corsan, sendo nomeado como DPO

ações ou omissões que podem favorecer a ocorrência de

mudanças climáticas sobre a operação e a infraestrutura

o coordenador deste Comitê.

fraudes, desvios de conduta ou atos de corrupção.

da Corsan.

Cláusula contratual LGPD: Os contratos firmados com a

Riscos físicos
Em 2021, foi concluída a elaboração de 112 laudos de barragens com a finalidade de avaliar as condições de estabilidade e segurança do funcionamento de todas as barragens da Corsan, assim como, avaliar e classificar o Dano
Potencial Associado e a Categoria de Risco Iminente de

SASB IF-WU-450a.1

Também reconhecemos que as

transformações no clima global ensejarão mudanças no
comportamento de rios, lagos e mares, agravando riscos
físicos a imóveis próximos de tais corpos d’água. Ainda assim, até o presente não há levantamento oficial ou próprio
da Corsan que identifique zonas de inundação centenária,
38

com

DPO:

Em

Alinhamento à LGPD:
75% já implementado

Companhia (firmados previamente à implementação
da LGPD) estão sendo aditivados para contemplação
das responsabilidades estabelecidas na Lei; de igual, os
novos contratos já contemplam cláusula especifica sobre proteção e privacidade de dados pessoais.
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1ª Ação de conscientização LGPD: Realizado treina-

a seção de RI do site para investigar assuntos relacionados

Em 2022, a meta da Companhia é seguir a tendência mun-

mento sobre o tema LGPD para todo o corpo funcional

à empresa e 72% afirmaram ter tomado uma decisão de

dial e disponibilizar mais conteúdo em vídeo, aproximando

da Companhia, através de encontros online e disponi-

investimento com base na informação dali extraída.

ainda mais a Direção Executiva da empresa à comunidade

bilização de vídeo gravado para acesso a qualquer
tempo.
Atualização Política de Segurança da Informação:
Aprovada, em Dez/2021, da atualização da Política de
Segurança da Informação da Corsan, contemplando os
requisitos exigidos pela LGPD.
Elaboração da Política de Privacidade de Dados: Aprovada e publicada a Política de Proteção e Privacidade
de Dados da Companhia.

Relações com investidores
Ao longo de 2021, o projeto de capitalização da empresa
demandou garantias crescentes de acesso à informação,
transparência e equidade de tratamento, bem como uma
transformação em aspectos organizacionais da empresa.
Neste sentido, a equipe de Relações com Investidores foi
constituída e evoluiu rápida e naturalmente ao perseguir
ferramentas modernas de comunicação e implantar
desde já uma cultura de companhia aberta.
Lançamento do site de RI
De acordo com pesquisa da consultoria Brunswick (Digital
Investor Survey 2021), o site de Relações com Investidores
desponta como a mais confiável fonte de informação utilizada pela comunidade de investimentos sobre as companhias. 92% dos investidores entrevistados relataram utilizar

Neste contexto, em agosto, a Companhia lançou seu novo
website de Relações com Investidores no endereço
https://investidores.corsan.com.br e estabeleceu assim um
canal permanente de comunicação com o mercado, moderno, atualizado e em contínua evolução. Além de garantir
o acesso a conteúdos relacionados ao histórico e perfil corporativo da empresa, também disponibiliza, de maneira
ágil e simplificada, a totalidade dos documentos arquivados na CVM, tais como atas de Assembleias e Reuniões do
Conselho, Comunicados ao Mercado e Fatos Relevantes,
além de uma seção dedicada às divulgações de resultados trimestrais.

de investimentos, sobretudo frente ao aumento significativo da participação e interesse dos investidores individuais
na bolsa.
Divulgação de resultados trimestrais
Outra importante frente de ação desenvolvida no ano foi a
aderência da Companhia, a partir do segundo trimestre, a
um calendário completo de divulgação de resultados trimestrais. Com isso, a Corsan reafirma seu compromisso de
aproximação com o mercado ao extrapolar a obrigatoriedade de arquivamento
do ITR na CVM e detalhar, por meio de um

A plataforma estabelece também contato direto com a

earnings

equipe de RI, além de uma ferramenta de busca inteligente

análises, fatos e eventos

que organiza o resultado das pesquisas por ordem decres-

que levaram aos resul-

cente de relevância, o que leva a uma navegação mais rá-

tados reportados.

pida e acelera a pesquisa dentro de documentos específicos.
O novo website de RI, agora mais dinâmico, completo e responsivo, é parte do compromisso contínuo da Corsan com
a melhoria da comunicação corporativa com todos os
seus stakeholders, além de reforçar o seu comprometimento com as melhores práticas de governança corporativa.
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release,

as

Adicionalmente, a Companhia realiza teleconferências
para apresentação dos resultados trimestrais com a preÍndice
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sença da Diretoria Executiva e seguida de seção de perguntas e respostas com a participação de analistas, investidores e jornalistas, seguindo assim as melhores práticas
de empresas abertas.

Comunicação digital
A partir da constatação da relevância das mídias sociais,
principalmente para a relação com a população atendida,

Governança

reestruturamos nossa atuação nessa mídia. A Corsan reviu
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passou a estar presente no Instagram e no Linkedin. Após o
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sua comunicação no Facebook, no Twitter e no YouTube e
diagnóstico, traçamos estratégia para a produção planejada de conteúdos que buscou potencializar as melhores
características de cada rede. A entrada da empresa no
LinkedIn, por exemplo, procura dar mais visibilidade à atuação técnica da Companhia e ao trabalho dos profissionais. Já a página do Facebook se consolida como plataforma de informação ao cliente, e o Instagram está mais
focado em fortalecer a imagem e abordar pautas positivas, com ênfase na sensibilização ambiental. Ao qualificar
as suas redes sociais, a Corsan se conecta com a sociedade, apresentando seus principais projetos.

Sobre o Relatório
GRI
SASB
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Programa Corsan Íntegra
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A ética e a transparência fazem parte dos valores corporativos da Corsan. O programa de integridade Corsan Íntegra, lançado no ano passado, foi fortalecido em 2021. Ele
abrange um conjunto de mecanismos e procedimentos internos utilizados na prevenção, detecção e combate à cor-
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rupção e fraudes, em consonância com a Lei Federal Nº
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12.846/2013, com a Lei Estadual Nº 15.228/2019 e com o DeO Corsan Íntegra objetiva orientar colaboradores da empresa a atuarem para zelar pelo cumprimento de leis, regulamentações e instrumentos organizacionais, preser-

Compromisso com o que é certo

Combate ao nepotismo

Em 2021, lançamos a campanha “Compromisso com o que

O combate à prática de nepotismo nas relações internas e

é certo”, novo conceito do Corsan Íntegra que traduz a es-

externas foi uma iniciativa fortemente trabalhada pela

sência do Programa de Integridade da Companhia. A cam-

Corsan no ano de 2021, mediante o lançamento da “Carti-

panha fortalece e engaja todos os empregados e demais

lha de Combate ao Nepotismo”, que busca esclarecer as-

stakeholders no Programa Corsan Íntegra. Com isso, nosso

pectos referentes ao tema, como situações, exceções, de-

propósito é reafirmar o compromisso da Companhia com

finições de grau de parentesco, papéis e responsabilidades

o cumprimento de todas as leis aplicáveis e com o agir de

na prevenção e no combate, entre outros.

maneira ética, íntegra, sustentável e socialmente responsável, o tempo todo.

Na Corsan, empregamos esforço permanente no reforço e

Trilha de Integridade Corporativa
GRI 205-2 Em 2021, lançamos a Trilha de Integridade Cor-

vando ativos, imagem,

porativa, estruturada no âmbito do Programa Corsan Ínte-

integridade e demais

gra, consistindo em um treinamento que esclarece quais

valores

da

são os nossos instrumentos de integridade e como cada

Companhia. Os princi-

um se relaciona com o dia a dia da Companhia. Houve

pais instrumentos que

grande adesão ao treinamento – 92% dos colaboradores

compõem o programa

acessaram o curso e 86% já concluíram a atividade, abran-

são (1) o Código de

gendo pessoas de todas as superintendências regionais e

Ética e Conduta, (2) as

da

Políticas

central.

éticos

de

Integri-

dade e (3) o Canal de
Denúncias.

administração

86% dos colaboradores
já concluíram
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Políticas corporativas

ha

atualização das políticas corporativas vigentes. Em 2021,
atualizamos as seguintes políticas corporativas:
Política de Porta-Vozes (1° versão lançada em 2021): tem
como objetivo consolidar princípios e diretrizes que orientam a atuação dos porta-vozes da Corsan, buscando garantir a unidade do discurso institucional, proteger a reputação da Companhia e fortalecer o relacionamento com a
imprensa e demais públicos, de forma adequada e alinhada aos princípios éticos da Corsan, à estratégia da
Companhia, às melhores práticas de governança e à legislação e regramentos pertinentes.

Política de Privacidade e Proteção de Dados (1° versão
lançada em 2021): tem como objetivo estabelecer diretriÍndice
Mensagem

zes e responsabilidades que permitam aumentar o nível de
segurança na privacidade e proteção de dados, bem
como, elencar os direitos e deveres dos usuários, clientes,

Corsan

colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio, e tam-

Setor

uma política de proteção de dados foi uma das ações de

Estratégia

bém dos visitantes do website da Corsan. A instituição de
adequação da Companhia às determinações da Lei nº
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –

Governança

LGPD.

Integridade

Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (atuali-

Pessoas

cos existentes e/ou os que possam se manifestar no futuro,

Operação

zada em sua 3° versão): tem como objetivo reduzir os ris-

mento dos objetivos estratégicos da Companhia, bem
como disseminar a cultura de gestão de riscos e controles

Resultados
Financeiros

cumprimento de leis, regulamentos e normativas internas

Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

recebidas

maximizando as oportunidades de negócio e o atingi-

Inovação

Impacto
Socioambiental

566 denúncias

internos, para auxiliar na mitigação dos riscos e garantir o
e externas.
Política de Segurança da Informação (atualizada em sua
4° versão): tem como objetivo fortalecer a segurança da

Todas as políticas corporativas da Corsan podem ser con-

para a Companhia um enorme avanço, pois garante o

sultadas aqui.

comportamento ético desde a Alta Administração, pas-

Canal de denúncias independente
GRI 2-26

O Canal de Denúncias, em operação desde

informação nos processos críticos da Companhia, medi-

março deste ano, é o meio utilizado pelos públicos interno

ante o estabelecimento de diretrizes e responsabilidades

e externo para denunciar eventuais irregularidades passí-

que norteiem os procedimentos de segurança da informa-

veis de violar o Corsan Íntegra. A implementação de um

ção a partir do comportamento seguro, do alinhamento

canal independente e autônomo assegura que as instân-

com os objetivos do negócio e do engajamento dos usuá-

cias de governança sejam noticiadas de fatos que esca-

rios.

pem à postura ética que se espera de todos. Representa
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sando por empregados, fornecedores e demais parceiros
de negócio.
Entre seu lançamento e 31 de dezembro deste ano, foram
566 denúncias recepcionadas. Deste total, 118 (21%) foram
denúncias relativas ao não cumprimento de políticas, normas e procedimentos internos.

Agendas anticorrupção
Índice
Mensagem
Corsan

Programa Nacional de Prevenção à Corrução
A Corsan está em contínuo desenvolvimento de medidas
de integridade, em conformidade com seu Código de Ética
e Conduta, fortalecendo suas estruturas de prevenção à
corrupção. Em 2021, participamos do Programa Nacional de

Setor

Combate à Corrupção (PNPC). Nosso desempenho quanto

Estratégia

corrupção foi classificado no nível “aprimorado” – o se-

Governança

Integridade
Pessoas
Operação

à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à
gundo maior conceito.
Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
– Instituto Ethos
Em 2020, aderimos ao Pacto Empresarial pela Integridade
e Contra a Corrupção, do Instituto Ethos, com o lançamento
do Corsan Íntegra. De lá para cá, implementamos melho-

Inovação

rias em nosso Programa de Integridade, que refletiram na

Resultados
Financeiros

para Programa de Integridade, frente a 5,3 no ano anterior.

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19

avaliação da Corsan. Em 2021, obtivemos nota geral de 7,5
Além disso, alcançamos excelente conceito nos quesitos (i)
sistema de gestão e (ii) prestação de contas, e superamos
a média geral das organizações nos quesitos (iii) práticas
concorrenciais, (iv) práticas anticorrupção, (v) governança
e conduta e (vi) envolvimento político responsável.

Sobre o Relatório
GRI
SASB
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Evoluir

junto das pessoas

Sobre o Relatório
GRI
SASB
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Índice
Mensagem

Evoluir junto das pessoas
Nosso negócio consiste em

Corsan

centenas de unidades de tra-

Setor
Estratégia
Governança
Integridade

tamento, em extensas redes
de distribuição, em sistemas complexos de informação e gestão. Na origem
de tudo isso estão, sobretudo, pessoas

Pessoas

– quase 6 mil funcionários e mais de 6

Operação

milhões de usuários.

Quadro de pessoal

Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

Distribuição de funcionários por faixa etária, gênero e localização

GRI 2-7

GRI 405-1

Em 31 de dezembro de 2021, nosso

quadro de pessoal totalizava 5.995 trabalhadores, sendo
5.551 funcionários ativos no regime CLT (92,6%) – dos quais
apenas 28 (0, 5%) trabalham em jornada reduzida. Compõem o quadro outros 285 funcionários permanentemente
afastados por invalidez (4,75%), 153 estagiários (2,55%),
além de 6 membros de diretoria. Outros três funcionários
mantêm contratos de trabalho temporários com a Companhia.

Desse total, 72% são homens e 28% são mulheres (estas são

lotação de trabalhadores são, respectivamente, a da Re-

11% no Conselho de Administração, 17% na Diretoria Colegi-

gião Metropolitana (13,2%), do Planalto (10,6%) e Central

ada e 33% no Conselho Fiscal, mas recebem média salarial

(9,8%).

2,9% superior à dos homens). A idade média do funcionário
da Corsan é de 46 anos.

registrando 192 saídas, 68 ingressos e turnover de 2,34. O

A maior concentração de pessoal está na Administração

perfil das novas admissões é majoritariamente feminino e

Central da Companhia, localizada em Porto Alegre-RS,

com média a larga experiência profissional (73% se con-

onde estão lotados 1.051 trabalhadores, ou 17,5% do total.

centram na faixa entre 26 e 45 anos). Todos os contratados

Entre as superintendências regionais, aquelas com maior

são empregados em postos no RS, com destaque para a
administração central em Porto Alegre (38%) e para a su-

GRI
SASB

GRI 401-1 Em 2021, reduzimos nosso quadro no regime CLT,

perintendência regional da Região Metropolitana (21%).
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2020 foram alcançadas, respectivamente,

Perfil das novas contratações
Índice

15%

6%

Mensagem
Corsan

Governança
Integridade

43%

Entre 26 e 35 anos
Entre 36 e 45 anos

57%

Homem

Mulher

Sistema de incentivos
GRI 2-21 Prezamos por uma política de cargos e salários
equilibrada e que produza incentivos em favor da produtividade e do atingimento dos objetivos da Corsan. Parte importante dessa prática de remuneração é a justiça salarial,

Pessoas

que pode ser medida pela avaliação da folha salarial. Em

Operação

Corsan foi de 8,48. Quando observamos razão entre a vari-

Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

2021, a razão entre o maior salário e o salário mediano da
ação do maior salário e do salário mediano da Companhia,
o resultado é uma variação de -1,82.
GRI 404-3

estabelecidas. Em 2021, o resultado atingido foi de 68,9%.
Proporcionamos a todos os colaborado-

Entre 46 e 55 anos
Acima de 56 anos

Setor
Estratégia

Entre 18 e 25 anos

44%
29%

43%, 28,3% e 70% das metas corporativas

GRI 401-2 Adotamos o Programa de Partici-

pação nos Lucros e Resultados Corsan (PPLR) que, anualmente, é utilizado para estimular esforços aderentes aos
objetivos organizacionais. O Programa segue as diretrizes

res um ciclo de avaliação de desempenho
que conta com um processo estruturado
e consolidado para identificar, desenvolver e acompanhar a performance dos
profissionais da empresa. A avaliação de
desempenho é composta por duas ferramentas:
Avaliação de desenvolvimento: importante momento de promover e ampliar
conversas sobre comportamento, de maneira a reconhecer competências, realizações e planejar
oportunidades de aprendizado; e
Avaliação de certificação: quando são validadas as práticas exercidas e, por consequência, o desempenho individual correspondente ao ano apurado. A avaliação deve ser
feita anualmente por 100% dos colaboradores elegíveis,

gerais estabelecidas pela Lei Federal Nº 10.101/2000, sendo

conforme PCES/2001 - Resolução Nº 014/2001.

negociado anualmente com os sindicatos. Desde 2020,

O resultado individual da avaliação de desempenho com-

além dos indicadores que medem o desempenho corpo-

põe o Indicador de Avaliação Individual do Programa de

rativo e setorial da empresa, foram incluídos indicadores

Participação nos Lucros e Resultados Corsan (PPLR), para o

de dimensão individual, reflexo do processo de avaliação

qual se destina o valor correspondente a 50% (cinquenta

de desempenho da Companhia. Nos anos de 2018, 2019 e

por cento) do valor total do Programa (equivalente a 100%
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de um Salário Base PPLRC), atribuído aos empregados de
forma proporcional ao resultado da Avaliação de Desempenho. Complementarmente, o resultado da Avaliação de
Desempenho é base para o processo de progressão funcional, conforme estabelece o Plano de Cargos e Salários vigente, Resolução Nº 014/2001 – GP.
Tal incentivo financeiro ocorre paralelamente aos pagamentos regulares, constantes em contrato, e que consistem no salário e no pacote de benefícios – Vale Refeição e
Alimentação, Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade Pago, Sobreaviso, Vale
Transporte, Participação nos Resultados, Reembolso Educação Infantil, Auxílio às Pessoas com Deficiência – (PcDs),

Índice
Mensagem
Corsan
Setor
Estratégia
Governança

Auxílio Educação, Auxílio para Instrutor de Treinamento,

Superintendência Jurídica, para que eventuais conflitos e

Serviço Social e Assistência Psicológica, Plano de Saúde, In-

impasses sejam tratados e solucionados pela via negocial.

centivo para Plano Odontológico e Vale Cultura.
GRI 201-3 A Corsan também é patrocinadora da Funda-

ras foram abrangidos por Convenção Coletiva de Trabalho.

ção Corsan dos Funcionários da Companhia Riograndense

Os colaboradores e colaboradoras têm ampla liberdade

de Saneamento (FUNCORSAN), cuja principal finalidade é

de associação e os sindicatos têm acesso direto a eles por

manter Plano de Benefício Definido destinado aos empre-

meio das assembleias, boletins sindicais e eventuais con-

gados e ex-empregados. Em 31/10/2021, contribuíam para

tatos em seus locais de trabalho.

o Plano um total de 4.472 empregados ativos, enquanto
acessavam os benefícios 2.864 aposentados e 1.392 pensionistas. De acordo com os critérios estabelecidos pela De-

Integridade

liberação CVM nº 695, de 2012, a Companhia reconheceu

Pessoas

plano de benefícios, pelo regime de competência. Em 31 de

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

GRI 2-30 Em 2021, 100% dos colaboradores e colaborado-

Os principais sindicatos das diversas categorias profissionais são:

no passivo não circulante os efeitos das obrigações com o
dezembro de 2021, o passivo total do Plano de Benefício Definido totalizava R$ 527,9 milhões, conforme Nota Explicativa 25 das Demonstrações Financeiras.

Relações sindicais
GRI 407-1

A Corsan valoriza a atuação dos sindicatos

como representantes dos interesses de seus colaboradores e colaboradoras e reconhece o direito de livre associa-

Base
Corsan

Sócios

% Sócios

5842

3907

66,88

Sindicato dos Engenheiros
no Estado do Rio Grande do
Sul

5842

273

4,67

Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do
Estado do Rio Grande do Sul

5842

395

6,76

Sindicatos
SINDIÁGUA

Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Purificação
e Distribuição de Água e em
Serviços de Esgoto do Estado
do Rio Grande do Sul

SENGE

SINTEC

ção. A Companhia mantém um relacionamento permanente e respeitoso com as diversas entidades sindicais e,

*Foram considerados, para fins de contabilização, os empregados

para isso, disponibiliza canais de comunicação constante-

CLT, CCL, Diretores e funcionários permanentemente afastados por

mente abertos, contando com a atuação mais próxima

invalidez

das Superintendências de Gestão Estratégica de Pessoas e

GRI
SASB
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Segurança no trabalho
Índice
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GRI 403-9 Nosso objetivo será sempre acidente
zero. No caminho até lá, temos apresentado redu-

Sobre o Relatório

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
Acidentes em todas unidades de saneamento com 20 ou

em Saúde e Segurança Ocupacional, segundo pa-

mais colaboradores, conforme exigido na NR-5. Comple-

râmetros de Taxa de Frequência e Índice de Avali-

mentarmente, nas unidades com menos de 20 colabora-

ação da Gravidade de acidentes da Organização

dores, a Companhia designa representantes da CIPA para

Internacional do Trabalho – OIT.

atuação nas iniciativas concernentes a prevenção de aci-

Em 2021, continuamos com a tendência de redu-

dentes.

Taxa de frequência

ção da frequência de acidentes, resultado das

Qualidade de vida

ações de prevenção aplicadas aos ambientes de

rança – DDS, Prevenção Contra Vazamento de

Pandemia de
Covid-19

(com e sem afastamento)

buindo para a manutenção do bom desempenho

Operação

Impacto
Socioambiental

gravidade.

A Corsan mantém Comissões Internas de Prevenção de

trabalho pelos profissionais da área de Segurança

Resultados
Financeiros

Nº de acidentes totais

ção na frequência de acidentes na Corsan, contri-

Pessoas

Inovação

acordo com os parâmetros da OIT para taxa de

A Corsan vivencia um momento de realinhamento de seus
negócios, provocado pela elevação do grau de exigência

do Trabalho, tais como: Diálogos Diários de Segu-

em relação ao nível dos serviços prestados, expresso, em
última análise, no Novo Marco do Saneamento. Em 2021, a

Cloro “on the job” nas Estações de Tratamento de

Companhia amplia seu olhar para as pessoas (clientes ou

Água, treinamentos para o exercício do trabalho
em altura – Norma Regulamentadora NR-35, e tra-

não) e para a promoção de bem-estar.

balho em espaços confinados – NR-33, sendo este

Para isso, também criamos comitês e programas para as-

realizado por meio de simulador próprio a fim de

Índice de avaliação de gravidade

representar a realidade da Corsan.

sem ser rapidamente implementadas, causando impacto

Em 2021, a Corsan obteve uma a taxa de frequência

direto no bem-estar dos colaboradores:

de 8,61, enquadrada como Muito Boa, conforme

Grupo de Multiplicadores Elo da Amizade: realiza ativida-

classificação da OIT. Em 2021, o índice de avaliação

des preventivas e de acompanhamento dos casos de de-

da gravidade foi de 75,23, também com avaliação

pendência química dentro da empresa.

conceitual enquadrada como Muito Boa, de

Bem-Estar Corsan, Saúde para viver melhor: evolução do

GRI
SASB

suntos específicos, a fim de propor iniciativas que pudes-

projeto Qualidade de Vida na Corsan, que ganhou status
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de programa corporativo da Companhia. O foco segue na

de diagnóstico, sensibilização e ações que viabilizem sa-

promoção de saúde, disseminando informações e gerando

úde, qualidade de vida e bem-estar. Ao todo, ao final de

maior conscientização da importância do cuidado de si e

2021 contávamos com 240 colaboradores com deficiência,

de quem está ao nosso redor, promovendo maior integra-

um total de 4,3% do nosso quadro, aproximadamente. No

ção entre colegas e, consequentemente, melhorando o

segundo semestre de 2021, o Departamento de Gestão da

Corsan

ambiente de trabalho – objetivo estratégico da compa-

Saúde e Qualidade de vida e a Comissão PcD, promoveram

Setor

nhia. Ao longo do ano de 2022, o Bem-Estar Corsan, abor-

a II Semana da Pessoa com Deficiência na Corsan, “Novos

dará conteúdos e iniciativas com o objetivo de melhorar a

Caminhos: Desafios para trilhar o futuro”, por meio de we-

saúde e bem-estar no trabalho e na vida, através de ações

binars abertos a todos os colaboradores.

Índice
Mensagem

Estratégia

diversificadas (palestras, dinâmicas e/ou trabalhos em

Programa de acompanhamento dos empregados afasta-

Governança

grupo, pesquisas etc.) voltadas a todos os colaboradores.

Integridade

Programa Diversidade e Inclusão: busca valorizar o en-

funcionários afastados por motivo de doença ou acidente

contro de origens, etnias, crenças, classes, idades, gêneros

de trabalho, atuando em nível informativo, educativo e pre-

Pessoas

e orientações sexuais, além de promover elementos para

ventivo, visando instrumentalizar e apoiar os funcionários

um processo de inclusão pautado na participação ativa

em sua recuperação da saúde e reintegração funcional.

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

dos empregados de todos os grupos, onde sejam realiza-

dos em Licença Saúde (LSI): acompanhamento social dos

Universidade Corporativa da
Corsan – Unicorsan
GRI 404-1 GRI 404-2 A Universidade Corporativa da Corsan se propõe a estimular o aprendizado coletivo, desenvolvendo competências voltadas à excelência e explorando vantagens competitivas, o que reflete em um melhor
desempenho organizacional.
Desde 2020, enquanto iniciativa de sustentação e apoio à
estratégia corporativa, a universidade lançou o Portal Unicorsan, que atualmente dispõe de uma série de cursos elearning voltados para a evolução das nossas pessoas. No
portal, há cursos obrigatórios e opcionais que abrangem
diversas temáticas. Para as atividades obrigatórias, tem-se
a participação a partir de convocação. Por outro lado, nos

Programa de Preparação para a Aposentadoria: promove

cursos opcionais o empregado assume a responsabilidade

espaço de reflexão e informações específicas sobre ques-

pela evolução da sua carreira, escolhendo, a partir de seus

tões vivenciadas na aposentadoria e suas implicações bi-

interesses, quais capacitações do portal irá realizar. Aqui,

Empregados PcD: realizamos acompanhamento daqueles

opsicossociais, bem como as relacionadas a construção

reforçamos sempre a necessidade de alinhar com o seu

colaboradores que ingressaram na Corsan na condição de

de um projeto de vida pós aposentadoria.

gestor qual é o melhor momento para se capacitar, consi-

das ações concretas de acessibilidade, integração e sensibilização a toda empresa.

PcD ou que foram reabilitados durante a vida laboral, vi-

derando adequação com a jornada de trabalho. Ao tér-

sando auxiliá-los na adaptação aos espaços em que estão

mino de cada curso, o empregado recebe uma pesquisa

inseridos, com o objetivo de melhorar sua qualidade de

para avaliar a capacitação. Assim, o processo da Unicor-

vida e seu desempenho no trabalho.

san considera essas sugestões para a construção contínua

Comissão PcD da Corsan: tem por objetivo desenvolver

dos processos, sempre em busca da evolução.

ações relativas à Pessoa Com Deficiência na Corsan,
abrangendo os empregados e seus dependentes, através
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Algumas opções de cursos disponíveis:
Índice
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Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

Em 2021, foram tratados os seguintes temas:

Canais de Relacionamento com o Cliente

Transformação Digital

Gestão de Perdas de Água

O papel do Gestor no Desenvolvimento das equipes

Gestão do Licenciamento Ambiental

Comunicação e liderança

Integridade Corporativa

Compliance e liderança

Parcerias Público-Privadas (PPP) na Corsan

Administração do Tempo

Regulamento Disciplinar

Gestão de Conflitos

Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC)
Investir em modelos de educação e desenvolvimento com

Número de capacitações

foco na estratégia do negócio e na obtenção de resultados
é cada vez mais necessário, e está diretamente relacionado à gestão estratégica de pessoas. Pessoas capacitadas fazem um trabalho melhor, elevam a qualidade de
suas entregas e tem ampliado o seu senso de responsabilidade.
Espaço do Líder
O Espaço do Líder se apresenta como uma oportunidade

Horas de capacitação

informal de qualificação e desenvolvimento dos gestores
da Corsan, com a apresentação e discussão de temáticas
pertinentes ao dia a dia dos mesmos e do contexto da própria empresa. Esta atividade tem cunho opcional e reúne,
em média, 150 gestores por edição, através de webconferência. Para os gestores interessados e que não conseguem participar das atividades de maneira síncrona, são
disponibilizados vídeos para acesso posterior, via Portal
Unicorsan.

GRI
SASB
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Operação

Programa de Aprendizagem

e qualificação. Apesar da eficácia das atuais medidas so-

balho com qualificação técnica para que possam vislum-

A Lei Nº 10.097/2000 provoca o aprofundamento das refle-

cioeducativas, as mesmas podem ter seu efeito potencia-

brar importantes perspectivas em suas trajetórias profissi-

lizado se associadas a políticas de recuperação e reinte-

onais. Este formato está em desenvolvimento, com início a

gração social através da educação e a inserção no mundo

ser definido no próximo ano.

xões sobre responsabilidade social no cotidiano das empresas, em especial sobre a possibilidade de elas atuarem
no processo de formação dos jovens e sua inserção no
mundo produtivo. Através do Programa de Aprendizagem,
a Corsan cumpre seu papel legal e, principalmente, assume um papel de agente transformador, fomentando a
formação profissional e cidadã de jovens autônomos, que
saibam fazer novas leituras de mundo, tomar decisões e
intervir de forma positiva na sociedade. Os efeitos da exclusão social podem ser minimizados pelo acesso à informação e à formação profissional, bem como por experiências pessoais a serem proporcionadas nas relações humanas do ambiente de trabalho e no aprendizado de atividades laborais que colaborem na construção de perfil profis-

Inovação

sional.

Resultados
Financeiros

Frente ao desafio de promover a qualificação profissional

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
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de adolescentes e jovens, a Corsan oferece oportunidade
a três diferentes públicos:

do trabalho, uma vez que o jovem ainda está em fase de
desenvolvimento de sua personalidade e essas duas dimensões são, por excelência, formativas do caráter e dos
valores sociais. Através de Termo de Cooperação celebrado em 2013 entre FASE, CIEE e Corsan, oportunizamos
acesso à profissionalização e primeiro emprego para esses
jovens, cumprindo com importante papel social na transformação dessa realidade.

A cota legal de aprendizagem da Corsan contempla em
torno de 270 Jovens, sendo rigorosamente cumprida. Atualmente, o Programa de Aprendizagem da Corsan está vinculado ao CIEE, entidade formadora contratada para disponibilização e coordenação dos cursos profissionalizantes, assim como para a gestão trabalhista dos contratos
dos jovens.

Agenda pela

Adolescentes e jovens inseridos em comunidades: recebemos meninos e meninas das mais diferentes regiões do
estado e que possuam perfil de atendimento da rede de
assistência social, pela situação de vulnerabilidade social
e econômica em que estão inseridos. São Jovens de 14 a 24
anos que possuem em seus históricos familiares pouca ou
nenhuma referência de inserção no mercado de trabalho
formal, podendo encontrar nessa oportunidade uma alternativa muitas vezes inédita nos seus núcleos familiares,

igualdade de gênero
Na Corsan, reconhecemos a importância de uma agenda
para a igualdade de gênero que resulte em um ambiente
corporativo mais acolhedor para as mulheres e outros grupos subrepresentados, equilibrando a ocupação dos cargos-chave e cargos de liderança, ainda majoritariamente
masculinos. Para além do compromisso retórico, divulgamos aqui algumas ações relevantes que apontam para

Adolescentes e jovens privados de liberdade, que cum-

podendo vislumbrar diferentes horizontes para seus proje-

prem medida socioeducativa: Uma parcela significativa

tos de vida. Esses jovens realizam o módulo prático do

essa agenda:

destes jovens não concluiu o ensino fundamental, e muitos

curso profissionalizante nas dependências da Corsan,

sequer foram alfabetizados. Esses mesmos jovens, quando

apoiando às mais diferentes áreas da Companhia.

Lançamento da cartilha comportamental

reintegrados à sociedade, encontram dificuldade para co-

Adolescentes e jovens com deficiência: buscamos opor-

bilidade, Liliani Cafruni, a Corsan participou de painel sobre

tunizar a jovens com deficiência acesso ao mundo do tra-

a vulnerabilidade da mulher em ambientes públicos, du-

locarem-se no mercado de trabalho, devido à ausência de
escolarização mínima e da falta de experiência profissional

Representada pela diretora de Meio Ambiente e Sustenta-

rante o 31° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e
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Ambiental, em Curitiba. Na ocasião também foi lançada

Companhia, e Lea Patricia Pinheiro Basei, assistente da Pre-

A newsletter mensal News Líder Info+ destaca o papel das

cartilha comportamental sobre machismo coorporativo

sidência. O webinar abordou assuntos como a educação e

lideranças. Nela, informações, dicas e ideias estão ao al-

pelo Instituto Musas – Mulheres do Saneamento, em

seus reflexos na redução da igualdade de gênero e ascen-

cance de todos os gestores para leitura e consulta.

parceria com a Corsan.

são das mulheres do mercado de trabalho. O evento foi
aberto ao público interno e externo.

Corsan

Comunicação interna

Setor

Não é tarefa simples a comunicação interna a quase seis
mil funcionários distribuídos por todo o território do Rio

Estratégia

Grande do Sul. Por isso, em 2021 realizamos diagnóstico e

Governança

desenhamos o perfil do quadro de funcionários para pla-

O WhatsApp Info+ passa a ser fonte de conteúdos pontuais
e que necessitam de maior agilidade de disparo, por meio
de listas de transmissão ou grupos com as equipes.
Pelo Podcast Info+ os funcionários podem ouvir as notícias
da empresa. Os Comunicados da Companhia também fazem parte dos novos canais, sendo exibidos no feed do Site
Info+.

nejar uma plataforma de comunicação capaz de alcançar

Por fim, preparamos a Revista Info+, uma produção de doze

o maior número de pessoas dentro desse universo rico em

páginas com conteúdos fundamentais e importantes para

Pessoas

diversidade. A nova Plataforma de Canais de Comunica-

o acesso a comunicação dos funcionários. A publicação,

ção Interna, a Info+, tem como objetivo dar aos funcioná-

sobretudo, dá destaque para projetos e programas da

Operação

rios acesso a informações internas, por meio de um conte-

Corsan, trazendo bimestralmente depoimentos e imagens

údo transparente, dinâmico e atrativo.

dos funcionários envolvidos.
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O espaço Mural Info+ (instalado fisicamente em todas as
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Encontro virtual
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Para tanto, propusemos neste 2021 um debate sobre estu-

A igualdade de gênero é um assunto que não se esgota.
dos que colocam em evidência a figura da mulher en-
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quanto personagem histórico, dando voz e protagonismo a

Sobre o Relatório

Karla Bertocco Trindade, primeira Conselheira mulher da

ela. Participaram do encontro a Diretora Liliani Adami Cafruni, primeira Diretora mulher da Corsan, a Conselheira

superintendências e unidades) divulga mensalmente até
seis pautas por edição, promovendo o conhecimento sobre
a Corsan, os seus times e as novidades.
A newsletter quinzenal News Info+ traz matérias com maior
profundidade. A partir dela, os leitores são redirecionados
ao Site Info+, onde podem conferir detalhes sobre cada
conteúdo. Vale lembrar que o site está aberto a todo o público interno, podendo ser acessado, inclusive pelo celular.

GRI
SASB

53

Índice
Mensagem
Corsan
Setor
Estratégia
Governança
Integridade
Pessoas

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

Evoluir

na operação

GRI
SASB

54

Índice
Mensagem
Corsan
Setor
Estratégia
Governança

Evoluir na operação
Prestação de serviços
SASB IF-WU-000.A SASB IF-WU-000.C GRI 2-6 Em 2021,
somamos 3.571 mil economias de água e esgoto, o que representou crescimento de 2,83% em relação ao ano anterior. Desse total, 85% (3.038 mil) são economias de água, e
15% (534 mil) são economias de esgoto. Nosso perfil de cli-
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ente permanece eminentemente residencial, refletindo a
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do Rio Grande do Sul.
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vocação da Corsan para atendimento em todo o território
O crescimento das economias atendidas pela Corsan se
concentra atualmente no eixo de esgoto. Entre 2019 e 2021,
a taxa de crescimento anual composta (CAGR) de economias para esse serviço foi de 8,9%, contra 1,6% de crescimento das economias de água. É esperado que esse efeito
cresça nos próximos anos, na medida em que empregamos esforços pela universalização do serviço de coleta e
tratamento de esgoto, em atendimento ao Novo Marco do
Saneamento. Em razão da quase universalização do serviço de água tratada (hoje em 96,9%), o crescimento desta
frente de negócios será puxado, principalmente, pelo crescimento vegetativo da população e das zonas urbanizadas
nos municípios atendidos.

Acompanhando o crescimento da base de economias

tesianos espalhados pelo Estado, de onde captamos ou-

atendidas, em 2021 também registramos aumento dos vo-

tros 87.298.730 m³ (ou 14%). Em 2021, ainda reciclamos

lumes consumidos de água (0,35%) e esgoto (7,8%).

1.248.748 m³ de água para reuso.

3.038 mil economias de água
534 mil economias de esgoto
Gestão da água
O Rio Grande do Sul possui posição muito privilegiada em
relação à disponibilidade de água doce. O RS figura entre
os estados brasileiros com maior disponibilidade de águas
superficiais, classificadas em três grandes bacias: Uruguai,
Guaíba e Litorânea, que abrangem 57%, 30% e 13% do território gaúcho, respectivamente. O RS ainda conta com
acesso direto ao segundo maior aquífero subterrâneo do
mundo, o Guarani, que se estende da Argentina até o Mato
Grosso, atravessando boa parte do território gaúcho.
SASB IF-WU-000.B

SASB IF-WU-440a.2

GRI 303-3..

Do total de 619.077.605 m³ de água doce bruta que captamos, 531.778.875 m³ (ou 86%) provém de reservatórios superficiais, como rios, lagos e barragens. A captação superficial é complementada por uma extensa rede de poços ar55
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Mais de 12h

Total

459

601

81

1.141

336

267

30

633

Interligação de Rede

35

59

10

104

Falta de Energia Elétrica

22

52

7

81

Outras ocorrências

66

223

34

323

2.610

14.929

7.517

6.069

Manutenção cf. Decreto Estadual 23.430/1974

Média de economias afetadas (unid.)

Estratégia
Governança

6h-12h

Número de ocorrências (unid)

6h-12h

Mais de 12h

Total

7.466

3.226

511

11.203

5.519

1.587

149

7.255

Falta de Energia Elétrica

281

343

90

714

Rompimento de Rede (Causado por Terceiros)

354

153

14

521

Outras ocorrências

1.312

1.143

258

2.713

1.352

3.942

7.857

2.394

Rompimento de Rede

Média de economias afetadas (unid.)

Ocorrências de rede de água
SASB IF-WU-450a.3.. Segundo o regramento vigente das

12h de duração e (iii) ocorrências com mais de 12h de duração.

agências reguladoras do RS, o planejamento e a divulga-

Em 2021, registramos 11.203 ocorrências de rede não pro-

ção de paradas no serviço de abastecimento de água

gramadas, sendo 66,6% de curta duração (até 6h), 28,8%

deve ser realizado com no mínimo 5 dias de antecedência.

de média duração (6-12h) e 4,5% de grande duração (mais

Ocorrências de rede sem comunicação prévia no prazo re-

de 12h). A maior parte desses eventos esteve relacionada a

gular devem ser entendidas como “ocorrências não pro-

rompimentos de rede espontâneos (7.255) ou causados

gramadas”. Todos esses eventos, programados ou não

por terceiros (521), dos quais a grande maioria (5.873)

programados, são classificados por tempo de interrupção.

mostrou-se de curta duração. Outro motivo comum para

Na Corsan, agregamos esses eventos em 3 grupos: (i)

ocorrências não programadas é a falta de energia elétrica,

ocorrências de até 6h de duração, (ii) ocorrências de 6h a

que produziu 714 ocorrências. Em média, cada ocorrência
56

não programadas:
67% atendidas
em até 6h

fornecimento de 2.394 economias de água.
As ocorrências programadas, por
sua vez, somaram 1.141 e impactaram, em média, 6.069 econo-

mias cada. A causa mais comum para esses eventos são
manutenções (633), seguidas de obras de interligação de
rede (104). O tempo de interrupção é inferior a 6h em 40,2%

Ocorrências não programadas
Até 6h

não programada impactou no

Interrupções

dos casos (459), entre 6h e 12h em 52,7% dos casos e superior a 12h em apenas 7,1% dos eventos.
Qualidade da água
SASB IF-WU-250a.1

GRI 416-1

GRI 416-2 Prezamos pela

qualidade da água que entregamos a nossos usuários, e
mantemos rigoroso controle de qualidade em atendimento às portarias que regulam os critérios de potabilidade da água no Brasil. Eventuais alterações nos padrões
de qualidade são detectadas ainda dentro das Estações
de Tratamento de Água e disparam medidas imediatas
para regularização do tratamento e prevenção de violações de qualidade da água fornecida, de maneira que não
registramos eventos relacionados à qualidade da água na
sua etapa de distribuição – qual seja, quando a mesma
deixa as unidades da Corsan. Também monitoramos e
participamos dos debates em torno da atualização da lista
de substâncias controladas no tratamento de água.

SASB IF-WU-250a.2 Para além do cumprimento rigoroso

tema, e nos antecipamos às mudanças regulatórias que

das leis e portarias que estabelecem os critérios de pota-

provavelmente se seguirão. Apesar do apoio a iniciativas

bilidade de água, entendemos que é necessário discutir o

de pesquisa, até o momento não incorporamos procedi-

controle de contaminantes cujo monitoramento ainda es-

mentos de monitoramento permanente de contaminantes

capa aos órgãos reguladores. Os chamados Contaminan-

fora das listas de substâncias reguladas pelos órgãos ofi-

Corsan

tes de Preocupação Emergente (CPE) compreendem um

ciais.

Setor

atividade humana, como fármacos, produtos de higiene,

Gestão do ciclo hidrológico

agrotóxicos, produtos industriais, químicos em geral e mi-

SASB IF-WU-440a.3 GRI 303-1 Ainda que careçamos de

croplásticos. O fato de não serem objeto de regulação

discussões mais amplas sobre o cenário de emergência

torna tão mais importante o estudo dessas substâncias,

climática, temos avançado com medidas que preparam a

dos seus efeitos sobre a saúde humana e o meio-ambi-

Corsan para operar com segurança em um cenário climá-

ente, bem como as formas mais adequadas de tratamento

tico hostil. Exemplo disso é a contratação da empresa Cli-

da água bruta contaminada com essas substâncias.

matempo para a elaboração de um “Estudo de Previsão

Por isso, temos aberto portas e apoiado financeiramente

Climática Estratégica e Caracterização Preliminar de Segu-
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algumas das maiores universidades do RS, nomeadapara aumentar o conhecimento quanto à ocorrência de

rança Hídrica”. Os dados obtidos através desse estudo nos
colocarão em posição privilegiada para a tomada de decisões relacionadas ao manejo dos principais mananciais
da área de atendimento da Corsan, para propor ações de
contingenciamento e para garantir o abastecimento de

agrotóxicos e outros contaminantes em águas destinadas

água limpa aos gaúchos.

ao consumo. A cooperação tem duração de 30 meses, e se

O estudo deverá estar concluído em 2022 e contemplará as

encerrará em 2022 após amplo estudo nas regiões Metro-

seguintes avaliações pela Climatempo: caracterização

politana, Central, Sul, Litoral e Serra do RS. O projeto legará

das bacias de contribuição dos pontos selecionados pela

à Corsan importante conjunto de dados sobre CPEs em

Corsan; caracterização climática e previsão climática es-

seus estabelecimentos, além da capacitação do seu corpo

tratégica; e caracterização de risco referente à segurança

técnico de análise e monitoramento. Com isso, contribuí-

hídrica. O trabalho visa orientar a tomada de decisão e

mos para o avanço do entendimento científico sobre o

subsidiar medidas de gestão na Companhia no que diz
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respeito à disponibilidade hídrica (superficial e subterrâ-

água. Foi acionado o serviço de caminhão-pipa para situ-

nea), com vistas ao aumento da segurança hídrica, além

ações emergenciais. Como medida de contingência, foi

da caracterização de risco referente a essa segurança.

montada uma captação em balsa com auxílio de equipes

No que diz respeito ao planejamento da segurança hídrica,
a Corsan está também trabalhando no desenvolvimento
de seu Plano de Segurança Hídrica (o PSH-Corsan), que
abrangerá todos os municípios atendidos pela Companhia. Contando com as contribuições técnicas da IFC e do
Banco Mundial, estima-se que a conclusão do PSH-Corsan
aconteça nos próximos 24 meses, permitindo assim que
sejam realizadas iniciativas para gestão hídrica eficaz e
com maior nível de segurança.
Enfrentamento à estiagem

de mergulhadores, o que permite instalar bombas em
maior profundidade. Também houve ajuste dos produtos
químicos empregados, com o objetivo de conter as alterações da qualidade da água do manancial. A ação ocorre
em todas as Estações de Tratamento de Água (ETAs) do litoral.
A captação para atividades agrícolas no rio Gravataí
foi suspensa em 28 de dezembro. O acordo entre a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a Corsan e o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí (Comitê Gravatahy) mantêm a suspensão da capta-

O Rio Grande do Sul vem atravessando período de chuvas

ção agrícola enquanto a situação do manancial não se re-

abaixo das médias históricas desde 2019. Ainda assim, os

gularizar. Além dessa medida, foram providenciadas a ins-

meses finais de 2021 foram especialmente marcados por

talação de uma balsa na captação para acessar água em

forte estiagem no estado, com impactos importantes sobre

níveis mais baixos do curso d’água, novo equipamento de

as atividades da Corsan. Com o objetivo de combater os

bombeamento para ampliar em torno de 150 l/s o bombe-

efeitos da seca, abrimos 85 novos poços e recuperamos

amento de água bruta do arroio das Garças para o sistema

outros 80 poços existentes. Em muitas regiões foi preciso a

integrado de Alvorada e Viamão; instalação de equipa-

instalação de bombas complementares, com o objetivo de

mentos de bombeamento de água bruta do arroio das

incrementar a adução de água bruta para o sistema, e

Garças – junto à estação de recalque de Cachoeirinha, à

adaptações no processo de tratamento da água. Selecio-

estação de recalque das Garças, à Estação de Tratamento

namos algumas das contingências adotadas localmente:

de Água (ETA) Niterói e à ETA Rio Branco – para o sistema

No município de Tramandaí, o manancial de captação de água apresenta nível muito baixo da normalidade,
o que interfere diretamente no tratamento e qualidade da

integrado de Cachoeirinha e Gravataí; entre outras medidas. Além disso, há investimentos previstos para adutora
em Gravataí, que vai da ETA Parque dos Anjos até o centro
58

Instalação de balsas
para captação

de reservação Cipreste; novas obras para o sistema de

e extensão de 4.020 m do rio Jacuí até a Barragem da Fa-

função do baixo nível do rio Jacuí, que não permite a vazão

abastecimento de água de Viamão, que permitirão a sobra

zenda da Brigada e ETA III; também foi realizado o altea-

necessária para captação. No município de Rio Pardo, a

de aproximadamente 750 l/s do sistema de Alvorada e Vi-

mento da Barragem da Fazenda da Brigada, ampliando

captação existente já não consegue mais aduzir água por

amão para Gravataí; adutora Alvorada-Gravataí, que pos-

em 5,5% o volume de acumulação e o aumento da vazão

gravidade, o que levou à instalação de bombas de pré-re-

sibilitará o incremento de vazões no abastecimento de

da transposição do rio Jacuí. Já no município de Lagoa Ver-

calque. Em Candelária, a Corsan recebeu autorização da

Corsan

Gravataí, decorrente da sobra obtida com as novas obras

melha, foi realizado o desassoreamento da barragem de

Fepam e do Departamento de Recursos Hídricos do Estado

Setor

do sistema de Viamão; reservatório de 3 mil m³ em Grava-

acumulação, o reforço e alteamento do barramento com

para construção de um barramento provisório no rio Pardo,

taí, na Morada do Vale; e adutora entre os dois centros de

100% de aumento no volume de acumulação, e foram co-

visando fazer o represamento de volume de água junto à

reservação: Cipreste e Vista Alegre, em Gravataí.

locados em operação trechos da adutora de água bruta.

captação. Finalmente, em Restinga Seca e Formigueiro a
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Na região das Missões (norte do RS), foi intensificado

Na região da Fronteira, foi preparado recalque auxiliar

o trabalho de pesquisa e conserto de vazamentos, bem

para as cidades de Itaqui e São Borja, as quais são abas-

como o monitoramento de poços e mananciais. Outras

tecidas pelo Rio Uruguai, atingido pelos efeitos da estiagem

Na bacia do rio dos Sinos, Campo Bom viu a instala-

medidas incluem: interligação e ampliação de rede para

desde 2019. O recalque auxiliar consiste em captar água da

ção de nova captação, projetada para situações em que

Pessoas

aumentar vazão; montagem de novos poços para opera-

parte mais profunda do rio e jogar dentro da caixa de suc-

rio esteja com nível baixo. Em Taquara, Três Coroas, Rolante,

Operação

ção; auxílio no abastecimento com caminhões-pipa nos

ção, para que as bombas recalquem até a ETA.

Parobé e Dois Irmãos foram feitas melhorias nos barra-

municípios de Tenente Portela, Derrubadas e eventual-

No Sul do estado, nas cidades que mais enfrentam

mentos existentes, gerando maior eficiência na captação

mente em Vista Gaúcha e distrito de Irapuá; desassorea-

problemas de estiagem – Canguçu, Morro Redondo e Ca-

de água, e novo poço em Dois Irmãos. No município de

mento da barragem Lajeado da Cruz, em Cruz Alta; e am-

pão do Leão –, as principais ações são os desassoreamen-

Morro Reuter, foram executadas duas novas subestações,

Resultados
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pliação do horário de funcionamento das ETAs.

tos das barragens. Nesse sentido, foram executadas as ba-

entrada de energia nova, quadro de comando e troca de

timetrias e em breve começarão os serviços de desassore-

reservatório. Em Nova Santa Rita, Arroio dos Ratos, Char-

Impacto
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amento.

queadas, General Câmara, Triunfo, Butiá e Barra do Ribeiro,

temas. Houve também aumento na produção dos poços

No Nordeste do RS, que engloba a Serra Gaúcha, fo-

realizamos melhorias nas estações de captação, por meio

com substituição de bombas, bem como a instalação de

ram colocados diversos poços novos em operação em Flo-

de ações como instalação de bombas, inversores de fre-

Pandemia de
Covid-19

novos reservatórios. No município de Passo Fundo, instalou-

res da Cunha e Garibaldi. As ações também incluem o de-

quência e telemetria. Em Minas do Leão, foi providenciada

se novas adutoras de água bruta, sendo uma com diâme-

sassoreamento de barragens – em Garibaldi, Fontoura Xa-

a dragagem no entorno da sucção da bomba, além da re-
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tro de 300 mm e extensão de 1,3 mil m da Barragem do Rio

vier e Nova Petrópolis.

cuperação da ETA, implantação de telemetria em diversos

Passo Fundo até a ETA III, e outra com diâmetro de 500 mm

Governança
Integridade

Inovação

GRI
SASB

Na região do Planalto, foram colocados em operação
15 novos poços que estavam de reserva nos principais sis-

Corsan instalou bombas de pré-recalque em suas barragens de acumulação.

Na porção central, Cachoeira do Sul contou com a

pontos, elétrica predial nova na ETA e instalação de

instalação de bombas submersíveis de pré-recalque em

softstarter no booster São Miguel. No município de Sentinela
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do Sul, foi providenciada a limpeza do córrego, melhorias

água tratada. Nenhum manancial do RS era classificado

do 17ª Seminário de Capacitação em Recursos Hídricos,

na captação de água e recuperação da barragem, en-

com risco elevado ou extremamente elevado.

com foco na gestão dos recursos hídricos e na segurança

quanto Tapes recebeu instalação de macro medidores de
vazão nos poços. Por fim, foi providenciada instalação de
Centros de Controle Operacional nas unidades de Arroio
dos Ratos, Barra do Ribeiro, Triunfo, Nova Santa Rita e Butiá.
SASB IF-WU-440a.1

GRI 303-3

A classificação do WRI mede o quociente entre a extração
de água e a disponibilidade de água superficial e subterrânea. Considera-se extração de água todo o tipo de consumo doméstico e industrial, bem como toda a destinação

Apesar do grande es-

para irrigação e rebanhos. Na avaliação da disponibilidade

tresse hídrico que viveu o Rio Grande do Sul no final de 2021,

de água, são considerados impactos nas fozes e barra-

um único manancial – o rio Santa Maria – era classificado

gens. Valores mais altos indicam maior competição pelo

com déficit hídrico médio-alto, segundo o Aqueduct Water

recurso hídrico.

Risk Atlas, elaborado pelo World Resources Institute (WRI).
Dele, captamos ao longo do ano um total de 5.377.625 m³
de água doce bruta para a produção de 4.892.355 m³ de

hídrica. Entre as principais temáticas trabalhadas ao longo
do ano com os representantes de Comitês de Bacia estão:
Modernização da Lei 10.350/94, análise do Plano de Trabalho da atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos,
análise de relatórios dos Planos de Bacia do Rio Tramandaí
e do Rio Mampituba e publicação de Resoluções de Acordo
de captação de Água do Rio Gravataí durante período de
estiagem.

Cabe ressaltar aqui que, ao final de 2021, a situação hídrica
do RS deteriorou significativamente. Em 31 de dezembro,
eram 76 municípios em situação de emergência decorrente da falta de chuva no Estado.
Comitês de Bacia
GRI 303-1 Como ocorre em todos os estados brasileiros, a
gestão dos recursos hídricos ocorre no âmbito de Comitês
de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica – fóruns que integram o Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul
onde são discutidas as questões do planejamento e gestão
da água, como conflitos pelo uso, enquadramento dos recursos hídricos, monitoramento hidrológico, cobrança pela
utilização do recurso e gestão de eventos extremos (secas

Representação

e estiagem). A Corsan possui representação direta nos 25

direta em 100% dos

Comitês de Bacias do RS, totalizando 50 representantes.
Em novembro de 2021, realizamos a capacitação anual dos
representantes da CORSAN em comitês de bacia através
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Plano de segurança hídrica

oritárias para ação. A partir daí será estruturada uma ma-

No ano de 2021, a partir do compromisso firmado com o IFC,

estruturais (infraestrutura cinza) e não estruturais (infraes-

e tendo em vista a perspectiva do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima de que as mudanças climáticas tendem a afetar significativamente o ciclo hidrológico,
com maior frequência de eventos hidrológicos extremos,
começamos a delinear Termo de Referência para o Plano
de Segurança Hídrica da Corsan.

triz de problemas e soluções, com a proposição de ações
trutura verde e medidas de gestão) com análise de sustentabilidade e viabilidade econômico-financeira e ambiental
das ações, e o desenvolvimento de um Manual Operativo
do PSH-Corsan, contando com a articulação e pactuação
para definição e cumprimento de metas, incluindo atores
internos e externos à Corsan. Estima-se prazo de 18 meses

Nosso Plano de Segurança Hídrica tem como objetivo a ga-

para a elaboração do plano, cuja contratação é esperada

rantia do abastecimento de água em quantidade e quali-

para o primeiro semestre de 2022.

dade adequadas aos municípios concedentes. Para isso,

Caracterização climática

serão realizados o diagnóstico e o prognóstico dos mananciais superficiais e subterrâneos em todas as 25 bacias hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul. O estudo terá
enfoque nos municípios atendidos pela Corsan, bem como
no diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água
(SAAs) e de Esgotamento Sanitário (SESs) da Companhia.
A partir desse levantamento será calculado o Índice de Segurança Hídrica da Corsan (ISHC), considerando (i) as dimensões e a capacidade de atendimento das demandas
em nível de projeto, (ii) a qualidade da água e (iii) a resiliência a eventos hidrológicos extremos. Será realizado um
inventário dos Estudos, Planos, Projetos e Obras relacionados com a segurança hídrica, seguido da análise integrada
com a melhoria do ISHC. Será então realizada uma análise
de vulnerabilidade e risco, com identificação de áreas pri-

Diante da situação de estiagem deflagrada no Estado do
Rio Grande do Sul, contratamos a consultoria Climatempo
para realizar estudo de caracterização climática e previsão
meteorológica estratégica na área de atuação da Corsan,
conjuntamente com uma caracterização preliminar de
risco no que se refere à segurança hídrica para os 100 maiores sistemas de abastecimento de água da Companhia.
Dessa forma, foi realizada a contratação para o desenvolvimento do estudo com vistas a subsidiar a tomada de decisões em diversas áreas da empresa – ajudando a embasar medidas como a priorização de mananciais, o planejamento de obras, campanhas de uso consciente da água,
planos de contingência e ações de monitoramento, entre
outras iniciativas. Este estudo preliminar tem previsão de
conclusão no primeiro trimestre de 2022.
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Na Corsan, entendemos que perseguir maior eficiência
operacional consiste em um dos principais pontos de con-

conforme medido pelo indicador SNIS IN049. Esperamos al-

rarão o controle sobre o sistema como um todo. Entre as

cançar esse objetivo a partir de um conjunto de ações que

principais medidas, listamos: a modelagem hidráulica, a

pesam tanto sobre as perdas aparentes quanto físicas.

implantação de Distrito de Medição e Controle (setores de
rede macromedidos), o controle de pressões, a capacita-

tato entre as agendas de sustentabilidade e de geração de

ção de pessoas, a qualificação dos materiais e a pesquisa

valor financeiro. Em nossas operações, as principais pautas

de vazamentos. Também possuímos uma importante

de eficiência se concentram nas perdas de água, no con-

Meta 2024:

sumo de energia elétrica e no consumo de químicos para

redução de ~20%

tratamento. Tanto são essas nossas prioridades, que contamos desde 2020 com Política de Eficiência Operacional e

agenda de pesquisa, com vistas ao desenvolvimento e implementação de equipamentos e software inovadores.
Já da perspectiva comercial (perdas aparentes), o trabalho consiste na modernização do sistema de medição e no

Energética própria, com diretrizes objetivas para perseguir-

cadastramento de usuários irregulares. Estamos investindo

mos o melhor emprego dos recursos hídricos e energéticos.

na renovação do parque de hidrômetros, privilegiando

Perdas de água

equipamentos mais precisos, com medição volumétrica.

Entende-se como perda de água a diferença entre o vo-

Isso vem sendo acompanhado da implementação de sis-

lume total de água tratada e o que efetivamente é regis-

temas de gestão baseados em dados, os quais permitirão

trado (faturado) como consumo. Segundo define nossa
Política de Eficiência Operacional e Energética, em consonância com a International Water Association (IWA), perdas de água são classificadas como perdas físicas (desperdícios ocorridos na operação e distribuição, ou seja,
água tratada que nunca chega às pessoas) e perdas aparentes (consumo não faturado, fruto de ligações irregulares).

SASB IF-WU-140a.2.. SASB IF-WU-140a.1.. Na frente de
combate às perdas reais (físicas), que representaram
160.129 mil m³ de água tratada e desperdiçada em 2021, estamos implementando ações que visam recuperar e dar
maior resiliência à infraestrutura de distribuição. Apenas
este

ano,

substituímos

130,02km de redes de água, o
que representa 0,44% da rede

Além disso, apostamos em nosso programa Água, Vida e
Cidadania, que regulariza conexões clandestinas sem a
cobrança da primeira ligação e com inserção automática

2019

2020

2021

1.461.451,56

1.484.574,12

1.518.824,80

99,99

86,06

47,48

0

13,93

52,51

Geração própria (%)

0,01

0,01

0,01

De fonte renovável (%)

0,01

12,66

49,02

Total consumido (GJ)

de distribuição de água da

desse índice de perda na distribuição (perdas físicas e

Corsan. Além disso, investi-

Rede - ambiente regulado (%)

aparentes somadas), dos atuais 43,1% para 35% até 2024 –

mentos em tecnologias e sis-

Rede - ambiente livre (%)
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por exemplo, ligações que apresentem variação atípica.

Consumo de Energia Elétrica

Neste 2021, firmamos com o IFC compromisso de redução

temas de gestão que aprimo-

auditar o sistema de maneira mais eficiente, identificando,

na tarifa social. Com isso, ganha a Companhia, que amplia
sua base de clientes, reduz perdas aparentes de água e
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gera receita sobre um serviço que deixava de ser faturado;
mas também ganham as pessoas, que passam a contar
com uma infraestrutura mais adequada e com uma água
tratada de melhor qualidade.

49%
da eletricidade
proveniente de
matriz renovável

Consumo de energia
SASB IF-WU-130a.1

GRI 302-1

GRI 302-3 Tomando-se

o gasto de energia elétrica e o consumo de combustíveis
para a frota própria de veículos, consumimos em 2021 um
total de 1.628.596.808,43 MJ de energia.
A maior concentração se dá justamente no consumo elé-

R$ 51 milhões
de economia
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intensidade energética da água tratada pela Corsan to-

contratação

talizou 4,86 MJ/m³, enquanto o esgoto tratado registrou
intensidade energética de 30,88 MJ/m³ - tomando-se exclusivamente o consumo direto de energia elétrica. Com
isso em vista, temos investido em ações que contribuam
para a eficiência energética de nossos sistemas, além de

operação. Também temos
trabalhado

em

planos

para geração elétrica própria a partir fontes renová-

O ingresso das unidades de maior porte no Ambiente de

veis. O processo vem em desenvolvimento desde 2020 e

Contratação Livre (ACL) também ganhou velocidade em

Em 2021, demos continuidade aos nossos projetos de efici-

deve tomar forma em 2022, com o apoio de consultoria já

2021. Encerramos o ano com as 54 unidades de maior con-

entização das unidades de bombeamento, principais fon-

contratada.

sumo no ACL, o que gerou uma economia estimada de

mantermos equipe permanente de especialistas no tema.

tes de consumo de energia elétrica. Essas ações têm o ob-

mais de R$ 51 milhões, fruto da obtenção de tarifas mais

jetivo de renovar, modernizar e automatizar os equipamen-

vantajosas do que as praticadas no mercado regulado.

tos em uso, o que melhora a gestão e a eficiência de nossa
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Para os contratos do ACL, garantimos que 93% da energia

das placas solares, enquanto que estas reduzem a evapo-

contratada seja de fontes renováveis.

ração e a proliferação de algas nos mananciais.

Índice

Geração de energia elétrica distribuída

Consumo de combustíveis

Mensagem

Em 2021, do total de 421.896 MWh (1.518.824,8 GJ) de energia

GRI 302-1 Impacto relevante também se dá no consumo

elétrica consumida, apenas 0,012% foi autogerada, prove-

de combustíveis, tanto para o abastecimento elétrico de

niente de sistema de produção de energia limpa com pai-

emergência, através de grupos geradores, quanto na mo-

Setor

néis fotovoltaicos e aerogeradores na Estação de Trata-

vimentação da frota de automóveis da Companhia. Em

Estratégia

mento de Água (ETA) de Atlântida Sul, em Osório. Ainda as-

2021, nossa frota de veículos consumiu um total de 1,8 mi-

sim, esta é uma importante avenida a ser percorrida pela

lhão de litros de gasolina,

Corsan, com importantes projetos sendo desenvolvidos a

1,1 milhão de litros de diesel
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nível de pesquisa e teste de conceito.
Com o objetivo de melhor aproveitar o potencial energético
(hídrico e fotovoltaico) das barragens, está em desenvolvimento um sistema de controle de vazões e da geração
de energia hidroelétrica e fotovoltaica, a fim de otimizar a

e 1.060 litros de etanol, num Total consumido (MJ)

unidades fotovoltaicas flutuantes.
O projeto tem como objetivo aplicar, em ambiente de teste,
tecnologias já consolidadas no mercado. Como resultado,
espera-se demonstrar um conceito viável para a geração
distribuída em nossos estabelecimentos. Estudos preliminares demostram a sinergia entre as atividades de saneamento e pequenas usinas de geração de energia. Isso porque barragens funcionam como estoques de energia, passíveis de transformação em energia elétrica. Ao mesmo
tempo, a água contribui para o resfriamento necessário

109.772.004,03

total de 109.772 GJ de ener-

Gasolina (%)

59,30

gia. Os fatores de conver-

Diesel (%)

40,67

Etanol (%)

0,02

são seguem padrão adotado pela REN21.

geração de energia, sem prejuízo à captação de água
bruta, a partir de uma micro central hidrelétrica (MCH) e de

Combustíveis (frota)

Expansão da capacidade
Neste ano marcado novamente pela estiagem, a perfuração e a manutenção de poços garantiram o abastecimento em diversos municípios onde os reservatórios de superfície minguaram. Esse trabalho foi acelerado em 2021
pela introdução de um novo modelo de gestão, focado na
execução de novas perfurações e manutenções preventivas dos poços existentes. Como resultado desses esforços,
em 2021 foram perfurados 85 novos poços produtivos, enquanto outros 80 poços existentes foram recuperados, ampliando a produção de água em diversas regiões do estado.
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Execução de obras de expansão
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Em 2021, a pandemia Covid-19 seguiu impactando diretamente nas atividades da Corsan, incluindo a execução das
obras de expansão de sistemas de abastecimento de água
(SAA) e de esgotamento sanitário (SES). Tomamos medi-

nosso plano de universalização engloba importantes in-

e 66 SESs). Somam-se a esta lista a licença de operação

vestimentos na ampliação e renovação das redes de dis-

da fábrica de sulfato e das fontes móveis que realizam a

tribuição existentes. Atualmente, a Corsan dispõe de mais

coleta dos resíduos de esgotamento sanitário, assim como

de 29 mil km de redes de água e 5 mil km de redes de es-

as licenças e certificados de cadastro de laboratórios.

goto.

Outorgas superficiais

das para garantir a mão de obra necessária nas obras, o

Em 2018, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do

que se mostrou relevante e efetivo.

Rio Grande do Sul instituiu o sistema on-line de outorgas

O impacto na cadeias de insumos, porém, produziram exi-

(SIOUT). Desde então, a Companhia aplica esforços na

gências de reequilíbrio financeiro dos contratos, com efei-

transição e atualização de todos seus processos de ou-

tos representativos. Outra atividade impactada, mas que

torga superficial físicos para o sistema on-line. Em dezem-

evoluiu e cumpriu objetivos foi o trabalho técnico-social,

bro de 2021, estava sob gestão da Companhia um total de

que adaptou as atividades socioambientais vinculadas às

346 processos de outorga envolvendo recursos hídricos su-

obras de expansão de acordo com o cenário imposto, pos-

perficiais. A outorga corresponde ao ato administrativo

sibilitando mitigar o impacto no cotidiano dos usuários,

pelo qual o Poder Público outorgante concede o direito de

Operação

bem como orientar na fase final dos empreendimentos de

uso dos recursos hídricos nos termos e condições estabe-

esgoto: a conexão dos imóveis à rede de esgotamento sa-

lecidas no referido documento.
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vas obras, das quais podemos destacar o SES de Gramado,
o SAA de Santa Cruz do Sul, o SES Bento Gonçalves e o SAA
Canela. Em 2021 ainda foram concluídos mais de 40 Termos
de Referência para contratação de novas obras de expansão, totalizando mais de R$ 330 mi em investimentos para
os próximos anos.
SASB IF-WU-000.E.. Além da expansão da capacidade
tratamento, expressa por obras de ETAs e ETEs pelo estado,

Situação do Processo de Outorga
Outorga Emitida pelo SIOUT (DRHS)

Licenciamento ambiental

Qtd.
93

Regularizado pela IN SEMA 01/2021

205

Válidas em processo físico (DRHS)

34

lacionados a Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs)

Outorga emitida pela ANA

14

e 175 relativos a Sistemas de Esgotamento Sanitário (SESs).

TOTAL

No final do ano de 2021, estava sob gestão da Companhia
um total de 394 processos de licenciamento, sendo 219 re-

Da totalidade de processos, 329 deles estão atrelados a licenças ambientais vigentes, sendo 109 para expansão dos
sistemas (46 SAAs e 63 SESs) e outras 220 licenças relacionadas à operação dos sistemas da Companhia (164 SAAs
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346

PPP da região metropolitana
Índice
Mensagem
Corsan
Setor
Estratégia
Governança
Integridade
Pessoas

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

Conheça melhor o SoluTrat! Assista o vídeo:

SoluTrat

Em 2021, observamos o primeiro ano de operação da

O serviço SoluTrat é uma solução de coleta e

Parceria Público-Privada firmada entre Corsan e Ae-

tratamento de esgoto sanitário, por meio da

gea para formar a Ambiental Metrosul, nova respon-

prestação do serviço de limpeza programada

sável pelo esgotamento sanitário da região metro-

de soluções individuais (fossas sépticas) e des-

politana. O contrato de PPP foi elaborado de modo

tinação correta dos efluentes. Considerando a

que, no primeiro ano, não houvesse previsão de in-

grande capilaridade dos serviços da Corsan,

vestimentos em expansão por parte do parceiro pri-

presente em 317 municípios, espera-se que o

vado – isso considerando a necessidade de estabe-

SoluTrat contribuirá para viabilizar a universali-

lecimento e adaptação operacional à estrutura exis-

zação dos serviços de saneamento básico.

tente.
Ainda assim, a Ambiental Metrosul
executou investimentos em expansão, parte já concluído em
2021, contribuindo com 4.174 novas
economias de esgoto. Estas, so-

A Corsan trabalhou junto a outras instituições

4.174 novas

para estabelecer normativas que regulam o

economias

Federal. Tais regramentos foram estabelecidos

tema, incluindo Ministérios Público Estadual e

de esgoto

madas às 19.126 economias implantadas nas obras
de ampliação de cobertura da Corsan, elevaram a cobertura de SES disponível para conexão de 247.062 no início de
janeiro para 270.362 ao final de dezembro.
Considerando o universo de economias abastecidas pelo
sistema de abastecimento de água dos municípios da PPP,
saímos de uma cobertura de 37,19% para 40,37%, de modo
que a meta de cobertura de esgoto sanitário no ano de
2021 estabelecida no contrato (36,79%) foi superada, nos

nas duas principais agências reguladoras do
Estado, resultando nas publicações das resoluTambém ao longo do ano a parceira privada colocou em

ções RN 50/2019 – AGERGS e CSR 008/2020 AGE-

prática um conjunto de ações para atendimento a outros

SAN-RS, as quais estão em processo de revisão.

objetivos do contrato, como a efetivação das ligações em

A solução individual tem sua aplicação restringida aos lu-

áreas já atendidas com esgotamento sanitário. Em janeiro,
das 247 mil economias com cobertura do SES, 58 mil não
estavam conectadas ao sistema. Ao longo do ano, a ação
de efetivação de ligações surtiu efeito em 18 mil dessas
economias, que agora já se encontram conectadas ao sistema.

deixando na metade do caminho para a meta de 2022
(43,40%).
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gares pouco adensados, no entanto, de acordo com o planejamento de expansão dos sistemas de esgoto, mesmo
os municípios de maior porte terão um pequeno percentual
de suas economias atendidas por meio dessa solução.

O serviço foi iniciado na região das missões, no qual foram
validados os processos de vistoria e limpeza, sendo geraÍndice
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das mais de 2.400 notificações, executadas cerca de 240
vistorias e 30 limpezas. Estes números serão alavancados
a partir da revisão das normativas, tendo em vista que, atualmente, não há punição prevista para a não adesão ao
programa.
Apenas em 2021, foram realizadas em torno de 70 reuniões
de apresentação do SoluTrat às prefeituras, as quais anuíram com a implantação do serviço, especialmente aqueles municípios com baixa densidade demográfica, cujo
planejamento da Companhia prevê 100% de sistema individual.
Caminho para a universalização
A atualização do marco legal do saneamento, Lei Federal
14.026/2020, estabeleceu que os contratos de prestação do
serviço de água e esgoto deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 2033. Mirando esta meta, a Corsan se estruturou para implantar o
SoluTrat em todos os municípios onde presta serviço.
No ano de 2022 a Corsan tem por meta, já estabelecida em
contrato, iniciar o serviço de limpeza de soluções individuais em Aceguá, Arroio do Sal, Condor, Estância Velha, Gramado, Nova Hartz, Osório, Panambi, Passo Fundo, Pejuçara,
Salto do Jacuí, Santa Maria do Herval, Sapiranga, Taquara,
Terra de Areia, Tramandaí e Três Coroas.

No período de longo prazo, estima-se que cerca de 35% das

destinação adequada é cuidadosamente gerida pelas

economias de água serão atendidas com soluções indivi-

equipes da Corsan.

duais nos 307 municípios atendidos pela Corsan.

Gestão de efluentes e resíduos
GRI 303-2 Para além do tratamento de água, atendemos
à população do Rio Grande do Sul com a coleta e tratamento de esgoto sanitário, atendendo aos padrões de
qualidade de efluentes descartados determinados nas Resoluções CONSEMA 355/17 e CONAMA 430/11. Em ambas as
atividades, há a produção de resíduos sólidos (lodo), cuja
67

SASB IF-WU-140b.1

SASB IF-WU-450a.2

GRI 307-1 .

GRI 416-2 Ainda que nossas atividades estejam pautadas
pelo cumprimento estrito da legislação e demais regulações, quatro autos de infração relacionados ao lançamento de efluentes foram registrados, sendo dois no município de Capão da Canoa e outros dois em Xangri-Lá.
Dois autos dizem respeito ao não cumprimento de disposições e condicionantes das licenças de operação; uma ter-

ceira infração consistiu no envio de resíduo de esgotamento sanitário entre empreendimentos; por último, receÍndice
Mensagem

bemos autuação por lançamento de esgoto cloacal bruto
para o meio ambiente, em virtude do rompimento de taludes de bacias de infiltração. Somadas, as multas se apro-
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ximam ao valor de R$ 109 mil. De maneira geral, recebemos
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25 autos de infração em 2021, dos quais 4 consistem em
sanção. Desse total, 13 infrações estão ligadas a falhas de
controle ou de atendimento às licenças em vigor; 4 estão
ligadas ao lançamento de efluentes; e 8 dizem respeito a
fatos relacionados à qualidade da água distribuída. Neste
2021, ainda realizamos 4.410 serviços relacionados a notificações de extravasamento de esgoto.
SASB IF-WU-140b.2 Reconhecemos que, assim como nos

Operação

posicionamos em relação à qualidade da água, precisa-
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mos evoluir nosso entendimento sobre os impactos de
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efluentes lançados no meio-ambiente. Por isso, entre 2017
e 2018, foi realizado projeto em parceria com a FURG para a
identificação de ferramentas mais adequadas para as
análises químicas e ecotoxicológicas do esgoto tratado
pela Corsan. Entendemos a importância fundamental de
se encaminhar o tratamento de contaminantes de preocupação emergente, em particular de produtos de higiene e
fármacos, com o objetivo de minimizar impactos nos corpos hídricos receptores.

Contribuições para a gestão de resíduos sólidos
GRI 306-1 Em sistemas convencionais, os lodos provenientes do tratamento de água e esgoto costumam ser destinados a aterros sanitários, onde seu potencial de reuso é
desperdiçado, restando apenas os impactos negativos,
como o uso do espaço e a emissão de gases causadores
de efeito estufa.
Por isso, em 2021 realizamos diversas ações para qualificar
a gestão dos resíduos sólidos produzidos pela Corsan em
seus processos, como a padronização dos modelos de
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para os Sistemas de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Laboratórios Analíticos da Companhia.
Para tanto, contratamos o SENAI com o objetivo de definir
as diretrizes e estratégias para o processo de gestão dos
resíduos sólidos gerados em nossas unidades, desde a
identificação até a destinação ambientalmente adequada, em conformidade com as Políticas Nacional de Estadual de resíduos sólidos.
Criamos o Grupo de Trabalho do Lodo, com a finalidade de
definir regras para a gestão desse resíduo, incluindo critérios para priorização das unidades desaguadoras e definição de novas tecnologias para secagem de lodo. Além
disso, iniciamos em 2021 o Projeto Estratégico de Gestão
dos Lodos, que visa propor alternativas tecnológicas para
desaguamento e destinação ambientalmente adequada

GRI
SASB
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dos resíduos sólidos gerados pelos Sistemas de Abastecimento de Água, bem como consolidar uma gestão adeÍndice
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quada desses materiais, com informações centralizadas.
GRI 306-2 Também financiamos até 5 anos de pesquisa
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) dedicada ao aproveitamento e disposição do lodo
de Estações de Tratamento de Água em solo agrícola. Com
base nesse estudo, propusemos ao Conselho Estadual de
Meio Ambiente que defina critérios e procedimentos para o
uso no solo dos lodos gerados em estações de tratamento.
Por fim, contribuímos para a alteração da Resolução CONSEMA 372/2018, buscando a não incidência de licenciamento ambiental sobre Sistemas de Abastecimento de
Água de porte mínimo, o que equipara a legislação do RS à
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de outros entes da federação. A partir dessa alteração, es-
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enquanto preservamos o monitoramento ambiental a
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O atendimento ao cliente pode ser um desafio para quem,
como a Corsan, atende a uma extensa área de 317 municípios. Por isso, entendemos que a fronteira para melhorarmos nosso atendimento ao cliente está na combinação de
presença local com canais digitais abrangentes e qualificados.

Nosso objetivo é oferecer o

Unidades inteligentes

com seus usuários, inovando nos processos de atendi-

O projeto Unidades Inteligentes consiste na padronização e
modernização dos ambientes de atendimento da Corsan.

os escritórios locais. O projeto inclui:

Em 2021, 35 unidades foram beneficiadas pelo projeto, num

Padronização visual;

total de 40 até agora. No próximo ano, outros 107 estabele-

Atendimento somente via agendamento prévio;

cimentos Corsan serão atualizadas para o novo padrão vi-

Treinamento para os atendentes;

sual e tecnológico, atingindo 100% das unidades. O produto

Tablets para digitalização de documentos;

do projeto são ambientes de atendimento totalmente re-

Outras comodidades.

modelados, modernos, melhorando a relação da Corsan

melhor atendimento ao cliente
entre todas as empresas de
saneamento no Brasil
Em 2021, os registros de solicitações no site (Unidade de
Atendimento Virtual) e App Corsan tiveram um aumento de
45% e 64%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
Outro canal que apresentou um significativo aumento no
registro de solicitações por parte dos usuários foi o totem
de autoatendimento. Em 2020 foram 32.911 solicitações registradas, enquanto em 2021 atingimos 319.130 registros
(aumento de 870%).

GRI
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mento e aumentando a satisfação daqueles que procuram
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unidade mais próxima, ou através do serviço de Atendi-

2021

Atendimentos (unid.)

%

Atendimentos
(unid.)

%

Δ (p.p)

3.040.731

49

4.403.953

52

3

App Corsan

818.007

13

1.344.425

16

3

Call center

973.539

16

1.218.253

14

-2

1.066.683

17

1.075.281

13

-4

Principais canais
Site

Presencial (US)

mento por Videochamada.
Atendimento por videochamada
Em 2021, lançamos nosso canal de atendimento por meio
de videochamada, uma modalidade que oferece ao usuário a possibilidade de ser atendido por um funcionário da
Corsan, em tempo real, em qualquer lugar, via celular, tablet ou computador. Ao agendar o atendimento por video-

Estratégia

Totens de autoatendimento

Os 320 totens contrata-

chamada, o solicitante recebe um e-mail com as informa-

Governança

A implantação dos totens de autoatendimento tornou mais

dos

ções sobre o serviço solicitado, com o dia e horário e o link

ampla a gama de Canais de Relacionamento da Corsan,

em 249 dos 317 municí-

de acesso para o atendimento.

propiciando mais opções aos clientes, tanto dentro das

pios atendidos. Outros

Unidades de Saneamento, quanto em pontos estratégicos

66 já estão contratados,

Todos os serviços disponibilizados na carta de serviços da

de grande circulação de pessoas, como Prefeituras, Câ-

e serão disponibilizados aos usuários até o final de 2022.

mara de Vereadores, supermercados, estações rodoviá-

Unidade de atendimento virtual

canais de relacionamento: 9,5/10,0.

Em 2021, lançamos a Unidade de Atendimento Virtual, canal

Pesquisa com clientes

de atendimento da Corsan que oferece serviços 100% di-

Realizamos pesquisa amostral entre usuários da Corsan,
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rias/hidroviárias, etc.
Nos terminais de autoatendimento estão disponíveis os
serviços mais demandados, como emissão de 2ª via da fatura, informe de vazamentos, registro de falta de água,
consulta à situação do abastecimento, entre outros. Desde
o início das instalações já foram registrados em média 30
mil serviços/mês, com destaque para o pagamento/parcelamento de faturas com cartões de crédito e débito. Em
comparação aos demais canais de autoatendimento (site
e app), os totens apresentam o maior número de transações até o momento, com arrecadação média de R$ 200
mil ao mês.

estão

disponíveis

gitais. Atualmente, a Unidade de Atendimento Virtual é o
canal mais utilizado dentre os canais de relacionamento
da Corsan. O destaque principal é a Central de Serviços,
canal que registra o maior número de solicitações e tem
sido um diferencial no atendimento ao cliente desde o início da pandemia, oferecendo cada vez mais serviços.
Nesse canal, o cliente pode registrar a sua solicitação, 24
horas por dia, sem necessidade de atendimento telefônico
ou presencial, para os principais serviços. Além disso, o cliente tem a possibilidade de agendar um atendimento na
72

Corsan estão disponíveis no atendimento por vídeochamada. O canal detém a maior nota de satisfação dentre os

para medir o nível de conhecimento, satisfação e confiança desses em relação à Companhia. Foram 24.986 entrevistas, em 66 municípios, durante os meses de junho e
julho. Principais resultados produzidos pela pesquisa:
Nota média elevada: 7,67/10,0
5 principais pontos de desconforto:
1º) valor cobrado pelos serviços (29%);
2º) buracos na rua provocados por serviços
(22%);

3º) falta de água (19%);
4º) ausência de rede de esgoto (18%); e
5º) qualidade da água (17%).
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Em relação à última pesquisa, realizada em 2016:
Evoluíram positivamente: qualidade, regularidade no
fornecimento, esgoto, atendimento.
Evoluíram negativamente: obras, manutenção e cobrança.

Governança de inovação
Estamos evoluindo a forma como buscamos as soluções
para os nossos problemas. Queremos focar cada vez mais
na criação de soluções inovadoras, com as tecnologias de
informação emergentes, como Inteligência Artificial, Deep
Learning, Big Data, IoT, BI e outras. Reside na digitalização o

Resultados
Financeiros

em dados” e “Pobre em informação”. Entendemos que o

Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

maior desafio para mudar a realidade descrita como “Rica
caminho a percorrer é o da tecnologia, da digitalização, da
integração e da gestão inteligente de informações.
Quando se pretende inovar em uma grande organização,
a maior barreira é cultural. E para alavancar-nos a patamares competitivos de inovação, a cultura de inovação da
Corsan precisa evoluir. O propulsor dessa mudança é o
Programa de Inovação Univer|Tech.

GRI
SASB

busca por soluções inovadoras no saneamento, constituítabelece um conjunto de métricas, eixos de atuação e propostas para a inovação. Seu objetivo é fomentar a inovação no ambiente interno da Corsan e no ecossistema de
inovação do Estado do Rio Grande do Sul, impulsionando a
cultura de inovação, convergindo as ações de inovação e
simplificando os meios/processos de inovação. Com orça-

Inovação

Impacto
Socioambiental

Para colocar em prática nosso papel de protagonistas na
mos em 2020 o Programa de Inovação UniverTech, que es-

Mensagem
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Univer | Tech

73

mento realizado de R$ 827 mil em 2021, o Univer|Tech é um
dos pilares de sustentação da Governança da Inovação da
Corsan.

Parcerias tecnológicas
Índice
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de Tramandaí, projeto de R$ 1,4 milhão, em operação desde

nhia da sociedade e das empresas privadas é um dos eixos

Redução em 37% de consumo de ácido fluossilicico

de atuação do programa, que busca agregar valor para a

Redução em 29% de consumo de gás Cloro

marca Corsan, gerar novos negócios e ampliar o retorno

Redução em 25% de consumo de sulfato de alumínio

social. Para isso, empregamos uma concepção de cresci-

Redução em 29% de custo unitário da água produzia

mento escalável (metodologia FLY): o início dos projetos se

Aproximadamente 30% em necessidade de pessoal

dá nas redes de inovação, avançando pela alavancagem

Salto de 180 vezes na frequência da coleta de infor-

e viabilizando a incubação e a aceleração de alternativas

mações, passando de uma escala de tempo de horas

de grande potencial. Em 2021 foram formalizados 5 Proto-

para segundos.

colos de intenção com universidades do Rio Grande do Sul:
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FURG, UFSM, UPF, IMED e UNIIJUI. Também nos associamos a
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2020:

Conectar a Corsan às Universidades, aproximar a Compa-

Neste ano, o projeto ETA 4.0 começou a ser expandido para
outras unidades. Até setembro de 2022, as unidades de Ca-

3 ecossistemas de inovação (Transforma RS, Amcham e

nela, Charqueadas, Camaquã, Lajeado e Venâncio Aires
deverão operar segundo o conceito 4.0. O investimento to-

tégia de Inovação (Guerra IPS e FIA).

tal do projeto é de R$ 11 milhões.

Saneamento 4.0

controle de 39 parâmetros em 6 operações unitárias dife-

Poço 4.0

O futuro é 4.0. As transformações tecnológicas caminham

rentes. No projeto ETA 4.0, substituímos essas atividades por

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento e pro-

no sentido da automação de processos com emprego de
análise de dados, inteligência artificial, robótica, internet
das coisas, computação em nuvem, entre outras. Mais do
que absorver essas tecnologias, na Corsan tentamos
torna-las realidade em menor tempo.
ETA 4.0
Atualmente, para entregar água com qualidade na casa
de seus clientes, nossos os colaboradores realizam mais de
250 análises químicas por dia, ajustando dosagens para o

sistemas analíticos automatizados, que digitalizam toda a
informação química necessária para o controle da qualidade da água. Em cada ETA 4.0, são instalados 4 sistemas
modularizados para monitorar e controlar os parâmetros
operacionais, realizando as dosagens necessárias dos produtos químicos.

dução de um lote pioneiro de 22 protótipos funcionais de
analisadores-dosadores multiparâmetros, a serem instalados em poços de captação de água na cidade de Alegrete. O objetivo é avaliar o desempenho funcional dos
equipamentos sob diferentes condições e ambientes operacionais, aproximando-se assim de um equipamento em

Esta mudança acelera a tomada de decisão e melhora
nossa capacidade de gestão estratégica a partir da geração de dados qualificados sobre a operação. Os resultados
são visíveis, como demonstra a experiência com a ETA 4.0
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nível pré-comercial. O Poço 4.0 possibilita analisar cor, turbidez, flúor, cloro, temperatura e pH da água captada, e do-

sar os insumos necessários, conforme a vazão, para assegurar a potabilidade da água captada. Os benefícios são
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Meio socioeconômico (malha viária, organização ad-

O projeto Água Conectada consiste na implementação de
software para recebimento e gestão de dados de telemetria de consumo de água, pressão, vazão, temperatura, entre outros. A partir da gestão desses dados, teremos condi-

Redução de 40% no custo unitário da água produzida

ções de produzir análises de perfil de cliente, funciona-

Consumo previsto de energia por módulo de 300 W

mento dos hidrômetros, e até emitir alertas de anomalias.

Redução de 14 vezes da necessidade/despesas de

Na frente comercial, o Água Conectada integrará os hidrô-

pessoal (homem/hora)

Governança

Água conectada

metros de forma automática aos sistemas de faturamento

lombolas e povos indígenas) etc);
Meio biótico (vegetação, biomas, unidades de conservação e zonas de amortecimento etc);
Corsan (regionais, COP, captação, estações de tratamento de água e esgoto, barragens e pontos de lançamento); e,
Potenciais poluidores (polo petroquímicos, oleodutos,
gasodutos, aterros, extração mineral etc).

Redução de 14 vezes de custos de deslocamentos

e de serviço, disparando ordens de serviço, como a sus-

Aumento dos padrões analisados, dos atuais 5 para

pensão do fornecimento de água no caso de usuários ina-

Esta ferramenta apresenta as potencialidades para evoluir

dimplentes.

a nossa gestão ambiental, integrando informações corpo-

20
O projeto tem valor total de R$ 2,3 milhões, sendo 60% através da Lei do Bem.

rativas à visão geográfica, com atualizações periódicas,

Georreferenciamento
Com o objetivo de melhorar sua capacidade de controle e
gestão em um ambiente operacional complexo e espalhado por 317 municípios do RS, a Corsan vem investindo
em ferramentas que empregam tecnologias de georreferenciamento em diversos processos relacionados ao licenciamento ambiental, à operação de tratamento e distribuição, bem como à gestão comercial.
Construímos a ferramenta georrefenciada do SIG Ambiental a fim de qualificar o planejamento ambiental da companhia em 5 eixos gerais:
Meio físico (geologia, hidrogeologia, geomorfologia,
pedologia etc);

GRI
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ministrativa, ocupações do solo, povos tradicionais (qui-
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resultando na obtenção de novas informações através de
dashboards e de mapas interativos gerenciais. Por meio
dessa base de dados georreferenciada, esperamos implementar a gestão ambiental em nível corporativo, bem
como auxiliar gestores na tomada de decisões sobre expansão e manutenção da operação. Além disso, o SIG Ambiental serve como uma ferramenta de respostas a emergências.
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Receita de Água
Receita de Esgoto
Receita de Construção
Deduções da Receita
Custos e Despesas Operacionais
Custos dos Serviços
SG&A
Outras Receitas/Despesas Operacionais
EBITDA
Margem EBITDA
Depreciações e Amortizações
EBIT (Lucro Operacional)
Margem EBIT
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Lucro Líquido antes da CSLL
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Margem Líquida

GRI
SASB

CSLL
Lucro Líquido

2021

2020

Δ (%)

3.410.664

3.153.453

8,2%

3.281.127
260.826
310.496
(441.785)

3.029.098
229.537
316.509
(421.691)

8,3%
13,6%
-1,9%
4,8%

(2.733.724)

(1.546.946)

76,7%

(2.090.008)
(686.334)

(1.932.944)
(566.945)

8,1%
21,1%

42.617

952.943

-95,5%

676.940

1.606.507

-57,9%

19,85%
(196.423)

50,94%
(170.519)

-31,1 p.p.
15,2%

480.516

1.435.988

-66,5%

14,09%
(162.268)

45,54%
460.429

-31,4 p.p.
-135,2%

318.248

1.896.417

-83,2%

32.221

(82.023)

-139,3%

350.469

1.814.394

-80,7%

10,28%

57,54%

-47,3
p.p.

R$ 3 bilhões
em receita operacional líquida

Receita
GRI 201-1

A receita operacional líquida, considerando

apenas as receitas de água e de esgoto, atingiu R$ 3.100
milhões no exercício encerrado em 31/12/2021, um aumento
de 9,3% em relação ao exercício anterior. Esse crescimento

9,3%
maior em relação a 2020

é decorrente, principalmente, do reajuste tarifário aplicado
no período, além do crescimento orgânico de economias
de água e de esgoto.

Evolução da Receita Líquida (R$ milhões)
CAGR2018-2021: 8,3%
+9,3%

263
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2.441

2.612

2.837

2018

2019

2020

3.100

2021

2.837

2020

3.100

2021

Inadimplência
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Acompanhamos como principal indicador de inadimplência a representatividade dos títulos com atrasos acima de
180 dias após o vencimento em relação a seu faturamento
nos últimos 12 meses, por entender que esta é a melhor referência para a inadimplência estrutural do negócio.
Em 31/12/2021, o indicador de inadimplência 180 dias foi de
6,1%. Os patamares observados em 2021 refletem os efeitos
da pandemia de Covid-19, principalmente como consequência das restrições à suspensão do fornecimento de
água.

Operação
Inovação

Resultados
Financeiros

Inadimplência 180 dias/faturamento UDM

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

4,4%

5,6%

Temos

6,1%

meta

a

redução

desse

índice ao prezar pela qualidade do serviço

3,7%

prestado, buscando manter uma comunicação clara e tempestiva com os clientes e pro-

2018

2019

2020

porcionar formas diferenciadas de quitar suas

2021

pendências.
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Os custos e despesas, descontados os efeitos da amortização e depreciação e custos de construção, totalizaram R$
2.428 milhões, um aumento de 96,9% em comparação com
o exercício anterior. O incremento de R$ 1.195 milhões nos
custos e despesas decorreu, principalmente, do reconhecimento da imunidade tributária impostos federais, cuja
ação judicial está transitada em julgado, e teve impacto
superior a R$ 800 milhões no resultado operacional de 2020
– dificultando em larga medida a comparabilidade com

Pessoal

Indenizações e provisões trabalhistas

Os custos e despesas com pessoal totalizaram R$ 1.067,2

Os custos e despesas com indenizações e provisões traba-

milhões, um crescimento de 8,6% em comparação com o

lhistas totalizaram R$ 214,8 milhões, um aumento de 68,0%.

exercício anterior. O aumento de R$ 84,6 milhões no período
foi influenciado pelos reajustes salariais. Os custos e despesas com pessoal aqui demonstrados incluem apenas o
gasto com pessoal ativo, não considerando as despesas
com indenizações trabalhistas e as provisões previdenciárias.

As provisões de pós-emprego totalizaram R$ 31,5 milhões,
com aumento de 477%, em razão da atualização das estimativas atuariais para cobertura do passivo do plano de
pensão do qual a Companhia é patrocinadora. Cabe destacar também a redução de R$ 184 milhões no saldo da
provisão para benefício pós-emprego, registrada no Pas-

outros períodos.

sivo Não Circulante, em larga medida decorrente da atualização da premissa de taxa de desconto atuarial (de R$

(R$ mil)

2021

2020

Δ (%)

Pessoal
Indenizações e provisões trabalhistas
Provisões de pós-emprego
Materiais
Energia Elétrica
Serviços de Terceiros
Contraprestação PPP - RMPA
Gerais
PECLD
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas

(1.067.200)
(214.785)
(31.467)
(134.441)
(340.570)
(396.944)
(43.764)
(153.602)
(45.978)
989

(982.622)
(127.860)
(5.454)
(120.586)
(295.232)
(374.101)
(135.104)
(31.274)
839.279

8,6%

-99,9%

Subtotal

(2.427.761)

(1.232.956)

96,9%

(196.423)
(305.963)

(170.519)
(313.991)

15,2%
-2,6%

(2.930.148)

(1.717.465)

70,6%

Depreciações e amortizações
Custo de Construção
Total

954 milhões para 677,4 milhões).

68,0%
477,0%

Custos e Despesas Totais (R$ milhões)

11,5%
CAGR2018-2021: 7,6%

15,4%
6,1%
N/A
13,7%
47,0%
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2.375

2.263

839

2.930

1.717

2018

2019

2020

2021

Materiais

Contraprestração PPP – RMPA

Gerais

Os custos e despesas com materiais totalizaram R$ 134,4

As despesas de contraprestação no âmbito da Parceria

Os custos e despesas gerais totalizaram R$ 153,6 milhões,

milhões, um acréscimo de 11,5% em relação ao exercício

Público-Privada (PPP) da Região Metropolitana de Porto

um aumento de 13,7% em relação ao exercício anterior. Os

Mensagem

anterior. Esse aumento ocorreu principalmente em decor-

Alegre (RMPA) totalizaram R$ 43,8 milhões. A PPP consiste

principais fatores que contribuíram foram o aumento de R$

Corsan

rência do aumento nos preços de aquisição de materiais e

numa concessão administrativa ao parceiro privado para

10,2 milhões com concessões, e o aumento de R$ 5,6 mi-

produtos químicos (tais como sulfato de alumínio, ácido

a operação de serviços de esgoto e execução de obras

lhões em publicidade e propaganda.

sulfúrico, materiais de laboratório, e cloro).

para ampliação da rede e infraestrutura em 9 municípios,

Índice
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Energia Elétrica
Os gastos com energia elétrica totalizaram R$ 340,6 milhões, um aumento de 15,4% na comparação com o exercício anterior, explicado principalmente pelos aumentos ta-

durante 35 anos. A Corsan mantém contratos diretamente
com os municípios da área de abrangência, bem como é
responsável pela gestão comercial e pelo relacionamento
com o usuário final dos serviços.

Perdas Esperadas em Créditos de Liquidação Duvidosa PECLD
As perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa,
totalizaram R$ 46 milhões, um aumento de 47% em relação
ao mesmo período do ano anterior. Explica-se pelo au-

rifários aplicados no período, compensados parcialmente

mento da inadimplência verificado pelo acréscimo do

pela ampliação da aquisição de energia no ambiente de

saldo de contas a receber vencidas a mais de 180 dias. Atu-

contratação

almente, a Corsan constitui a PECLD com base no período

livre.

prescricional de suas faturas (5 anos para particular e 10
anos para público), representando o patamar histórico de

Inovação

Serviços de Terceiros

Resultados
Financeiros

Os custos e despesas com terceiros totalizaram R$ 396,9
anterior. Os principais fatores que influenciaram essa vari-

As variações nas outras receitas e despesas operacionais,

Impacto
Socioambiental

ação foram os serviços especializados de terceiros, que in-

líquidas, na ordem de R$ 800 milhões, justificam-se pelo re-

clui o trabalho das consultorias contratadas para suportar

conhecimento da imunidade tributária impostos federais.

Pandemia de
Covid-19

1% do faturamento mensal da Companhia.
Outras receitas e despesas operacionais

milhões, 6,1% maior em relação ao mesmo período do ano

as entregas estratégicas da Companhia, e a renovação e
novos contratos de apoio operacional em diversos municípios.

Sobre o Relatório
GRI
SASB
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EBITDA
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O EBITDA do exercício de 2021 foi de R$ 676,9 milhões, com
significativa redução na comparação com 2020. Essa variação é decorrente do reconhecimento da imunidade tributária impostos federais, cuja ação judicial está transitada
em julgado, e teve impacto superior a R$ 800 milhões no
resultado operacional de 2020 – dificultando em larga medida a comparabilidade com outros períodos. A margem
EBITDA, resultado da divisão do EBITDA pela Receita Operacional Líquida, atingiu 19,85% no ano, uma redução de 31,1
p.p. em relação a 2020.

EBITDA Ajustado

Pessoas
Operação
Inovação

Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

O EBITDA Ajustado foi construído pela Companhia com a
intenção de permitir melhor interpretação do desempenho
operacional, modelo de negócio e conversão de caixa. A
métrica busca eliminar efeitos de receitas e despesas não
recorrentes, assim como afastar o resultado da margem
de construção (diferença entre as receitas e custos de
construção).

(R$ mil)
Lucro Líquido
(+/-) Resultado Financeiro
(+) CSLL
(+) Depreciações e amortizações
EBITDA
Margem EBITDA

2020

Δ (%)

350.469

1.814.394

-80,7%

162.268 (460.429) -135,2%
(32.221)
82.023 -139,3%
196.423

170.519

15,2%

676.940 1.606.507

-57,9%

19,8%

(+/-) Efeitos não recorrentes
Reconhecimento/efeitos da
imunidade tributária
Aportes extraordinários
Provisões adicionais –
passivo trabalhista
Baixa de ativos (obras em
andamento)
(+/-) Outros efeitos
Margem de Construção
EBITDA Ajustado

50,9% -31,1 p.p.

154.489 (793.092)

-119,5%

3.055 (839.092) -100,4%
49.301

27.000

82,6%

102.133

-

N/A

-

19.000 -100,0%

(4.532)

(2.518)

80,0%

(4.532)

(2.518)

80,0%

826.897

810.897

2,0%

28,6% -1,9 p.p.

Margem EBITDA Ajustado
26,7%
A elevação dessas receitas deu-se, largamente, pelos reajustes tarifários de 2021, aplicados em 01/07/2021. Isso foi

A tabela ao lado apresenta a reconciliação do EBITDA e do
EBITDA Ajustado, demonstrando quais os efeitos foram excluídos e adicionados.
Os motivos que justificam as adições e exclusões são os
seguintes:
O reconhecimento da imunidade tributária sobre impostos federais, cuja ação judicial está transitada em julgado, teve impacto positivo de R$ 839 milhões no resultado
operacional do exercício findo em 31 de dezembro 2020 –
dificultando a comparabilidade com outros períodos. No
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, o impacto
é menor, no valor de R$ 3 milhões negativos.
Os aportes extraordinários referem-se a gastos pontuais arcados pela Companhia relacionados a acordos celebrados para aditamento dos contratos dos municípios,
incluindo aqueles contemplados pela Parceria Público-Privada (PPP) da Região Metropolitana de Porto Alegre. A PPP
consiste em acordo celebrado, em 2020, entre a Companhia e a Ambiental Metrosul na referida região;
O valor considerado como “Provisões adicionais –
passivo trabalhista” representa os esforços internos para

Em 31/12/2021, o EBTIDA Ajustado atingiu R$ 826,9 milhões,

capaz de compensar o aumento nos Custos e Despesas.

crescendo 2% em relação ao resultado do exercício ante-

A Margem EBITDA Ajustada, que se dá pela divisão do

tencioso trabalhista. Esse trabalho de revisão foi executado

EBITDA Ajustado pela Receita Operacional Líquida (descon-

no exercício social de 2021 e, por sua natureza extraordiná-

siderando as Receitas de Construção), registrou 26,7% em

ria, a Companhia entende que os seus efeitos devem ser

31/12/2021 ante 28,6% no exercício anterior.

excluídos da análise do desempenho do período. Totaliza-

rior. O aumento desse indicador se explica pelo crescimento da Receita Operacional Líquida, que, desconsiderando as Receitas de Construção, acrescentou R$ 263,2 milhões ao resultado operacional.

aprimoramento do provisionamento relacionado ao con-

ram R$ 102 milhões no exercício findo em 31 de dezembro

GRI
SASB

2021

de 2021.
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As baixas de ativos referem-se a um conjunto de

CAPEX

obras que estavam classificadas como “em andamento” e
Índice
Mensagem

480 milhões em investimentos, um aumento de R$ 63 mi-

evento como não recorrente.

lhões em comparação com o exercício anterior. O aumento

Resultado Financeiro

Corsan
Setor

GRI 203-1 No exercício de 2021, a Companhia realizou R$

que foram descontinuadas. A Companhia considera esse

no nível de investimento da Companhia é decorrente da
busca de atingimento da meta de ampliação da rede de

O resultado financeiro líquido de 2021 foi uma despesa de

coleta e tratamento de esgoto.

R$ 162,3 milhões.

Estratégia
Governança
Integridade
Pessoas
Operação
Inovação

Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
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(R$ mil)
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro ajustado
(+) Ajustes variações da
imunidade tributária
Resultado financeiro líquido

2021

2020

Δ (%)

136.176

98.666

38,0%

(316.747)

(183.208)

72,9%

(180.571)

(84.542)

113,6%

18.303
(162.268)

544.971

CAPEX total (R$ milhões)
CAGR2018-2021: 9,7%

364
-96,6%

Lucro Líquido

Lucro Líquido (R$ milhões)

O Lucro Líquido em 2021 foi de R$ 350,5 milhões, com signi-

CAGR2018-2021: 6,3%

ficativa redução na comparação com 2020. Essa variação

84

203

189

215

100

110

117

147

2018

2019

2020

2021

Água

Esgoto

Geral

é decorrente do reconhecimento da imunidade tributária
impostos federais, cuja ação judicial está transitada em

1.814.394

julgado, e teve impacto superior a R$ 800 milhões no resul-

58%

19%

tado operacional de 2020 – dificultando em larga medida
a comparabilidade com outros períodos. A margem líquida

11%

11%

10%

atingiu 10,28% no ano, uma redução de 47,3 p.p. em relação

292.087

301.153

350.469

2018

2019

a 2020.
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2020

2021

91

332
33

61

460.429 -135,2%

417

480

50%

31%

242

Endividamento
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A dívida bruta da Companhia atingiu R$ 1.152 milhões em
2021, um aumento de R$ 560,1 milhões com relação ao
mesmo período anterior, em função, principalmente, da
emissão de debêntures.
O saldo de caixa e equivalentes somou, em 2021, R$ 678,9
milhões, aumento de R$ 445,7 milhões em comparação
com a mesma data do ano passado. Essa variação é também explicada pela captação via emissão de debêntures.
Por entendermos que a natureza do passivo da Companhia
não é de origem meramente financeira, criamos, para fins

Inovação

(R$ mil)

2021

2020

Δ (%)

1.710.073

1.911.854

-10,9%

(+) Dívida Líquida

473.417

359.021

31,9%

(+) Dividendos a pagar

83.207

345.205

-75,9%

(338.454)

(220.154)

53,7%

718.801

467.194

52,3%

(+) Obrig. Previdenciárias

527.920

677.425

-22,1%

(+) Plano de Ass. Médica

229.042

251.875

-9,1%

Dívida Líquida e Outras Dívidas

(-) Precatórios a receber

Impacto
Socioambiental

(+) Passivo Contingente Líquido

Pandemia de
Covid-19

(+) Parc. Dívidas Tributárias
EBITDA UDM
Dívida Líquida e Outras
Dívidas/EBITDA UDM
Dívida Líquida /EBITDA UDM

16.140

(R$ milhões)

elevação da Dívida Líquida financeira.
A alavancagem financeira da Companhia, medida pelo ín-

Caixa 5,3x

dice Dívida Líquida/EBITDA UDM aumentou em relação ao

Curto Prazo

mesmo período do ano anterior e está em 0,70x.
A dívida de curto prazo da Companhia representa 11,1% do

679
422

endividamento total e 18,9% do saldo de caixa e equivalentes, como demonstram os gráficos a seguir:
Caixa

128

108

71

153

154

117

Curto

2023

2024

2025

2026

2027

Prazo

2020

2021

11%

20%

31.288 -48,4%

676.940

1.606.507

2,53x

1,19x

0,70x

0,22x

-57,9%

80%

89%
Longo Prazo

GRI
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Caixa e Cronograma de amortização da dívida

1,19x do exercício anterior, principalmente em função da

das não financeiras e reflete de maneira mais realista a situação das obrigações da Companhia.

Sobre o Relatório

vidas/EBITDA UDM, registrou 2,53x no exercício de 2021, ante

de análise, o indicador Alavancagem Total, que inclui dívi-

Operação

Resultados
Financeiros

O indicador, medido pelo índice Dívida Líquida e Outras Dí-
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Curto Prazo

2027+

Atualmente, a dívida financeira da Corsan está atrelada

Dividendos e

reito ao recebimento do crédito decorrente da ação judi-

Juros sobre Capital Próprio

proporcional à sua partição no capital – não tendo efeito

majoritariamente ao IPCA. O aumento da participação do
Índice
Mensagem
Corsan

indexador é característico das linhas de financiamento das
Debêntures e BNDES contratadas pela Companhia. Os gráficos a seguir apresentam a composição da dívida bruta
por indexador:

2020

Estratégia
Governança

36%

18%

11%

18%

30%

16%

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

bro de 2021, o registro de juros sobre capital próprio no valor
de R$ 83,2 milhões (R$ 97,4 milhões em 31 de dezembro de

13%

2020), utilizando como base a taxa de juros de longo prazo
51%

TJLP, aplicada sobre o patrimônio líquido, observado o limite de 50% do somatório dos lucros acumulados e reser-

IPCA

CDI

SELIC

Pré Fixada

Inovação

Resultados
Financeiros

A Companhia efetuou, no exercício findo em 31 de dezem-

7%

Operação
TJLP

dendo mínimo, respeitada a vantagem atribuída as ações
preferenciais.

2021

Integridade
Pessoas

do exercício, após as deduções determinadas ou admitidas em lei, 25% será destinado aos acionistas como divi-

Endividamento bruto por indexador (%)

Setor

O Estatuto Social da Companhia prevê que, do lucro líquido

vas de lucros.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Conselho

Perfil do Endividamento (%)

de Administração deliberou e a Assembleia de Acionistas
ratificou a proposta de distribuição de dividendos extraordinários no valor de R$ 1.286 milhões. O valor corresponde
à parcela controversa, que ainda pende de expedição de
precatório, do ativo reconhecido a partir do trânsito em julgado do Processo nº 93.0015146-0, movido pela Corsan em
desfavor da União, referente à imunidade de recolhimento
de tributos federais (IRPJ e ITR). A liquidação dos dividendos
a pagar dar-se-á por meio de cessão da posição processual ao acionista controlador, isto é, a transferência do di-
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cial, e em espécie para os acionistas minoritários, de forma
caixa.
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Evoluir no impacto socioambiental
Saneamento é cidadania

comercial para servir à população, oferecendo oportuni-

Basta revisitar as conexões entre nossas atividades e os

ção – via tarifa social – dos preços cobrados pelo abaste-

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para termos
clara a centralidade do saneamento para o desenvolvimento humano (nas dimensões de renda, saúde e educação) e para a dignidade das pessoas. Por isso, é fundamental fortalecermos uma agenda de inclusão e acessibilidade econômica dos serviços da Corsan.
SASB IF-WU-240a.3 SASB IF-WU-240a.4 Com o prolongamento da pandemia de Covid-19 e seus efeitos sobre as
atividades econômicas, repetiu-se neste ano o cenário de
pauperização das classes baixas e médias do Brasil e do
Rio Grande do Sul – ora agravado pelo crescimento da inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o ano com alta de 10,06%, a maior em 6 anos, espremendo ainda mais o orçamento das famílias. Isso sem dúvidas contribuiu para o crescimento de 0,5 p.p. da inadimplência entre usuários e para as mais de 211 mil suspensões

dades para regularização, renegociação e mesmo reducimento de água e esgotamento sanitário. Para 2022, projetamos a reversão parcial desse quadro macroeconômico, a partir da estabilização da inflação, da geração de
empregos e do crescimento econômico.
Água, vida e cidadania
O programa Água, Vida e Cidadania visa a atender à população de baixa renda em áreas de ocupação consolidada, as quais não têm acesso à água tratada de qualidade, proporcionando mais saúde, dignidade e cidadania.
Além da água tratada, a população atendida também tem
acesso a benefícios como primeira ligação gratuita e três
meses de suspensão do faturamento da área para o trabalho socioambiental de conscientização do consumo,
além de promover oficinas de geração de trabalho e renda
para os moradores das áreas regularizadas.

residências ocorridas em 2021 (89,94% das quais foram re-

O projeto também gera diminuição das perdas físicas de

ligadas no prazo de 30 dias). Sendo saneamento um ser-

água nos sistemas de abastecimento, aumento na base de

viço básico e – sublinhamos – essencial para o desenvol-

clientes da Corsan, regularização da pressão nas áreas do

vimento e a dignidade humanas, orientamos nossa prática

entorno e fortalecimento da imagem da Companhia junto
à comunidade e às prefeituras.
86

Capacitação de mulheres
Em 2021, lançamos o projeto Nenhuma Casa sem Banheiro,
que beneficiará comunidade no município de Eldorado do
Sul, também atendida pelo programa Água, Vida e Cidadania. O programa inclui a capacitação de mulheres chefes de família, por meio da metodologia da ONG Mulher em
Construção, para atuar na construção civil e acompanhar
a obra.

Índice

Entre os objetivos desta edição do Nenhuma Casa sem Ba-

da Água” e planos pedagógicos relacionados ao meio am-

nheiro estão:

biente para os professores realizarem com os alunos. As

Contribuir para a promoção da saúde através de so-

Mensagem

luções de saneamento a partir da moradia;

Corsan

veis e construção coletiva de conhecimento na execução

Setor
Estratégia
Governança
Integridade
Pessoas
Operação

Promover o uso de tecnologias construtivas sustentá-

atividades podem ser realizadas presencialmente ou no
formato EAD, servindo de apoio aos professores no desenvolvimento de atividades virtuais devido a pandemia da
COVID-10.

da unidade sanitária; e
Capacitar mulheres da comunidade e oportunizar o
resgate de valores e direitos sociais a famílias em situação de vulnerabilidade.
Esta edição do Nenhuma Casa sem Banheiro é uma parceria entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU/RS), o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB RS), a ONG
Mulher em Construção e a Corsan, com apoio da prefeitura
municipal.

Educação ambiental

Inovação
Resultados
Financeiros

Portal H2OJE
Em 2021, a Corsan aprimorou o aplicativo/portal H2OJE, que

Dia Mundial da Água

Impacto

dissemina a cultura da sustentabilidade para a comuni-

O Dia Mundial da Água é uma data fundamental para a

dade. Ele está disponível para download gratuito nas lojas

Corsan e os multiplicadores ambientais realizam inúmeras

Google Play e Apple Store, e pode ser acessado também na

ações durante o mês de março para comemorar essa

plataforma www.h2oje.com. O H2OJE funciona como um

data. Em 2021, devido a pandemia, 91% das ações foram re-

agregador de informações, notícias, vídeos, game, materi-

alizadas na modalidade online, atingindo através de 57 ati-

ais de apoio, podcast e um chatbot de Sustentabilidade. O

vidades um público de mais de 3.600 participantes em

Portal também conta com uma série animada da “Patrulha

mais de 100 horas de ações de educação ambiental.

Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB
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Outra ação realizada em alusão a data do Dia Mundial da
Água envolvendo o público interno com objetivo de promoÍndice
Mensagem
Corsan
Setor
Estratégia
Governança
Integridade
Pessoas
Operação

ver a cultura da sustentabilidade, da inovação e do engajamento com seus colaboradores, foi a 3° edição o Game
H2OJE.
Cerca de de 250 funcionários, divididos em 25 equipes realizaram uma série de 7 desafios relacionados ao meio
ambiente e a convervação dos recursos hídricos. O Game
promovou a integração das equipes, além de fornecer
subsídios para que a Corsan estude as práticas e aprendizados que podem ser adotados para aperfeiçoar sua cultura sustentável, disseminada junto à cultura de inovação.
Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado anualmente em 5 de junho. No ano de 2021, o tema do Dia Mun-

Inovação

dial do Meio Ambiente foi Restauração de Ecossistemas.

Resultados
Financeiros

memorativa, atingindo um público de mais de 3.600 parti-

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

Nesse mês, a Corsan realizou 126 ações para esta data co-

Semana Interamericana da Água

cipantes em mais de 250 horas de ações de educação am-

Em outubro de 2021, a Corsan participou do evento de aber-

biental. Dentre as ações, foram realizadas plantio de mu-

tura da 28ª Semana Interamericana e a 21ª Semana Esta-

das, palestras em escolas, participação em eventos em

dual da Água. O evento foi realizado de maneira virtual em

alusão ao tema e palestras de sensibilização envolvendo a

função da pandemia. O tema dessa edição foi “cuide da

sociedade.

água, preserve a vida”. Também em comemoração à Semana Interamericana da Água, a Corsan promoveu ações
em todas as Regionais com a organização e participação
ativa dos multiplicadores ambientais e envolvimento da
comunidade local. As 267 ações realizadas atingiram cerca
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de 16.200 participantes em 480 horas de ações. Dentre as
ações, foram realizadas palestras em escolas, participação
em eventos em alusão ao tema, palestras de sensibilização
envolvendo a sociedade e visitas guiadas nas estações de
tratamento de água da Corsan.
Jovem Embaixador do Saneamento Básico
A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), em
parceria com a Quinta da Estância, promoveu para 10 mil
estudantes da rede pública da Serra Gaúcha e 10 mil estudantes do município de Viamão, a primeira imersão digital

Índice
Mensagem
Corsan
Setor
Estratégia
Governança

do Brasil. Trata-se de uma experiência diferenciada e ino-

Após a capacitação, os multiplicadores ambientais estão

vadora na área da educação ambiental: a Viagem de Es-

aptos organizar e realizar ações com o público externo (es-

tudos Virtual. São videoaulas temáticas e interativas, ela-

colas, prefeituras, empresas) e público interno (funcioná-

boradas com o objetivo de encantar e inspirar as crianças

rios da Corsan), abordando as diferentes temáticas com

em meio aos desafios do ensino à distância por conta da

apoio de materiais padronizados. Além dos módulos teóri-

pandemia da Covid-19.

cos, os alunos foram incentivados a elaborar projetos rela-

A Viagem de Estudos Virtual da Corsan, que já é adaptada
à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com foco
transdisciplinar, explorando as 4 áreas de conhecimento,
conta com 27 vídeo aulas e 120 testes de conhecimento
distribuídos após cada aula. Os alunos receberam um link

cionados à temática de educação ambiental, colocando
em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da formação. No evento houve a entrega dos certificados de capacitação e apresentação dos projetos de educação ambiental.

Integridade

de acesso, no qual farão a inscrição e, depois, tiveram

Os projetos foram elaborados no curso de capacitação por

Pessoas

acesso à plataforma EAD da Quinta da Estância, onde foi

cada grupo de multiplicadores das Regionais, com orien-

hospedada a Viagem de Estudos da Corsan. Ao final da Vi-

tação da equipe do SENAI e apresentaram os seguintes ob-

agem de Estudos virtuais, os alunos receberão um certifi-

jetivos:

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros

Impacto
Socioambiental

cado de “Jovens Embaixadores do Saneamento Básico”.
Capacitação dos Multiplicadores Ambientais da Corsan
Multiplicadores Ambientais, capacitando, através do SENAI,

SURCEN

Instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV)
para recolhimento do óleo usado da cozinha doméstica, com ações de sensibilização sobre o descarte
correto

SURFRO

Diagnóstico de nascentes urbanas, recuperação e
conservação

cerca de 300 funcionários da Corsan. Com investimento de
R$ 480 mil, o Programa incluiu 56 horas de formação em
temas como abastecimento de água, esgotamento sani-

Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

tenderam a importância do programa, garantiu o sucesso

SASB

Projeto

Em 2021 realizamos processo inovador de formação de

tário, recursos hídricos, resíduos sólidos, didáticas de en-

GRI

Regional

sino, elaboração de projetos de educação ambiental e
sensibilização. A grande adesão dos funcionários, que endo projeto este ano.
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Portfólio informativo sobre o trabalho em educação
SURLIT

ambiental desenvolvido na CORSAN SURLIT, com estratégias de divulgação das ações dos Multiplicadores Ambientais

Regional

Em 2022, entre as metas de desenvolver ações de educa-

Projeto
Programa CORSAN mais limpa com diferentes frentes

Índice

SURMET
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SURNE

Integridade
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SURPA

Operação
Inovação
Resultados
Financeiros

Impacto
Socioambiental

SURPLA

SURSIN

estes programas nas suas Regionais.
Ações de educação ambiental
De janeiro a dezembro de 2021, foram registradas mais de

Elaboração de materiais para ações de educação
ambiental orientados para abastecimento de água e
tratamento de esgoto – valorização e divulgação dos
serviços da CORSAN

740 ações de educação ambiental, atingindo 127 municípios atendidos pela Corsan distribuídos nas 10 Regionais.
Essas ações incluíram visitas nas Estações de Tratamento

Feira ambiental itinerante, com apresentação/avali-

de Água, palestras e oficinas nas escolas, atividades de

ação de projetos de escolas, palestras e exposições,
oficinas etc.

limpeza e recuperação de espaços, participação em even-

Programa de educação ambiental, customizado
para a regional sobre abastecimento de água (da
origem ao tratamento e distribuição), identificando
as características e desafios locais de abastecimento. Elaboração direcionada para o público interno com futura expansão para outros públicos.

Barão-RS

SURSUL

dores, entre outras.
presencial, abordando temáticas ambientais e, em alguns
casos, sociais. Foram aplicadas a diferentes públicos, como

Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de implementação de um sistema de microgeração de energia de fonte solar e modernização dos
equipamentos para redução do consumo energético
na unidade de São Valentim.

interno e externo e de variadas faixas etárias, incluindo alunos do ensino infantil (4 a 6 anos) até adultos e atingindo
aproximadamente 30 mil pessoas com mais de 1.400 horas
de atividades de educação ambiental.

Customização de materiais didáticos de educação
ambiental com informações locais da SURSIN, direcionado para os 4 eixos do saneamento e 3 públicos
distintos. Parte do material será produzido com con-

Pagamentos por
serviços ambientais
Com o objetivo de promover o uso sustentável dos recursos

Desenvolvimento de conteúdo para ações de EA com
o viés de valorizar as atividades da Companhia.

São Francisco de Paula-RS

naturais, manter a qualidade de nossos serviços de abastecimento, bem como melhorar resiliência de nossos serviços em um futuro de extremos climáticos (cenários de es-

GRI
SASB

tos, visitas domiciliares, ações nas associações de moraEssas ações foram realizadas nas modalidades on-line ou

teúdo inclusivo (aula gravada incluindo legendas e
libras)

Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

ção ambiental, os multiplicadores também irão implantar

de ação (projeto pedagógico de alfabetização ambiental, ação de aproveitamento de água filtrada da
saída dos filtros da ETA, compostagem de resíduos
orgânicos e implementação de um horto como experimento piloto)

tiagem, escassez hídrica e baixa qualidade da água bruta),
90

Índice

inovamos em fomentar práticas de engenharia verde para

lhano. O objetivo central do Programa é a melhoria da dis-

2022, será entregue (i) metodologia para a valoração indi-

benefício dos mananciais do RS.

ponibilidade e qualidade da água bruta captada no ma-

vidual das propriedades por meio de múltiplos fatores,

nancial superficial. Em sua primeira fase, que envolve ma-

através de uma calculadora, para que assim os proprietá-

peamento da região para estudo da viabilidade de desen-

rios sejam remunerados financeiramente por meio do

volvimento de um PSA, estudos preliminares foram condu-

PPSA; e (ii) relatório final e capacitações em temáticas re-

zidos por uma equipe técnica de trabalho da Universidade

levantes para a Corsan.

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um conceito

Mensagem

inovador que traz como princípio o incentivo aos proprie-

Corsan

ou não, a se engajarem ou manterem práticas conservaci-

Setor

tários de zonas rurais, por meio de recompensa, monetária
onistas que beneficiam a sociedade por meio da oferta de
serviços ambientais que a natureza proporciona. Trata-se

Estratégia

de um instrumento econômico e de caráter voluntário.

Governança

Em 2021, iniciamos piloto para nosso Programa de Paga-

Integridade

Venâncio Aires, visando à proteção e/ou recomposição de

Pessoas

mentos por Serviços Ambientais (PPSA) no município de
nascentes e matas ciliares na sub-bacia do arroio Caste-

de Santa Cruz do Sul – UNISC, com grande experiência na
temática.

Compromissos públicos

O primeiro relatório produzido pela equipe da UNISC foi fi-

Convênio com o Ministério Público

nalizado em 2021, e incluiu diagnósticos da área, análise

Neste 2021, a Corsan e o Ministério Público do Rio Grande do

das opções de pagamento aos produtores, considerações

Sul (MP-RS) firmaram convênio para mapear e conservar

e recomendações acerca do PSA, metodologia para o PPSA

nascentes no território gaúcho. A parceria visa estabelecer

e um Plano de Ações. Ademais, para o primeiro trimestre de

o acesso da Companhia ao sistema “Água para o Futuro”,
do MP, com repasse a essa instituição das informações so-

Operação

bre as nascentes localizadas e cadastradas pela Compa-

Inovação

Serviços Ambientais (PPSA).

Resultados
Financeiros

O convênio vai fomentar práticas transparentes de recu-

nhia no âmbito do Programa Especial de Pagamento por

peração e conservação de áreas de proteção permanente
(APP) associadas às nascentes, garantindo um apoio que

Impacto

beneficia diretamente à sociedade e aos usuários, e valo-

Socioambiental

riza as propriedades rurais e as fontes de abastecimento.
Devido ao importante papel da Corsa para a sociedade

Pandemia de
Covid-19

gaúcha, questões como igualdade de gênero farão parte
do Programa. Em 2022, deverão ser executados importan-

Sobre o Relatório

tes passos para a expansão do Programa para outras regiões do estado.

GRI
SASB
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Compensação ambiental FETAG
Índice

Em 2018, a Companhia assinou o Termo de Compromisso
Ambiental nº 007/2018-DBIO/SEMA com a Secretaria do

Mensagem

Meio Ambiente e Infraestrutura para a execução de projeto

Corsan

projeto denominado “Recuperação de Biomas” tendo

Setor

de reposição florestal obrigatória através da execução do
como parceira responsável pela execução à Federação
dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FE-

Estratégia

TAG-RS).

Governança

O projeto se justificou na medida em que visa fomentar a

Integridade
Pessoas
Operação
Inovação
Resultados
Financeiros

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
GRI
SASB

conscientização ambiental de agricultores gaúchos e a recuperação de áreas degradadas de Biomas Pampa e Mata
Atlântica, com ênfase na importância da preservação ambiental e no uso racional dos recursos naturais e na produção rural. O mesmo envolveu a alocação de recursos no
valor de R$ 1.364.099,80 e teve como objetivos recuperar
áreas degradadas em remanescente de vegetação nativa
no Bioma Mata Atlântica e realizar o manejo conservacionista no Bioma Pampa, promovendo a conservação e recuperação da biodiversidade, mediante o gerenciamento
integrado dos ecossistemas e a criação de oportunidades
para o uso sustentável dos recursos naturais; atingir um
público alvo em torno de 550 propriedades de agricultores
e pecuaristas familiares; recuperar 281,2 hectares de área
nos biomas Mata Atlântica e Pampa do RS e plantar 50.617
mudas nativas. A previsão é que este processo encerre no
ano de 2022.

Dessa forma, a sociedade civil organizada e o Poder Público, por meio dessa parceria buscou apoiar a manutenção do homem no campo com a função de assegurar o
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais
do imóvel rural, auxiliando na conservação e a reabilitação
dos processos ecológicos e promovendo a conservação da
água e da biodiversidade da fauna silvestre e da flora nativa.

Plano de Ação Socioambiental
GRI 2-24

GRI 2-25

Ao obter financiamento de R$ 300

milhões com a International Finance Corporation (IFC), vinculada ao Grupo Banco Mundial, a Corsan tornou-se a primeira empresa da América Latina a aderir à iniciativa Utilities for Climate (U4C – Serviços Públicos para o Clima). Reafirmando a ênfase em sustentabilidade, o empréstimo é
voltado para ações de redução de perdas de água e eficiência energética que compõem um projeto com investimentos totais da ordem de R$ 453 milhões.
Atrelado à operação, a Companhia firmou compromisso
com o IFC de cumprir um rigoroso Plano de Ação Socioambiental, no qual estão estabelecidas metas de adaptação
às melhores práticas do mercado em termos de governança ambiental, social e corporativa, incluindo o desenvolvimento de um sistema de gestão socioambiental, práticas relacionadas a condições de trabalho e, ainda, saúde
e segurança de comunidades e outras partes interessadas.

O Plano de Ação Socioambiental tem as seguintes metas e
entregáveis:
Desenvolver e implementar um Sistema de Gerenciamento Ambiental e Social, que deve conter os seguintes
elementos:
a) Política Ambiental e Social
b) identificação de riscos e impactos
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c) capacidade organizacional, competências e responsabilidades
Índice

SSO consistente com os requisitos de PS da IFC e alinhado

d) preparação e respostas para emergências

Mensagem

e) engajamento dos stakeholders

Corsan

f) monitoramento e revisão

Setor
Estratégia
Governança
Integridade
Pessoas
Operação
Inovação
Resultados
Financeiros

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório
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Desenvolver e implementar um sistema de gestão de
com GIIP, incluindo as diretrizes relevantes incluídas nas
Diretrizes Gerais de EHS do WBG e Diretrizes de EHS para
Água e Saneamento. A Corsan revisará, atualizará e fortalecerá a implementação de políticas, planos e procedi-

Os indicadores devem ser medidos, auditados periodicamente e reportados à alta administração;
Desenvolver e implementar um plano para mitigar as
perturbações e impactos socioeconômicos durante a
execução das obras do projeto de redução de perdas de
água;
Fortalecer sua estrutura organizacional atual no nível
corporativo e nos escritórios regionais para integrar a
equipe ambiental, social e de saúde e segurança ocupacional, e garantir a implementação consistente das políticas, planos e procedimentos ambientais e sociais corporativos em todas as operações da empresa;
Desenvolver mais profundamente a matriz de identificação de riscos em termos de potenciais situações de
emergência e desenvolver e implementar EPRPs (Emergency Preparedness and Response Package), que serão
adaptados para cada instalação ou atividade a ser realizada. Funcionários e contratados serão treinados em resposta a emergências e exercícios serão realizados. A empresa fornecerá informações adequadas às comunidades potencialmente afetadas e às agências governamentais relevantes;
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mentos corporativos para garantir um desempenho consistente de SSO em todas as regiões de operações. A empresa irá revisar e atualizar a alocação de recursos, incluindo pessoal, ferramentas e equipamentos, e estrutura organizacional para apoiar o sistema de gestão de SSO. Os
procedimentos incluirão medidas para mitigar e monitorar a exposição ocupacional a produtos químicos nas
ETAs;
Estabelecer políticas e procedimentos para gerenciar
e monitorar SSO e o desempenho dos contratados em relação aos requisitos do Performance Standard 2. Além
disso, a empresa incorporará esses requisitos nos acordos
contratuais com seus contratados;
Desenvolver e implementar planos de preparação e
resposta a emergências para os locais do projeto. Os planos incluirão cenários de emergência no local e fora do
local, incluindo avaliações de risco quantitativas apropriadas em termos de liberação de materiais perigosos. Dependendo das condições específicas do local e do potencial de emergências para afetar as partes interessadas
próximas, os planos de emergência e preparação terão

Índice
Mensagem
Corsan
Setor
Estratégia
Governança
Integridade

procedimentos para treinamento de conscientização, in-

pacto ambiental e social comprovado, e contribuição po-

cluindo exercícios e coordenação com autoridades de

sitiva para o desenvolvimento sustentável. O reconheci-

emergência do governo distrital/local;

mento veio pela SITAWI, principal organização certificadora

Desenvolver um Plano de Gestão de Segurança, incluindo disposições para fornecedores de serviços de segurança em termos de seleção de pessoal de segurança, regras de engajamento, conduta apropriada em relação
aos trabalhadores e comunidades, treinamento, equipamentos, instalações, condições de trabalho e mecanismo
de reclamação. A Corsan está atualizando seu mecanismo de reclamação para as comunidades afetadas, o
que permitirá a expressão de preocupações sobre os arranjos de segurança e ações do pessoal de segurança.

Pessoas
Operação

Finanças verdes
Em razão de nossa agenda estratégica para ESG, temos

Inovação

ganhado espaço e reconhecimento em operações finan-

Resultados
Financeiros

de capital de terceiros para a Corsan.

Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19
Sobre o Relatório

ceiras verdes, com efeitos positivos sobre a oferta e o custo
Por nosso destaque em operações financeiras ligadas à
sustentabilidade, passamos a integrar a Plataforma de
Transparência de Títulos Sustentáveis (Green Bond Transparency), do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), onde são reunidas informações e indicadores de desempenho dos projetos financiados com a emissão de “tí-

de finanças verdes no Brasil, que emprega metodologia
alinhada com principais padrões internacionais de susten-

Utilities for Climate (U4C)
Firmamos com a International Finance Corporation (IFC),
vinculada ao Banco Mundial, o primeiro Sustainability-Linked Loan (SL) da Corsan, no valor total de R$ 300 milhões.
Com isso, a Corsan se tornou a primeira empresa da América Latina a ingressar no programa Utilities for Climate
(U4C), desenvolvido pela organização especialmente para
fomentar projetos no setor de saneamento e água que
contribuam no combate às mudanças climáticas.

em características da emissão, na performance socioambiental dos projetos nos processos
de licenciamento e gestão socioambiental, bem como no desempenho
geral da Corsan em governança ESG.
Prêmio Latin Finance
A Corsan recebeu da LatinFinance o

O empréstimo se destina a combater perdas de água e a

prêmio 2021 Project & Infrastructure

melhorar a eficiência do nosso consumo energético. O me-

Finance (Financiamento de Projetos e Infraestrutura), na

canismo de incentivo colocado pelo IFC prevê que o cum-

categoria Infraestrutura de Água e Saneamento, em

primento da meta principal (reduzir as perdas de água de

reconhecimento à 4ª emissão de debêntures, reconhecida

43% para 35% até 2024), resultará na diminuição automá-

como

tica da taxa de juros contratada em 10bps. Atrelado à ope-

transações e instituições de maior destaque em campos

ração, firmamos compromisso por um rigoroso Plano de

críticos para o progresso econômico da região. O processo

Ação Socioambiental, no qual estão estabelecidas metas

de identificação e seleção das melhores operações

de adaptação às melhores práticas do mercado em ter-

financeiras foi baseado em nomeações, consulta de

mos de governança ESG.

mercado, pesquisa de dados financeiros e feedback sobre

Título

as transações.

Títulos sustentáveis

tulos verdes” ou “títulos sustentáveis” na América Latina e

Em 2021, pela primeira vez, uma emissão de debêntures da

Caribe.

Corsan foi classificada como Título Sustentável, com im-

GRI
SASB

tabilidade em finanças. A opinião da SITAWI foi baseada
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Este ano não foi apenas marcado pela continuidade da

apoiar nossos clientes mais expostos à crise e garantir seu

pandemia de Covid-19, mas principalmente pelo seu agra-

acesso a água, apesar das dificuldades financeiras que se

vamento. O Brasil atravessou o primeiro semestre de 2021

abateram sobre muitos.

com casos em alta, mas encerrou o ano com quadro um

Governança

Corsan, enfrentamos o desafio, adotando as medidas sa-

Integridade

nossos funcionários em campanhas permanentes por cui-

Pessoas
Operação

nitárias recomendadas pelas autoridades e engajando
dados individuais, bem como na campanha nacional pela
vacinação.
Nossas atividades, naturalmente, nunca pararam. Mais do

Inovação

que um trabalho essencial para a população, o setor de

Resultados
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lhamento do vírus, dada a importância das ações de higi-
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Saúde e segurança

pouco mais controlado – ainda que inspirando atenção. Na

saneamento tornou-se central para o combate ao espaene e limpeza para esse fim. Enquanto nossas equipes permaneciam nas ruas e nos postos de atendimento, buscamos desenvolver novos canais de relacionamento com o
cliente de forma segura – unidades inteligentes, totens de
autoatendimento, unidade de atendimento virtual e atendimento por vídeo chamada.
Também não negligenciamos o impacto muito notável e
negativo da pandemia na situação social do país e do es-

em primeiro lugar
GRI 403-1

GRI 403-6

GRI 403-7 Durante a pandemia,

mantivemo-nos atentos e atuamos com zelo a fim de garantir a saúde de nossos colaboradores. Atuando em atividade considerada essencial, a Corsan manteve a rigidez
de seus protocolos sanitários no intuito de preservar seus
trabalhadores e conscientizá-los quanto à importância de
estenderem os cuidados à sua rotina pessoal e familiar.
Instruímos os colaboradores constantemente, mantendo o
Plano de Contingência e Protocolos (PCP COVID19 CORSAN)
atualizado conforme diretrizes sanitárias federal, estadual
e municipais, reforçando a importância do cuidado em outras situações fora do ambiente de trabalho, e conversamos muito, com escuta aberta, para dar apoio emocional
e psicológico, cuidando da saúde de todos os funcionários
e terceirizados.

tado do RS em particular. Por isso, tomamos medidas para
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Proporcionamos aos nossos colaboradores locais de tra-

comportamento consciente e seguro no trabalho e relaci-

de um desconto de 50% sobre o valor da dívida. Para os pa-

balho seguros e saudáveis, por meio do cumprimento de

onamento interpessoal no ambiente de trabalho.

gamentos parcelados, o desconto será de 50% sobre os va-

leis relativas à medicina e à segurança do trabalho, com
uma equipe dedicada à gestão do tema e um conjunto de
normas e políticas estruturadas:
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO)
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Governança
Integridade

GRI
SASB

dentro do PND são: (a) 35% de entrada e parcelamento em

na plataforma do SESI o certificado de participação.

até 12 vezes (caso o parcelamento seja feito por cartão de

Negociação de Dívidas
mia, a Corsan ofereceu a seus usuários uma série de des-

quanto nas demais categorias o valor mínimo da parcela

contos e benefícios para quem necessita colocar em dia

deverá ser de R$ 50,00.

suas pendências com a Companhia. Lançado em setem-

Em dezembro de 2021, decidimos por estender o PND a hos-

maior tranquilidade para os clientes.
Para faturas vencidas entre 01/08/2015 e 31/07/2019, a CorGRI 403-5 A Semana Interna de Prevenção de Acidente
do Trabalho (Sipat) 2021, com a participação do Serviço Social da Indústria (SESI), foi uma ação fundamental para todos os empregados e aconteceu de maneira totalmente
virtual em razão da pandemia da Covid-19 e da necessidade do distanciamento social. Entre os temas abordados

deverão ter um valor mínimo: na categoria residencial subsidiada deve ser de ao menos R$ 30,00 por economia, en-

devedor, facilitando sua regularização e promovendo uma

SIPAT 2021

crédito, não é necessário pagar entrada); e (b) as parcelas

Diante das dificuldades impostas à sociedade pela pande-

Companhia, concedendo até 50% de desconto do valor ao

Resultados
Financeiros

Sobre o Relatório

término dos cinco cursos e dos exercícios, foi possível emitir

dições especiais para a quitação de dívidas antigas com a

Inovação

Pandemia de
Covid-19

As condições de parcelamento oferecidas pela Corsan

grama de Negociação de Dívidas (PND) proporciona con-

Operação

lores de multa e juros e isenção total de juros futuros.

das ao conteúdo apresentado em cada palestra. Após o

bro de 2020 e prorrogado até 31 de maio de 2022, o Pro-

Pessoas

Impacto
Socioambiental

Houve também quiz interativo com perguntas relaciona-

san oferece desconto de 99% sobre os valores referentes à
multa e aos juros sempre que o pagamento for à vista.
Caso o cliente opte por parcelar o pagamento, o desconto
será de 50% sobre os valores de multa e juros, com isenção
total de juros futuros. Já para regularizar as faturas vencidas até 31/07/2015, sempre que o pagamento for à vista a
Companhia concede isenção total de multa e juros, além

destacaram-se: Saúde mental em tempos de Covid-19,
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pitais gaúchos. Reconhecendo a importância da atuação
dessas instituições para o Sistema de Saúde do Rio Grande
do Sul, a Corsan concederá 90% de desconto nas faturas
pendentes e vencidas há mais de 5 anos. E nas faturas
mais recentes, isenção de multa e juros de mora, bem
como juros de parcelamento de toda a dívida para aquelas
instituições que tenham pelo menos 15 faturas em aberto.
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tem a realidade da Corsan em 31 de dezembro de 2021; ex-

nistração e Sustentabilidade da Corsan, de frequência

ceções são informadas ao longo do texto. O conteúdo

anual, publicado em 22 de março de 2022, e elaborado em

deste relatório foi revisado e aprovado pela Diretoria Cole-

conformidade com as Normas GRI.

giada e pelo Conselho de Administração da Companhia

Com o lançamento deste documento, seguimos em nossa

em 07/03/2022 e 22/03/2022, respectivamente.

Verificação externa
GRI 2-2

GRI 2-3

GRI 2-5 As demonstrações financeiras

incluídas neste Relatório foram objeto de auditoria independente, que se debruçou sobre o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstra-

evolução por mais transparência e diálogo com nossas

Na edição 2021 do Relatório Anual de Administração e Sus-

ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações

partes interessadas: a sociedade gaúcha, nossos clientes,

tentabilidade da Corsan, apresentamos algumas novida-

do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício

acionistas, colaboradores e fornecedores, além dos pode-

des. A Corsan está adotando as normas de relato GRI (Glo-

findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex-

res concedentes (municípios), agentes reguladores, fisca-

bal Reporting Initiative), bem como indicadores padroniza-

plicativas, incluindo o resumo das principais políticas con-

Operação

lizadores, entre outros. Apresentamos aqui nossa aborda-

dos SASB (Sustainability Accounting Standards Board), dois

tábeis. Outras informações, incluindo os indicadores ope-

Inovação

gem para transformar a Estratégia Corsan em ações que

padrões-ouro em matéria de relato de sustentabilidade, e

racionais e socioambientais, não foram objeto de auditoria,

nos aproximem da nossa Missão e dos nossos Valores. Esta

que darão visibilidade, objetividade e comparabilidade aos

mas refletem a melhor informação disponível pela Com-

também é uma oportunidade para balanço interno e pres-

resultados da Corsan frente a companhias do segmento

panhia na data de publicação deste documento.

tação de contas a respeito da forma como impactamos o

no Brasil e no exterior. Os indicadores GRI e SASB estão re-

nosso entorno.
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Integridade
Pessoas

Resultados
Financeiros
Impacto
Socioambiental
Pandemia de
Covid-19

Sobre o
Relatório
GRI
SASB

GRI 2-14 Neste documento, de divulgação anual, tornamos públicos os resultados operacionais, financeiros e socioambientais apurados no período de 1º de janeiro a 31 de

pida por esses dados, consulte os Índices de Conteúdo GRI
e SASB, bem como pelo Painel de Indicadores na seção
Evoluir define a Corsan.

dezembro de 2021. Os dados que apresentamos aqui refle-

GRI 2-26 Caso o leitor deseje esclarecer ou complementar

tem a operação da Companhia como um todo, o que inclui

informações contidas neste relatório, entre em contato

suas 317 unidades de saneamento e 10 superintendências

com nossa equipe de Relações com Investidores:

regionais. Todos as afirmações, dados e indicadores refle-

ri@corsan.com.br | +55 51 3215 4646

Relacionamento com auditores
Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de
2003, os serviços de auditoria independente foram contratados junto à empresa PwC Auditores Independentes. A política de atuação da Companhia quanto à contratação de
serviços não relacionados à auditoria externa fundamenta-se nos princípios que preservam a independência
do auditor. Cumpre registrar que os auditores externos realizaram serviços exclusivamente relacionados à auditoria
das demonstrações financeiras.
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Partes interessadas

Parte interessada

Ponto focal de relacionamento na Corsan

Controladores

Alta Administração

Potenciais investidores

Alta Administração; Diretoria Financeira e de Relações com Investidores; Superintendência de Relações com Investidores

Clientes

Diretoria Comercial e suas Superintendências; Superintendências regionais; Unidades de saneamento

Fornecedores

Superintendência de Suprimentos; Superintendências regionais; Demais áreas da empresa que realizem contratações

Sociedade

Todas as áreas da empresa

Força de trabalho

Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas

Poder concedente (municípios)

Superintendência de Relacionamento com o Cliente; Superintendência de Relações Institucionais

Órgãos reguladores

Departamento de Regulação Econômico-Financeira; Departamento de Regulação Técnica

Sindicatos

Diretoria Administrativa, Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas; Superintendência Jurídica; Departamento de Políticas de Gestão de Pessoas

Financiadores

Diretoria Financeira e de Relações com Investidores; Superintendência Financeira; Departamento de
Captação e Acompanhamento de Recursos Financeiros

Imprensa

Assessoria de Comunicação Social

Órgãos de controle e de fiscalização

(1) Superintendência de Governança Corporativa; (2) Superintendência de Relações com Investidores

Ministério do Desenvolvimento

Diretoria Financeira e de Relações com Investidores; Superintendência Financeira; Superintendência
de Relações com Investidores

Comitês de Bacias

Departamento de Gestão de Recursos Hídricos

mais canais de interação.

FUNCORSAN

Diretoria Administrativa; Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas

O produto final do processo de definição de materialidade

Secretaria do Meio Ambiente
e Infraestrutura-RS

Diretoria da Presidência; Diretoria de Meio Ambiente

Agências certificadoras e de
avaliação de risco de crédito

Diretoria Financeira e de Relações com Investidores; Superintendência de Relações com Investidores
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desafio, sendo este um ano de tantas transformações para
já desenvolvidas no âmbito do acordo com o IFC e que
trataram da qualificação do engajamento com nossas
partes interessadas. Apresentamos a seguir um resumo do
levantamento de partes interessadas da Corsan.
GRI 3-1

GRI 3-2

A Corsan também elaborou levanta-

mento de temas relevantes para divulgação. Para tanto,
realizamos benchmarking com pares nacionais e internacionais do setor de saneamento, consultamos os temas
materiais SASB, elencamos matérias sobre a Corsan pautadas na imprensa e recebemos apontamentos diretos dos
clientes na mais recente pesquisa de satisfação (2021). Aos
temas levantados foi atribuída pontuação que expressasse
sua importância para o conjunto das partes interessadas,
bem como para a própria Companhia. Para o futuro, projetamos incluir nossas partes interessadas de forma mais
direta, com a elaboração de consultas online e abertura de

e priorização dos temas de 2021 é o gráfico a seguir.
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materiais listados. Da mesma forma, procura-
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mos descrever ações tomadas com o obje-
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tivo de gerenciar, prevenir, mitigar e/ou reme-

Operação

entorno. Quando possível, demos publicidade

diar impactos relevantes da Corsan em nosso
a metas e a indicadores que ajudam a com-

Inovação

preender esses temas – cumprindo, portanto,
com nosso dever de transparência com os
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públicos interno e externo da Corsan.
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