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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 
COMPANHIA ABERTA 

REGISTRO CVM nº 016748 CNPJ nº 92.802.784/0001-90 

COMUNICADO AO MERCADO 

CORSAN ANUNCIA INICIATIVAS DE MELHORIAS NA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA E REDUÇÃO DE PERDAS COM APOIO DA IFC 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION PRÉ-APROVA FINANCIAMENTO (“A” LOAN) 
DE ATÉ R$450 MILHÕES VINCULADO A SUSTENTABILIDADE PARA APOIAR PROGRAMA 

DE INVESTIMENTO DA CORSAN 

A Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan (“CORSAN” ou “Companhia”) comunica à 
sociedade brasileira, aos seus clientes e funcionários, e ao mercado em geral o lançamento de 
duas iniciativas significativas ligadas aos seus esforços de sustentabilidade socioambiental: 
melhorias na eficiência energética e redução de perdas de água (“Projeto”). O custo total do 
Projeto é de R$453 milhões, dos quais R$358 milhões serão destinados à redução das perdas 
físicas (água perdida na rede de distribuição) e comerciais (água que é utilizada pela população, 
mas não faturada). Os R$95 milhões restantes serão investidos para substituição de bombas 
obsoletas e outros equipamentos que são grandes consumidores de energia, para outros mais 
eficientes. O desembolso deve ocorrer em duas etapas (“tranches”) e está sujeito à assinatura 
do Loan Agreement nos próximos meses.  

O impacto direto antecipado desse Projeto é aumentar a qualidade dos serviços de 
abastecimento de água no Rio Grande do Sul e os benefícios ambientais da redução do 
desperdício de recursos hídricos. No âmbito de mercado, o Projeto contribuirá para aumentar a 
competitividade do setor de água no Brasil, demonstrando uma estratégia viável de redução de 
perdas de água que melhora a viabilidade financeira das concessionárias de água. O Projeto 
também contribui para introduzir no mercado empréstimos vinculados à sustentabilidade como 
um produto financeiro inovador, com potencial para viabilizar investimentos no setor de 
infraestrutura hídrica. 

Para apoiar essas iniciativas de ESG (environmental, social and governance) da CORSAN, a 
International Finance Corporation (“IFC”) assinou carta-mandato para um empréstimo “A” (“A” 
Loan) de até R$450 milhões vinculado a sustentabilidade à CORSAN, para financiar investimentos 
na redução das perdas de água e em melhorias na eficiência energética. Esse foi o primeiro 
mandato assinado em todo o mundo pelo IFC no âmbito da iniciativa Utilities for Climate (“U4C”, 
Serviços Públicos para o Clima). O empréstimo terá prazo de oito anos, incluindo dois anos de 
carência. A Companhia estima que a assinatura do empréstimo e o desembolso dos fundos 
devam ocorrer nos próximos meses. 
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A IFC está provendo conhecimento e capacitação no âmbito da iniciativa U4C, para apoiar os 
esforços da CORSAN para reduzir as perdas de água na rede de distribuição. A iniciativa U4C visa 
combinar consultoria e investimento para ajudar os clientes a lidar com suas necessidades mais 
urgentes e estabelecer relacionamentos de longo prazo. Esse Projeto da CORSAN também 
contribui para introduzir no mercado empréstimos vinculados à sustentabilidade como um 
produto financeiro inovador da IFC, com potencial para permitir investimentos no setor de 
infraestrutura hídrica. 

Atrelado à operação, a Corsan firmou compromisso junto à IFC de cumprir um rigoroso Plano de 
Ação Socioambiental (“ESAP” – Environmental and Social Action Plan), no qual estão 
estabelecidas metas de adaptação às melhores práticas ESG do mercado, em conformidade com 
os Padrões de Desempenho (“PS” – Performance Standards) daquela instituição, incluindo o 
desenvolvimento de um sistema de gestão socioambiental (“ESMS” – Environmental and Social 
Assessment and Management System), práticas relacionadas a condições de trabalho e, ainda, 
saúde e segurança de comunidades e outras partes interessadas.  
 
A Administração da Companhia, por meio da sua área de Relação com Investidores, coloca-se à 
disposição para esclarecimentos adicionais. 
 

 

Porto Alegre, 19 de abril de 2021. 

 
Douglas Ronan Casagrande da Silva 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
 
 
Relações com Investidores 
ri@corsan.com.br 
+55 (51) 3215-5400 

Sobre a Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan 

A Corsan é responsável por construção e operação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento 
sanitário no estado do Rio Grande do Sul (RS). A Companhia atua em 317 de 497 municípios e possui 96,58% de universalização 
na disponibilidade de água potável nas áreas urbanas administradas e 17,61% de universalização em esgoto. Sua abrangência 
alcança cerca de seis milhões de pessoas. A Corsan atua, ainda, tratando efluentes industriais e resíduos sólidos do III Polo 
Petroquímico, sediado em Triunfo (RS), bem como efluentes industriais produzidos pelo Complexo Automotivo Industrial da 
General Motors do Brasil, no município de Gravataí (RS). A Corsan, sediada em Porto Alegre, é uma sociedade de economia mista, 
cujo controle acionário é exercido pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Sobre a IFC – International Finance Corporation 

A IFC é a maior instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado nos países em desenvolvimento. Como 
membro do Grupo Banco Mundial seu objetivo de promover o desenvolvimento econômico e a melhoria da vida das pessoas é 
alcançado por meio da criação de novos mercados, da mobilização de investidores e do compartilhamento de conhecimento. Ao 
fazer isso, cria empregos e eleva o padrão de vida da população, especialmente os mais pobres e vulneráveis. Apoia o duplo 
objetivo do Grupo Banco Mundial de erradicar a pobreza extrema e estimular a prosperidade compartilhada. 
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