
RESUMO 
 
Por todo o mundo são conhecidos os problemas de gestão das companhias de 
saneamento e suas consequências mais directas como a ineficiência, os custos 
elevados, as falhas, os desperdícios, os problemas ambientais dos quais se destaca 
a calamitosa situação das águas, entre outras questões inerentes, muitas vezes, as 
práticas dos serviços públicos e monopólios. Por estes motivos a modernização da 
gestão destas empresas torna-se cada vez mais necessária e evidente. 
Isto posto, o QFD foi aplicado em uma empresa brasileira gestora dos sistemas de 
abastecimento de água e colecta e tratamento de esgoto de forma a ilustrar os 
principais passos a serem dados para a sua implantação e apontar os principais 
benefícios que podem ser obtidos. 
Neste trabalho, procurou-se portanto demonstrar que com a utilização do QFD, 
dentro da filosofia da Qualidade Total, pode-se atingir a eficiência através da 
identificação das necessidades dos clientes e da transformação destas 
necessidades em acções que conduzem não só a satisfação total mas que também 
contribuem de forma significativa para a melhoria dos problemas citados e a 
integração das diversas esferas de poder e de responsabilidades que envolvem as 
empresas de saneamento.  
 
 
ABSTRACT  
 
All over the world the problems concerning the management of the sanitation 
companies are well known, as well as their direct consequences such as inefficiency, 
high costs, failures, wastes, environmental problems — especially the ones regarding 
the water supplies — and also those issues which are related to the praxis of the 
public companies and monopolies. Because of all these reasons, the modernization 
of the management processes in these companies is very necessary. 
Considering all of the problems above, we applied the QFD in a Brazilian sanitation 
company, which manages both the water supply and the sewer and water treatment 
systems, aiming to illustrate the main procedures to be adopted in order to establish 
it and also point the benefits which can be obtained through its usage. 
Hence, in this paper, we have tried to demonstrate that, through the utilization of the 
QFD, in the context of the Total Quality Philosophy, it is possible to achieve the 
efficiency, which lacks in some sanitation companies, through the identification of the 
client’s needs and through the transformation of these needs into actions. These 
actions lead not only to reach the total satisfaction, but also to the improvement of 
both the issues listed in the first paragraph and the integration of the several spheres 
of power and responsibility which concern the sanitation companies.  
 


