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Águas Guariroba 

Concessionária responsável pelos serviços 
públicos de abastecimento de água e 
coleta e tratamento de esgoto de Campo 
Grande/MS, desde 2000, mediante 
contrato de concessão com a Prefeitura 
Municipal. Faz parte da Aegea 
Saneamento, que está presente em 44 
municípios situados em 8 estados do país. 

 



Águas Guariroba 

A cidade de Campo Grande possui aproximadamente 850 mil 
habitantes, de acordo com os dados do IBGE. 
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Central de Serviços 

A partir de 2015 todos 
os serviços comerciais 
e operacionais foram 
integrados à Central de 
Serviços. 



Monitoramento Online 

Objetivo 

“Agilizar o processo de entrega, gerenciamento, 
coleta, consulta e documentação da ordem de 
serviço por meio de dispositivos e sistemas 
computacionais.” 



Conceito 

O monitoramento online é realizado através de uma 
interface web, integrada ao sistema comercial da 
empresa que recebe as Ordens de serviços 
“Eletrônicas”, e por meio de um aplicativo mobile 
são executados os serviços. 

Monitoramento Online 





Como funciona? 

Fluxo 
Antigo 



Como funciona? 

Fluxo 
Novo 



Benefícios 

• Informações confiáveis em tempo 
real; 

• Otimização de processos; 

• Rastreabilidade das equipes e OS’s 
georreferenciadas; 

• Relatórios customizados; 

• Fotos de todas as etapas do serviço. 

 

• Qualidade e agilidade na prestação 
de serviços à população; 

• Produtividade; 

• Gestão virtual de materiais; 

• Sustentabilidade: redução do uso 
de papel; 

• Redução no banco de horas e 
quadro funcional; 



Cenário Anterior 



Cenário Atual 



Requisitos para implantação 

• Interoperabilidade entre o sistema 
comercial e a interface web; 

• Dispositivos móveis (smartphones); 

• Rede de dados (internet). 



Evolução Próximos passos 

• Rota inteligente (em andamento); 

• Alerta de eventos; 

• Programação automática. 
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