
Quais são as principais prioridades para as concessionárias de água 
na atualidade? Melhor atendimento para o cliente, eficiência na rede, 
redução de perdas, desempenho de ativos e o uso otimizado dos 
recursos hídricos, humanos e financeiros. 
É aí onde TaKaDu desempenha um papel fundamental.

Uma Solução IoT comprovada 
para o Sector de Águas   

Benefícios Chave 
• Detecção precoce de eventos 

na rede (ex.: vazamentos 
ocultos, falhas) 

• Usa análises preditivas para 
detectar anormalidades e evitar 
danos em grande escala. 

• Solução  de análise IoT  
testada e verificada. 

• Interface fácil de usar para todos 
os tipos de usuários. 

• Implementação rápida (poucas 
semanas)  com atualizações 
periódicas. 

• Impacto funcional que fornece 
informações efetivas para vários 
departamentos na organização. 

• Gera economia substancial em 
energia e custos operacionais. 

• Integração com outras soluções 
de software para empresas 
como gerenciamento de ativos, 
call centers e gerenciamento de 
ordens de trabalho. 

• Garante uma redução nos 
vazamentos e nas interrupções 
do serviço, advertindo as 
anomalias, melhorando a 
integridade dos dados e 
fornecendo KPIs. 

“Usar TaKaDu nos permitiu melhorar a eficiência de nossos processos, aumentar a 
visibilidade de nossos serviços de água, ajudando a melhorar o atendimento ao cliente. 
TaKaDu foi uma grande conquista em nosso objetivo de oferecer aos nossos clientes 
uma estratégia inteligente.”  

Félix Parra Mediavilla, Director General, FCC Aqualia, España  

Gestão Integrada de Eventos www.takadu.com

TaKaDu é um provedor global de software de Soluções Integradas de Gerenciamento de eventos para as redes de águas, 
que permite as empresas gerenciar suas redes de forma eficiente. 

Nosso serviço automatizado na nuvem permite que as empresas de serviços públicos DETECTEM, ANALISEM e 
GERENCIEM eventos e incidentes de redes, como vazamentos, rompimentos, pressões, problemas de telemetria e 
dados, falhas operacionais e outros inconvenientes. Ao converter os dados brutos em conhecimento usando uma 
análise de Big Data, TaKaDu fornece visibilidade e conhecimentos acionáveis para aumentar a eficiência operacional, 
um melhor atendimento ao cliente e redução da perda de água. 

TaKaDu ajuda as empresas de serviços públicos a gerenciar suas redes de forma proativa, bem como a melhorar sua 
capacidade reativa. 

TaKaDu está atualmente implantado em 11 países em diversas partes do mundo, incluindo Austrália, Brasil, Chile, 
Israel, Romênia, Espanha e EUA. Os clientes incluem todos os tipos de empresa de água: pequenas, supergrandes, 
rurais, urbanas, privadas e públicas. 



Ações controladas por dados  
TaKaDu oferece as empresas de serviços públicos 
do setor das águas muito mais do que apenas 
detectar vazamentos ou recursos defeituosos, 
fornece informações para melhorar o desempenho 
operacional, priorizando os eventos mais importantes. 

O sistema ajuda a alinhar Pessoas, Processos e 
Tecnologia (PPT), rompendo os silos organizacionais, 
priorizando tarefas (reparações e investimentos) e 
fornecendo informações sobre os eventos atuais do 
sistema, bem como as tendências de desempenho. 

Usando dados brutos de várias fontes (on-line ou 
offline), TaKaDu fornece todos os conhecimentos 
e informações sobre cada evento, por exemplo, 
hora de início, magnitude, prioridade, localização, 
proprietário, etc. Ajudamos as empresas de serviços 
públicos a detectar problemas com antecedência, 
reduzindo a perda de água, os ciclos de reparação 
e melhorando o atendimento ao cliente.  

Sendo uma plataforma SaaS na nuvem, TaKaDu 
reúne grandes quantidades de informação em 
uma solução fácil de usar, flexível e escalável.   

A tecnologia patenteada da TaKaDu está implantada 
nas principais empresas de serviços públicos em 
todo o mundo. Nossa abordagem inovadora ganhou 
elogios notáveis, incluindo o Prêmio Fórum Econômico 
Mundial (‘Davos’) para pioneiros da Tecnologia e 
um estudo de caso da Harvard Business School.  

Como funciona? 
De forma semelhante aos sistemas de CRM ou Gestão 
de Ativos, A Gestão Integrada de Eventos da TaKaDu 
integra todas as camadas de dados de rede da 
empresa em uma única camada de conhecimento. Ao 
agregar diferentes tipos de dados, de diferentes fontes 
TaKaDu detecta eventos significativos (mudanças de 
comportamento e problemas potenciais), primeira 
fase do ciclo de vida completo do evento.  

A partir daí o processo continua de acordo com o 
fluxo de coleta de informações sobre o evento e são 
apresentados aos tomadores de decisão, permitindo-
lhes tomar melhores decisões e dar maior visibilidade 
a cada evento, ou a uma correlação de vários eventos. 

O sistema fornece aos gerentes e chefes de equipes 
painéis de administração, informações processáveis 
e relatórios detalhados, oferecendo um melhor 
gerenciamento dos ativos e conformidade regulamentar. 

“Desde a implantação do TaKaDu em nossa rede, conseguimos US $ 16 milhões em 
economias derivadas de vazamentos ocultos (subterrâneos) e impedimos a perda de  
6,5 bilhões de litros de água com base em um cálculo anual.”   

George Theo, CEO, Unitywater, Australia

Gestão Integrada de Eventos www.takadu.com

Gestão do ciclo de vida do evento - exemplo detecção de 
vazamentos.

Painel de gerenciamento da TaKaDu - fornecendo uma 
ferramenta estratégica de suporte para a tomada de decisões.  

Gestão de Eventos TaKaDu   
Maior visibilidade, levando  
a decisões mais inteligentes. 

Visão de Áreas de TaKaDu - permitindo que empresas de 
serviços públicos visualizem e analise o desempenho da 
cada área específica da rede. 


