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Quem somos





Estamos presentes em diversos países da América Latina, com 
atuação conjunta com parceiros de negócios. Estas empresas são 
responsáveis pela distribuição, prestação de serviços e consultoria, 
um trabalho completo que resulta na entrega aos clientes de um 
serviço de qualidade e eficiência.

Nossos distribuidores 
na América Latina

Brasil Argentina Chile Colômbia Equador PeruParaguai UruguaiMéxicoGuatemala PanamáBolívia
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Interact Solutions®

Fundação: 1999
A Interact Solutions é a unidade administrativa 
do GRUPO INTERACT. Empresa brasileira de 
pesquisa e desenvolvimento de software. Atua 
no mercado de Tecnologia da Informação com a 
Suite SA Strategic Adviser, um conjunto de mais 
de 20 aplicações de governança corporativa e 
inteligência empresarial.



Interact Solutions®
Em conjunto com unidades e parceiros, a Interact 
ocupa uma reconhecida posição de liderança no 
Brasil e em expansão no exterior. 
A sede da empresa está localizada em Lajeado, 
Rio Grande do Sul. Já os parceiros de negócios se 
situam nas principais capitais brasileiras e da 
América Latina.



Nossos parceiros no Brasil
A Interact conta com 3 sedes no Rio Grande do Sul e mais de 30 
parceiros no Brasil. As modalidades de atuação da empresa são 
Unidades Interact, Adviser Partners (consultoria e assessoria em 
gestão),  Commercial Partners (parceiros comerciais) e Business 
Partners (parceiros de indicação).



Fundação: 2018

Localizada em frente à Interact Solutions, 
em Lajeado, a Interact Bridges é a 
Unidade de Negócios Nacionais e 
Internacionais do Grupo Interact, que 
abriga ainda a área de Comunicação e 
Marketing e o Estúdio Interact, espaço 
para gravação de vídeos, transmissões e 
treinamentos.

Interact Bridges



Fundação: 2012

Localizada no Parque Científico e Tecnológico 
Regional da UNISC – TecnoUnisc, a Interact 
Technology é uma Unidade de 
desenvolvimento de software do Grupo 
Interact, especialista na BPMS – Business 
Process Management Suite do SA Strategic
Adviser, o módulo SA Process Manager.

Interact Technology
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Eixos de Atuação



Pesquisa e Inovação

Com a Interact Consulting, a empresa busca o 
desenvolvimento de modernas metodologias 
empresariais de cognição e operacionalização, 
fortalecendo conexões de parceria e distribuição de 
soluções em tecnologia aos mercados nacional e 
internacional. A Unidade é responsável pelo 
desenvolvimento de soluções, customizações, 
integrações, capacitações e treinamentos.

RELACIONAMENTO
AO CLIENTE

PROJETOS 
AO CLIENTE

DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS



Desenvolvimento de
Produtos e Soluções

A área de Produtos e Desenvolvimento de software da Interact 
desenvolve produtos para a Suite SA Strategic Adviser, um conjunto de 
módulos que, de forma integrada, compõe as diferentes soluções da 
Interact. Atualmente, a Suite SA contempla 15 módulos de governança 
e inteligência corporativa, vinculados a 15 ferramentas de gestão e 13 
soluções em tecnologia para organizações públicas e privadas.



Nossos produtos



SA Application 
Modules

A Suite SA é composta por aplicações 
modulares que formam o portfólio 
principal de produtos da Interact. Em 
conjunto com ferramentas de gestão e de 
forma integrada, estes produtos 
compõem as soluções em tecnologia do 
Grupo Interact.



SA Components 
Manager

A Suite SA dispõe de diversas ferramentas 
de gestão que, combinadas aos módulos, 
aumentam a produtividade e a performance 
do seu negócio. Todas estão disponíveis e 
integradas aos demais produtos da Interact.



SA Performance Manager garante o total controle 
do planejamento de uma organização. O sistema é 
capaz de disseminar a cultura estratégica para todos 
os níveis organizacionais.

Planejamento Estratégico
Planejamento Operacional
Metodologia BSC - Balanced Scorecard
Indicadores de Desempenho
Projetos e Planos de Ação
Análise Crítica
Apresentações Executivas



O SA Analytics Manager dispõe de um conjunto de 
metodologias e tecnologias que permitem consolidar a 
inteligência organizacional e o olhar analítico das informações 
dos negócios. O módulo reúne e cruza dados de diversas fontes, 
fornecendo informações qualitativas e relevantes para auxiliar a 
tomada de decisões e contribuir para a inferência de 
acontecimentos futuros.

Gerenciamento dinâmico da performance organizacional
Drill anywhere - estratégico, tático e operacional
Relatórios e dashboards
Gerenciamento e integração



Automatizar os processos da sua organização é a maneira mais 
eficaz de obter produtividade. O SA Process Manager dissemina os 
processos a todos os envolvidos por meio da metodologia BPM -
Business Process Management. Assim, aprimora a gestão do tempo 
e a performance do negócio.

Mapeamento e desenho dos processos
Documentação dos processos
Automação e integração dos processos
Controle online dos gargalos de processos
Estatística de produtividade e desempenho
Definição de formulários e sub-processos
Monitoramento em tempo real das instâncias em execução



SA Document Manager é uma excelente ferramenta para gestão de 
documentos. O módulo permite elaborar e disponibilizar documentos de 
forma eletrônica, além de realizar o acompanhamento de documentos 
controlados.

Gestão Eletrônica de Documentos (GED)
Controle de versões e distribuição de cópias controladas
Workflow completo - da elaboração à obsolescência do documento
Portfólio de documentos por departamento, setor ou cargos
Catálogos de documentos personalizados
Lista mestra de documentos customizada
Segurança, disponibilidade e integração
Compatível com Certificações ISO



Através do SA Project Manager é possível gerenciar a execução dos 
projetos, com controle de recursos, mapeamento de riscos e a garantia 
da qualidade dos projetos de sua organização.

Planejamento e controle do Ciclo de Vida do projeto
Aprovação de projetos de acordo com nível de priorização
Controle e alocação de recursos: humanos, material e custo
Integração com Planejamento estratégico, Gestão de     Documentos, 
MS Project e Project Canvas
Gestão do Valor agregado (EVM – Earned Value Management) através 

dos indicadores IDP e IDC
Monitoramento de prazos e controle de riscos
Inspirado nos princípios do PMI - Project Management Institute.



SA Risk Manager apoia e orienta a gestão de riscos, com etapas de 
identificação, análise, revisão ou auditoria e tratamento. O módulo abrange 
toda a estrutura de gerenciamento de riscos, com integração de governança, 
planejamento estratégico, processos e operações, com práticas de controle, 
fatores de risco, aplicação de auditorias e controle de ações. O objetivo final 
é mitigar a materialização dos riscos e fundamentar a tomada de decisões 
estratégicas.

Alinhado com as principais metodologias mundialmente utilizadas, tais 
como:

ISO 9000
IS0 31000
PMBOK, SOX – Sarbanes Oxley



SA Occurrence Manager é um gerenciador de ocorrências 
e não-conformidades. O sistema identifica as concentrações 
de incidentes e com isso permite transformá-las em 
oportunidades de melhorias.

Registro personalizado de não-conformidades
Workflow das ocorrências
Análise do Gráfico de Pareto
Diagrama de Causa e Efeito – Diagrama de Ishikawa
Planos de ação preventivos e corretivos
Geração de indicadores de desempenho
Integração com portais e websites



No SA Competence Manager é possível acompanhar e 
desenvolver os colaboradores da organização, com 
mapeamento das competências de cada cargo e a 
garantia do desenvolvimento e aprimoramento dos 
profissionais.

Mapeamento de competências
Avaliação de Qualificações
Avaliação de Resultados
Plano de Desenvolvimento Individual – PDI
Planejamento de Cursos
Indicadores de Desempenho
Apoio para projetos de remuneração



O módulo SA Audit Manager, por meio da gestão dos programas de 
auditoria, permite que a organização audite com padrões de qualidade os 
requisitos de normas externas e internas, evidenciando e registrando as 
não conformidades e oportunidades de melhorias.

Planejamento e gestão dos programas de auditoria
Workflow completo de preparação e aplicação de auditorias
Parametrização de checklists adequados às normativas
Registro de evidências e não conformidades para pontos de verificação
Integração com Gestão de Não conformidades
Controle e gestão do cronograma do time de auditores
Relatório gerencial da auditoria



O SA Budget Manager é um sistema de planejamento econômico, 
financeiro e patrimonial que permite, com base na definição de premissas 
de negócio, a construção de cenários de apoio a decisão empresarial.

Visão consolidada e segregada por unidades/negócio e projetos 
(orçamentos fixo, variável e novos);
Suporte a multi-cenários, com comparação entre cenários criados;
Simulação e estudo de viabilidade de projetos financeiros e pessoas;
Execução de projetos aprovados;
Integração com a Suite SA;
Integração com ERP;
Ambiente 100% Web padrão SA.



O SA Service Manager permite que as organizações 
efetuem o controle dos serviços contratados, gerindo os 
contratos firmados com os fornecedores, desde a 
avaliação do fornecedor à proponente até a medição 
periódica de desempenho.

Portfólio de fornecedores por tipo de serviços
Gestão de contratos dos fornecedores
Avaliação de qualificação de fornecedores
Avaliação de desempenho dos contratos



Aprimore a gestão do seu negócio com o SA Survey Manager. O módulo 
coleta, tabula e extrai os seus resultados, transformando a gestão em uma 
tarefa mais simples e ágil.

Workflow completo para as operações de pesquisas eletrônicas;
Aplicação da pesquisa de forma eletrônica ou de forma convencional;
Acompanhamento do feedback dos participantes em tempo real;
Avaliações segmentadas por entidades de participantes e por ocorrências;
Opção de pesquisas anônimas com proteção pessoal por senha;
Relatórios consolidados e segmentados com visões sistêmicas e detalhadas;
Análises estatísticas e gerenciais pelo cruzamento das respostas;
Possibilidade de vínculo com o SA Performance Manager.



Com SA Scrum Application, você irá garantir a execução 
da metodologia ágil Scrum em seus projetos. A 
ferramenta da Interact permite a criação de vários sprints 
de projetos e o monitoramento de diferentes equipes.

Atendimento da metodologia ágil Scrum
Monitoramento das tarefas das equipes
Espaço para análise crítica dos projetos
Indicadores e gráficos para análise dos resultados
Acompanhamento e análise dos resultados



Gestão à Vista
Alertas integrados aos módulos da Suite SA
Gráficos da Suite SA atualizados instantaneamente
Canais com conteúdos personalizados
Integração com portais de vídeos online 

As informações disponibilizadas na Suite SA podem 
ser estrategicamente apresentadas aos públicos 
envolvidos por meio da SA Corporative TV. O 
sistema permite divulgar dados do sistema e de 
outros meios para colaboradores, clientes ou 
visitantes em diferentes dispositivos.



Conheça a aplicação de teleconferência, uma completa ferramenta de 
assessoria remota para gestão corporativa e contato em vídeo com 
colegas de trabalho.

Criação de até 20 salas simultâneas com até 100 participantes por sala
Aplicação disponível para desktop e dispositivos móveis, integrada 
com a Suite SA
Transmissão em vídeo e áudio, com chat de apoio e compartilhamento 
de arquivos da Suite SA
Garantia da proteção de dados, em linha com a LGPD - Lei Geral de 
Proteção de Dados
Criação de sala de reuniões pela aplicação Meus Compromissos



Nossas Soluções

Gestão da Qualidade 
Gestão Estratégia 
Gestão por Processos 
Gestão de Projetos
Gestão de Competências
Desenvolvimento Humano 
e Profissional

Compliance e Gestão de Riscos
Gestão de Serviços
Escritório 3P’s
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
QMS+ Regulatórios
Kit de Gestão Remota
Processo Ágil de Mudança e Liberações



Nossas Soluções

Gestão da 
Qualidade

Escritório
3P’s



Nossas Soluções

Gestão por 
Processos

Compliance e 
Gestão de Riscos



Nossos clientes



Portfólio de clientes nacionais



Portfólio de clientes nacionais



Portfólio de clientes internacionais



Rede da Interact



Alianças Estratégicas

A Interact integra uma série de associações, do nível 
regional ao patamar internacional. Tratam-se de 
alianças estratégicas que promovem a cooperação 
entre as organizações para benefícios mútuos, tanto 
no desenvolvimento de novos produtos e serviços 
quanto para explorar novos mercados. 



Projetos Especiais
Com objetivo de incentivar e fortalecer a excelência em 
gestão, a Interact apoia instituições filantrópicas 
através de projetos especiais. 
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