
Maior efi cácia e sistematização no 
processo do planejamento estratégico 
e operacional das empresas

SA Performance Manager

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



Monitore todas as perspectivas do seu negócio, 
 proporcionando melhor performance

Da estratégia à operação

Conheça as principais aplicações

GESTÃO ESTRATÉGICA
Crie planejamentos estratégicos alinhados com as 
metodologias mais utilizadas no mundo e acompanhe 
tudo por meio de um mapa. A ferramenta facilita 
a gestão com a personalização de indicadores e 
elaboração de planos de ação.

GESTÃO DA OPERAÇÃO
Monitore seus indicadores globais ou por área, 
seus planos de ação e demais itens do sistema a 
partir de filtros que você seleciona conforme sua 
necessidade.

MAPA ESTRATÉGICO
Crie ou inclua um mapa estratégico de acordo com o 
alinhamento da organização. A partir dele, caracterize-o 
com semáforos de alerta de desempenho, vinculados a 
elementos dele próprio.

INDICADORES DE DESEMPENHO
Acompanhe o desempenho de toda evolução estratégica e 
operacional da sua organização. Essa leitura é viabilizada 
pelos indicadores que registram periodicamente os 
resultados obtidos para, então, poderem analisá-los.

PLANOS DE AÇÃO
Monitore suas ações e planos de ação a partir de fi ltros 
como: responsável, departamento, período, etc. Desta 
forma, você consegue acompanhar facilmente o que está 
dentro do prazo e orçamento.

ANÁLISE CRÍTICA
Crie e agende períodos para a realização de uma análise em 
itens operacionais ou estratégicos, possibilitando ao analista 
identifi car problemas, melhorias ou pontos positivos, 
melhorando o resultado dos itens do planejamento.

ANÁLISE GERENCIAL
Conjunto de dezesseis diferentes ferramentas de análises, 
que foram desenvolvidas para fornecer um meio simples 
e rápido de visualizar resultados, metas e performance de 
itens estratégicos e operacionais.

DASHBOARDS DINÂMICOS
Crie dashboards com informações estratégicas e operacionais, 
de forma que eles possam interagir uns com os outros. Assim, 
você cria um vínculo entre os dados apresentados e ganha 
muito mais dinâmica para a visualização do seu negócio.

Conheça as principais aplicações



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

  Atendimento da metodologia BSC - Balanced Scorecard;

  Atendimento do conceito GPD - Gerenciamento por Diretrizes;

  Controle e alinhamento de indicadores estratégicos e operacionais;

  Ferramentas gerenciais para o monitoramento visual de indicadores;

  Controle de planos de ação e projetos com cronograma e workfl ow;

  Gerenciamento integrado de eventos de análise crítica;

  Sistema de comunicação automática de mensagens e agenda pessoal;

  Informações online de todos os itens do planejamento;

  Fácil integração com sistemas de ERP, CRM e BI;

  Informatização do planejamento estratégico, operacional e organizacional.

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades


