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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, um 

conjunto de mais de 20 aplicações com soluções 

para governança corporativa.



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).



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, 
com entrega aos clientes de um serviço de qualidade e eficiência.

Nossos distribuidores 
na América Latina

Brasil Argentina Chile Colômbia Equador PeruParaguai UruguaiMéxicoGuatemala PanamáBolívia



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



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 software 

que contempla um conjunto de módulos. De forma integrada, eles 

compõem as soluções da Interact. Hoje são 15 módulos para a 

governança corporativa, vinculados a 15 ferramentas de gestão e 13 

soluções em tecnologia para organizações públicas e privadas.



Seja um parceiro 
Interact



Canais de 
Distribuição

Os produtos e soluções desenvolvidos pela 

Interact são distribuídos no Brasil e no 

exterior através dos Canais de Distribuição.

No Brasil, a Interact atua com Unidades, Adviser 

Partners (consultoria e assessoria em gestão),  

Commercial Partners (parceiros comerciais) e 

Business Partners (parceiros de indicação). 

Brasil

No exterior, os Business Partners e Commercial 

Partners também representam a Interact; porém 

ao invés de trabalhar com Unidades, a organização 

atua com Distribuidores Internacionais.

Exterior



Unidade Interact

⚫ Empresas com CPNJ exclusivo;

⚫ Sede própria;

⚫ Equipe dedicada aos negócios e 
implantações dos sistemas.

Perfil

⚫ Comercialização dos produtos e soluções;

⚫ Implantação dos produtos e soluções;

⚫ Gestão de negócios;

⚫ Gestão dos projetos;

⚫ Capacitação;

⚫ Suporte conceitual;

⚫ Relacionamento com clientes;

⚫ Utilização da marca Interact.  

Operação



Distribuidor Internacional

⚫ Empresas com CPNJ exclusivo;

⚫ Sede própria;

⚫ Equipe dedicada aos negócios e 
implantações dos sistemas.

Perfil

⚫ Comercialização dos produtos e soluções;

⚫ Implantação dos produtos e soluções;

⚫ Gestão de negócios;

⚫ Gestão dos projetos;

⚫ Capacitação;

⚫ Suporte conceitual;

⚫ Relacionamento com clientes.

Operação



Adviser Partner

⚫ Empresas de consultoria ou tecnologia que 
comercializam na sua totalidade ou em 
partes as soluções da Interact;

⚫ Não necessita equipe de vendas focada na 
atuação comercial.

Perfil

⚫ Comercialização dos produtos e 
soluções Interact conforme segmento 
de atuação e homologação prévia;

⚫ Gestão dos negócios;

⚫ Relacionamento com clientes.

Operação



Commercial Partner

⚫ Empresas de consultoria ou tecnologia que 
comercializam na sua totalidade ou em 
partes as soluções da Interact Solutions;

⚫ Possuem equipe de vendas focada na 
atuação comercial.

Perfil

⚫ Comercialização dos produtos e soluções Interact;

⚫ Gestão dos negócios;

⚫ Relacionamento com clientes.

Operação



Business Partner

⚫ Profissionais ou empresas de consultoria ou 
tecnologia que podem indicar as soluções 
Interact aos seus contatos profissionais.

Perfil

⚫ Indicação dos produtos

Operação



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.



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



Nossos clientes



Portfólio de clientes nacionais



Portfólio de clientes nacionais



Portfólio de clientes internacionais



Suporte e benefícios



Vantagens competitivas

⚫ Atuar em uma rede consolidada

⚫ Suite SA com soluções aprovadas e testadas 

⚫ Maximizar resultados com políticas diferenciadas de vendas

⚫ Dispor de recursos de gestão para canais

⚫ Dispor de capacitação para equipes de gestores

⚫ Dispor de material organizacional e publicitário



Sistema de apoio 
aos canais

Portal dos canais de distribuição com acesso a 

documentos, manuais, melhorias do produto, 

materiais de marketing, abertura direta de tickets de 

chamado, entre outros benefícios.

SA Coach!



Sistema de 
apoio aos canais

A Interact conta com uma área de Comunicação 

e Marketing própria. Com base na lógica do funil 

de marketing, os processos de trabalho da 

equipe enfocam a captação de leads, o 

posicionamento da marca e o oferecimento de 

materiais para prospecção de negócios. 

Comunicação e Marketing



Sistema de 
apoio aos canais

O digital é um dos eixos de trabalho da equipe de 

Comunicação e Marketing. A Interact conta com 

investimento em campanhas para o Brasil e países 

estratégicos da América Latina em plataformas como 

Google Ads e Bing Ads, assim como em redes sociais 

como LinkedIn, Facebook, YouTube e Instagram.

Campanhas de Marketing Digital



Sistema de 
apoio aos canais

A Interact presta apoio em eventos e feiras. Com a crise 

sanitária mundial desde 2020, fortaleceu a criação de 

webinars gratuitos, com quatro objetivos principais: 

(1) Promoção da marca Interact

(2) Obtenção de autoridade em temas de gestão corporativa

(3) Captação de novos leads 

(4) Divulgação de suas soluções em tecnologia

Eventos e Webinars



Sistema de 
apoio aos canais

Materiais de Divulgação

Com base na lógica de funil de marketing, o 

setor também lança materiais estratégicos 

nos meios online para captação de novos 

contatos, como e-mail marketing, ebooks, 

casos de sucesso, flyers e folders.



Sistema de apoio 
aos canais

Informativos

No intuito de manter nossos parceiros 

informados sobre tudo o que acontece na 

Interact, enviamos quinzenalmente 

informativos exclusivos nos idiomas 

português (Brasil) e espanhol (América Latina).



Sistema de 
apoio aos canais

Divulgação e 
Fortalecimento da Marca

Historicamente, a Interact tem a cultura de 

participar de feiras e eventos a nível 

nacional e internacional para divulgação de 

produtos e soluções. 



Materiais de divulgação

Ao longo de sua história, a Interact 

apostou no marketing de posicionamento. 

Para tanto, investe em publicidade dos 

seus produtos e soluções em publicações, 

revistas e periódicos de âmbito nacional e 

internacional. 



Materiais personalizados

Por fim, a Interact oferece também materiais de 

identificação e brindes personalizados para que 

os canais adquiram e usem conforme 

necessidade, como em visitas a contatos 

estratégicos.



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. 




