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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.
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Nossos parceiros no Brasil
A Interact conta com 3 sedes no Rio Grande do Sul e mais de 35 
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
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Gestão da Qualidade

A Gestão da Qualidade exprime a integração de diversos 
modelos de gestão, que se consolidaram em um eficiente 
ciclo de melhora contínua, denominado PDCA/PDCL (do 
inglês Plan, Do, Check, Act/Learn):

PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, 
VERIFICAÇÃO E AÇÃO

(Abordagem de William E. Deming, inspirada em Walter A. Shewhart)



Gestão da Qualidade

O Modelo de Excelência da Gestão (MEG) lançado 
pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) 
propõe a prática do aprendizado e melhoria 
contínua, passando então a incorporar o termo 
PDCL (Plan, Do, Check, Learn).



Nossa solução

A Interact apresenta a solução da Gestão da 
Qualidade, baseada no Ciclo de Aprendizagem 
Contínua - PDCA/PDCL, que atende aos 
requisitos das principais certificações e 
acreditações do mercado.

Nossa proposta abrange cinco diferentes 
ferramentas, construídas com base em 
metodologias internacionais, que resultam 
maior segurança e assertividade na busca pela 
qualidade nas organizações.



Faça o planejamento estratégico e 
operacional de sua empresa, com 
planos de ação e indicadores de 
desempenho. Nossa solução atende 
por completo às metodologias BSC –
Balanced Scorecard e GPD –
Gerenciamento por Diretrizes.

Incorpore todas as melhorias 
do aprendizado até esta etapa. 
Revise seus planos de ação, 
indicadores e processos, 
aplicando a melhoria contínua 
em sua empresa.

Coloque em prática suas ações a 
partir do alinhamento de todas 

as perspectivas de sua empresa. 
Alimente seus indicadores e 
acompanhe seus resultados 

em tempo real.

Monitore seus indicadores, 
faça uma análise crítica e 

gerencial através de diversas 
ferramentas, como radares 

de indicadores e dashboards.

Planejar

Aprender

Executar

Verificar



Controle não 
conformidades
Gerencie ocorrências de não 
conformidades e rotinas de 
processos, com visão sistêmica 
de todas as etapas de registro e 
análise das ações corretivas, 
preventivas e preditivas.

Realize auditorias
Realize todas as etapas de auditoria 
através de um workflow personalizável e 
dinâmico, em linha com as boas práticas 
do mercado.

Gerencie 
documentos

Gerencie de forma eletrônica seus 
documentos, com controle de 

versões, definição de responsáveis 
e distribuição, estatísticas de 

acesso e geração de relatórios.

Controle riscos
Analise, monitore e consulte impactos e 

probabilidades de riscos, com identificação 
de ameaças e oportunidades, aspecto 
preponderante na tomada de decisão.



Módulos da Solução



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 e GPD
Indicadores de Desempenho
Projetos e Planos de Ação
Análise Crítica
Apresentações Executivas



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 com 
acesso controlado.

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



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 27002
ISO 31000
COSO
Lei SOX – Sarbanes-Oxley



SA Occurrence Manager é um gerenciador de ocorrências 
e não conformidades. O sistema identifica as concentrações 
de incidentes e permite transformá-las em oportunidade de 
melhoria.

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



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 verificação
Integração com Gestão de Não conformidades
Controle e gestão do cronograma do time de auditores
Relatório gerencial da auditoria



Todos os 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 do Grupo Interact.

S T R A T E G I C  A D V I S E R



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.



Certificações
e Acreditações



Certificações 
e acreditações

A solução da Gestão da Qualidade da Interact 
atende a níveis de acreditações nacionais e 
internacionais, como a International Organization
for Standardization (ISO), Organização Nacional da 
Acreditação (ONA), Joint Commission International
( JCI) e Accreditation Canada International (ACI).

Um terço das instituições 
acreditadas no Brasil pela Joint 
Commission International ( JCI) 
são clientes da Interact.

21,5% dos clientes do setor saúde 
contam com a Certificação da 
Organização Nacional de 
Acreditação Brasileira - ONA.



Nossos clientes

A Interact conta com 1.064 bases da Suite SA 
instaladas em clientes em toda a América Latina. 
Com nossas soluções para governança corporativa, 
estas empresas públicas e privadas asseguram os 
mais altos critérios de certificações internacionais.

Principais certificações 
dos clientes Interact



Nossos clientes



Portfólio de clientes nacionais



Portfólio de clientes nacionais



Portfólio de clientes internacionais
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