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Certificações, inovações e projetos!

Notícias
A Interativa conquistou a Recertificação ISO
9001:2015 e está na segunda etapa da
auditoria API SPEC Q1 e monograma API 609
durante a semana de 21 a 25/02.
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Sobre a Newsletter InterAtiva
O Boletim InterAtiva tem o objetivo de manter
informados os nossos clientes, fornecedores,
colaboradores e parceiros através das notícias
mais importantes da empresa.
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Participe você também
Gostaria de fazer algum comentário, crítica ou
sugestão (de pauta ou melhoria)?
Envie um e-mail para:
contato@interativa.ind.br
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Auditoria e Certificação
A Interativa conquistou a Recertificação ISO 9001:2015 e
está na segunda etapa da auditoria API SPEC Q1 e
monograma API 609 durante a semana de 21 a 25/02.
A InterAtiva é uma empresa comprometida
com a busca pela excelência dos seus
produtos, processos e serviços prestados.
E desde 1998 a empresa renova a sua
certificação com a ISO 9001.
Em 2022, a InterAtiva mais uma vez conseguiu
a sua recertificação ISO 9001:2015 com
validade de até 2025, reconhecendo as
excelentes práticas de gestão, buscando
sempre a melhoria contínua e assegurando um
padrão de organização do nosso sistema de
gestão da qualidade.

A API SPEC – Specification for Quality
Management
System
Requirements
for
Manufacturing Organizations for the Petroleum
and Natural Gas Industry – são certificações
relacionadas a empresas de fabricação de
produtos e/ou fornecimento de serviços para a
indústria de petróleo e gás natural,
estabelecidas pelo American Petroleum
Institute (API), onde especifica os requisitos de
gestão de qualidade para que a organização
consiga demonstrar sua capacidade de
fornecer produtos e processos que atendam
aos requisitos legais e do cliente.
De acordo com Luiz Fernando Vitali, Diretor
Geral e Comercial e Fabrini Cardoso,
Supervisora Industrial e Sistema de Gestão
de Qualidade:

(Da esquerda para direita, Bruno Donizete, Edson Proença, Fabrini
Cardoso, Luiz Fernando Vitali, Paulo Neumann e Mauricio Correa)
– Certificação ISO 9001:2015

A certificação ISO 9001:2015 – International
Organization for Standardization (Organização
Internacional de Normalização) – certifica que
a organização é capaz de fornecer
regularmente produtos e serviços que atendam
às necessidades e as expectativas de seus
clientes, além de operar em conformidade com
as leis e regulamentos.

“A obtenção da certificação API Spec é de
suma importância para a InterAtiva, uma
vez que trará inúmeros benefícios, como
promover a confiabilidade no setor da
fabricação da indústria de petróleo e gás
natural, para negociações dentro e fora do
país”.
Além disso, dentro da indústria obter uma
melhoria contínua, enfatiza a prevenção de
defeitos e busca minimizar a variabilidade e
perdas das organizações de manufatura.

Além dessa conquista, a InterAtiva avança
para a segunda etapa da certificação API
SPEC Q1 e monograma API 609.

Inovação, otimização e excelência que movimentam o mundo.

3

InterAtiva digital
A Interativa está presente nas plataformas digitais!
A Interativa renovou a sua presença digital.
No segundo semestre de 2021, a InterAtiva
entrou nas mídias digitais como Linkedin,
Facebook e Instagram.
Com intuito de estreitar relações com
colaboradores, clientes e parceiros a InterAtiva
realiza nos meios a divulgação dos produtos,
informações técnicas e interação com os
seguidores.
As redes sociais da InterAtiva podem ser
encontradas com @interativaindustria.

Além das mídias digitais, em dezembro de
2021, o novo site entrou no ar!
Com layout renovado e modernizado, trouxe
mais dinâmica e compatibilidade com diversos
tipos de telas, além das páginas com
navegação mais prática.
Na página “notícias”, será disponibilizado o
perfil do Instagram, além de informações e
acontecimentos da InterAtiva.
A novidade é o acesso ao chat no WhatsApp,
onde os clientes podem entrar em contato com
mais agilidade, solicitando informações e
tirando dúvidas.

Para conferir a nova plataforma e ficar por
dentro das notícias e novidades da InterAtiva,
acesse www.interativa.ind.br.

Redes sociais Interativa
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InterAtiva digital
Os produtos Inter-Tork já estão disponíveis no mercado!
Inter-tork a marca focada em tecnologia de
produção,
especificação
de
atuadores
pneumáticos,
acessórios,
automação
e
instrumentação industrial, auxiliando assim, os
processos produtivos de diversos segmentos.

Quando pensamos na operação de processos
de produção de uma indústria, não é exagero
dizer que os Sistemas e Atuadores
Pneumáticos
são
indispensáveis.
Essa
tecnologia permite a automação das válvulas,
tornando-as mais eficientes para diversos
segmentos.
Além disso, os posicionadores tem um
desempenho inteligente, inovador e eficaz,
mesmo em ambiente de trabalho severo.
Em breve, mais informações técnicas poderão
ser analisadas no site Inter-Tork.

atuador Pneumático InterTork

Válvula Borboleta Flangeada 32” InterAtiva e atuador Pneumático
SR 5 mil InterTork

Os posicionadores e atuadores pneumáticos da
Inter-Tork são produtos da mais alta tecnologia
e qualidade do mercado.
Em parceria com as válvulas borboletas
da InterAtiva, os componentes Inter-Tork
se integram ao conjunto e saem da fábrica
prontos para instalação.

Válvula Borboleta InterAtiva, Atuador Pneumático e posicionador
InterTork
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InterAtiva
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Distrito Industrial, 18087-340
Sorocaba, SP - Brasil
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