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Criar ideias
As ideias podem surgir do nada ou de lugares inesperados. Independente de onde ou de 

quem as encontre, comece sua jornada definindo e coletando ideias.

Saiba mais sobre formulários de ideias e inovação >>

O Minitab Engage é a única solução projetada 
para iniciar, acompanhar, gerenciar e compartilhar 
iniciativas de inovação e melhoria desde a geração 
da ideia e durante toda a execução. 

Acelerar o crescimento e melhorar a lucratividade começam com boas ideias e terminam com uma execução sólida.  

Projetado com o objetivo único de ajudar as organizações a criar programas de melhoria e inovação, o Minitab Engage 

não apenas executa esses programas com o auxílio de ferramentas e metodologias comprovadas de gerenciamento de 

projetos, mas também demonstra o ROI por meio do rastreio das principais métricas de desempenho em tempo real.

Minitab EngageTM

Você prefere falar com alguém para saber mais ou tem perguntas específicas?

Fale com a Minitab

Incentive uma cultura de inovação

O formulário incentiva o envolvimento e possibilita 

a coleta das ideias de todos os indivíduos de uma 

organização, onde e quando surgirem, além de ser 

totalmente personalizável.

Avalie o potencial e o alinhamento 
da ideia

As ideias não são todas iguais. As classificações 

de benefício, esforço e risco ponderados são 

calculadas automaticamente por meio do formulário 

de ideias logo após os participantes pontuarem 

suas ideias com base em critérios alinhados à sua 

organização, fornecendo os insights necessários 

para avaliar e priorizar oportunidades emergentes 

de inovação e melhoria.

https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
https://www.minitab.com/products/engage/solutions/idea-innovation-platform
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
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Siga em frente de forma confiante, 
com ferramentas robustas 
O recurso para gerentes de projeto no Minitab 

Engage permite mapear cada etapa de sua 

jornada, além de possibilitar uma execução 

superior com ferramentas visuais robustas e 

formulários, como Análise de causa raiz, Cinco 

Porquês, SIPOC, Modos de falha e análise de 

efeitos (FMEA) e muito mais. 

Mantenha os projetos em dia com 
facilidade 
Avise os membros da equipe com e-mails 

oportunos quando os projetos precisarem de 

atenção para aprovações, revisões e marcos 

futuros, evitando qualquer retrabalho, pois o 

backup dos projetos é feito automaticamente. 

Integração com 
Minitab Statistical Software 
Tenha mais insights enviando ou incorporando 

diretamente a saída do Minitab Statistical 

Software no Minitab Engage.  

Avaliar
As ideias agora estão prontas para a revisão. Avalie e escolha as melhores, para garantir que 

você esteja aproveitando a oportunidade certa e, em seguida, dê início aos seus projetos 

planejando como torná-las realidade.

Acelere a avaliação de ideias e inovações

Simplifique a verificação de ideias com comitês diretivos, para que as pessoas certas sejam notificadas, itens de ação não 

sejam perdidos e ideias se tornem projetos

Comece certo com metodologias comprovadas 

Acesse as metodologias comprovadas de solução de problemas como DMAIC, DFSS, Plan-Do-Check-Act (PDCA) e 

Eventos Kaizen, ou defina a sua própria quando estiver pronto para começar.

Visualize os planos com ferramentas valiosas de brainstorming e diagramação 

Aproveite o conjunto abrangente de recursos disponíveis no Minitab Engage para preparar sua equipe e projeto para o 

sucesso, incluindo:

Mapas mentais 

Reúna, comunique e organize ideias e conceitos 

relacionados em um novo layout visual, com uma 

exibição menos estruturada. 

Diagramas de afinidade 

Reúna pensamentos e ideias em subgrupos visuais 

facilmente identificáveis por meio de temas ou 

relacionamentos comuns. 

Diagramas espinha-de-peixe 

Mapeie e identifique cada elemento relevante para ter 

uma visão completa dos seus processos ou projetos. 

Simulação de Monte Carlo 

Simule, preveja resultados de um processo ou produto 

e otimize qualquer saída com velocidade e eficiência. 

Confira a lista completa de ferramentas de projeto incluídas aqui >>

Executar
Sempre é mais fácil falar do que fazer, não é? Garanta que seus projetos sejam concluídos e 

executados conforme o planejado, produza inovação neles e comercialize seu sucesso em 

toda a organização.

Melhor juntos
O Minitab Engage tem um aplicativo 

web para desktop e baseado em nuvem. 

O backup dos dados críticos é feito 

automaticamente enquanto as equipes 

trabalham em seus programas e projetos, 

para garantir que nenhum retrabalho seja 

necessário e, naturalmente, aumentar a 

visibilidade para os principais interessados, 

para que seu sucesso seja evidente.

https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
https://www.minitab.com/products/engage/features/
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Medir o ROI
Aproveite os insights contínuos e em tempo real disponíveis no Minitab Engage para descobrir o 

ROI, aprender o que funcionou e continuar replicando esses ganhos repetidas vezes.

Tenha o status do projeto atualizado 

Os painéis em tempo real permitem revisar imediatamente a situação das iniciativas de melhoria e inovação, 

proporcionando a você o poder de corrigir o curso e fazer ajustes conforme necessário. 

Rastreie os KPIs através de painéis dinâmicos 

Visualize o monitoramento, esteticamente agradável, dinâmico e atualizado, das métricas de desempenho de seu 

programa, seja da iniciativa por completo ou concentrados em projetos, equipes ou divisões específicas.  

“Os recursos do painel nos ajudam a criar mais 

responsabilidade nos principais projetos de 

redução de custos em toda a organização”.

Gerente Sênior de Melhoria Contínua, 
Manufatura

“Ele tem uma variedade ótima de ferramentas. 

Eu não encontrei no mercado um produto 

semelhante com a mesma qualidade. Mais 

ainda, essas ferramentas são exatamente o que 

estávamos procurando”.

Engenheiro de Melhoria Contínua, Alimentos 
e Bebidas

“Eu ensino LSS Black Belts e Master Black Belts 

em dezenas de empresas e recomendo somente 

este software para o gerenciamento de seus 

projetos. O Minitab Engage* é fenomenal”.

Instrutor, Educação

“O Minitab Engage* é essencial para nossas 

iniciativas de lean. Isso nos permite ser “lean” 

em relação aos nossos esforços, simplificando 

o gerenciamento de projetos, incluindo as 

importações de resultados de análise do Minitab 

Statistical Software”. 

Especialista Lean, Bens de Consumo

O que nossos 
usuários dizem

“Eu gosto muito das ferramentas e modelos 

disponíveis para cada tipo de projeto. Eu curto 

muito o Minitab [software estatístico], e o seu 

componente Minitab Engage* aprimora os dois 

usos do software”.

Lean Six Sigma Master Black Belt, Serviços 
Financeiros *conhecido antigamente como Companion by Minitab

Já nos encontramos antes?

O Companion by Minitab® foi atualizado para Minitab Engage™.

O Minitab Engage permite que as organizações coletem ideias por 

meio de uma caixa de sugestões virtual, obtenham patrocínio e as 

implementem, ao mesmo tempo em que agiliza todo o processo de 

inovação, desde a criação da ideia até a execução. 

O Minitab Engage funciona com sua licença Companion by Minitab 

existente, abre todos os arquivos Companion e se integra com a 

versão mais recente do Minitab Statistical Software.

Crie relatórios prontos para serem compartilhados 

Gere relatórios e painéis facilmente, para documentar sucessos e contribuições e, em seguida, compartilhe-os com a 

liderança e as principais partes interessadas para melhor conscientização e influência organizacional. 

Reconheça e repita o sucesso 

Inspire equipes a replicar os sucessos em sua organização com o Minitab Engage para iniciar, rastrear, gerenciar e 

compartilhar iniciativas de inovação e melhoria, desde a concepção até a execução.  

https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
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Introdução

Software estatístico 
poderoso que todos 

podem usar

Aprendizado de 
máquina e software 
de análise preditiva

Domine a estatística e o 
Minitab onde você quiser, 
com o treinamento online

Análise de dados e modelamento preditivo

Soluções de qualidade

Acesso, automação e 
governança de dados para 

insights abrangentes

Transformação de dados

Quality Trainer

Minitab®

SPM

Ferramentas visuais 
para garantir excelência 
do processo e produto

Ferramentas visuais de negócios

Minitab Workspace®

Minitab ConnectTM

Inicie, acompanhe, gerencie e 
execute iniciativas de inovação 

e melhoria

Idealização e execução de projeto

Minitab EngageTM

Minitab Model OpsTM

Implantação e monitoramento de modelo

Gerenciamento de ciclo de vida de 
modelo em uma plataforma simples, 

mas poderosa

Real-Time SPC
Powered by

Monitore, responda e ofereça 
monitoramento imediato de 

processo e qualidade.

https://www.minitab.com/legal/trademarks/
https://www.minitab.com/products/engage/free-trial/
https://www.minitab.com/products/quality-trainer/
https://www.minitab.com/products/minitab/
https://www.minitab.com/products/spm/
https://www.minitab.com/products/workspace/
https://www.minitab.com/products/connect/
https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/modelops/
https://www.minitab.com/products/real-time-spc/

