
Domine a estatística e o Minitab® a qualquer momento, 
de onde estiver.



Domine a estatística de onde estiver com o treinamento on-line.

A Minitab ajuda empresas e instituições a identificar tendências, resolver problemas e descobrir insights valiosos sobre 

dados, oferecendo um vasto conjunto de ferramentas que é o melhor de sua categoria para melhoria de processos. 

Combinado à inigualável facilidade de uso, a Minitab torna mais simples do que nunca extrair insights aprofundados 

dos dados. Além disso, uma equipe de especialistas em análise de dados altamente treinados garante que os usuários 

obtenham o máximo de suas análises, o que possibilita a tomada de decisões melhores, mais rápidas e mais precisas.

Ao longo de quase 50 anos, a Minitab vem ajudando as organizações a administrar a contenção de custos, melhorar 

a qualidade, aumentar a satisfação do cliente e aumentar a eficácia. Milhares de empresas e instituições em todo o 

mundo usam o Minitab Statistical Software, o Companion by Minitab e o Quality Trainer para identificar falhas em seus 

processos e melhorá-los. Em 2017, a Minitab adquiriu a Salford Systems, uma das principais empresas no fornecimento de 

análise avançada, que oferece um conjunto de poderosas capacidades de aprendizado de máquina, análise preditiva e 

modelagem.

A empresa
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O Quality Trainer ensina como analisar dados através de um curso on-line. Este 
curso de e-learning inclui lições animadas, questionários e exercícios práticos 

para ajudá-lo a aprender facilmente estatística e como usar o Minitab. 

O Quality Trainer é composto por nove capítulos com mais de 100 aulas 
interativas que você pode assistir e repetir em seu próprio ritmo. O curso 

abrange as ferramentas e os gráficos estatísticos mais utilizados, incluindo 
os testes de hipóteses, cartas de controle, capacidade de processo, ANOVA, 

regressão, e muito mais

O Quality Trainer também está disponível em espanhol, português e chinês 
simplificado (observe que a narração permanece em inglês).

Aprenda a analisar seus dados com um curso
de estatística abrangente voltado para as ferramentas mais utilizadas.

http://minitab.com/qualitytrainer
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Dando vida à estatística.
As animações atraentes do Quality Trainer e os cenários 

reais transformam conceitos estatísticos abstratos em 

um kit de ferramentas aplicável. Os narradores explicam 

detalhadamente cada conceito e como você pode utilizá-

los para analisar dados e descobrir soluções para os seus 

problemas comerciais.

As aulas oferecem uma compreensão profunda da estatística 

e são muito fáceis acompanhar. Caso você esqueça como 

usar uma ferramenta ou interpretar seus resultados, é 

possível lembrar o conteúdo reproduzindo as lições a 

qualquer momento.

Teste seus
conhecimentos.
Os testes interativos não apenas testam seus conhecimentos, 

mas também explicam por que suas respostas estão corretas 

ou incorretas. Eles até recomendam quais lições devem ser 

revistas para que seja possível dominar completamente o 

material.

Esse feedback em tempo real reforça seu aprendizado ao 

longo do curso e a opção de refazer um teste sempre que 

quiser ajuda você a atualizar seus conhecimentos a qualquer 

momento.

Depois que você aprende um conceito estatístico, o Quality Trainer ensina 

como usar o Minitab para executar a análise relacionada a ele. Os vídeos 

passo a passo mostram exatamente o que fazer e são fornecidos conjuntos de 

dados para para proporcionar-lhe a oportunidade de praticar sozinho.

Passe da teoria à prática 
em um piscar de olhos.
O Quality Trainer conclui cada módulo com um 

exercício baseado em dados do mundo real para 

garantir que o conhecimento adquirido possa 

ser aplicado diretamente ao seu trabalho. Essas 

atividades práticas se assemelham aos desafios que 

você enfrenta todos os dias, permitindo que você 

transfira suas novas habilidades para o seu trabalho 

imediatamente.

Avance em seu próprio ritmo.

O Quality Trainer descreve o curso em um índice 

dinâmico que disponibiliza cada capítulo, lição e 

atividade com apenas um clique. Você pode trabalhar 

com o material em sequência, indo do início ao fim, ou 

pular para um tópico específico a fim de aprender ou 

revisar. 

O índice acompanha o seu progresso e lembra da sua 

última atividade, para que você sempre saiba em que 

ponto do curso está e continue exatamente de onde 

parou, sempre que quiser. 

Gerencie o aprendizado on-
line de toda a sua empresa.

Assegure-se de que todos os seus funcionários 

estejam prontos para implementar seus projetos 

usando um simples painel da web para rastrear 

assinaturas, revisar pontuações de questionários e 

relatórios de andamento, bem como emitir certificados 

de conclusão. 

Aproveite tudo o que o Minitab Statistical Software oferece

Outras oportunidades de treinamento

Os mesmos instrutores experientes do setor que desenvolveram o Quality Trainer oferecem uma 

grande variedade de cursos públicos, no local e remotos. Você pode participar de uma sessão de 

treinamento ao vivo e usar o Quality Trainer para aprofundar e reforçar seu conhecimento ao longo 

do tempo.

http://minitab.com/qualitytrainer
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A vantagem do Quality Trainer

Há quase 50 anos, milhares de organizações em todo o mundo usam o software Minitab. Quando 
você adquire o Quality Trainer com o intuito de aprender Estatística, também recebe uma série de 
outros benefícios de uma empresa tão comprometida com o seu sucesso quanto você.

        Produtividade aprimorada

Os funcionários que podem aprender e atualizar seus 

conhecimentos de estatística sempre que estiverem on-

line ficam mais confiantes e podem concluir seus projetos 

mais rapidamente e com maior independência.

Preço acadêmico
Disponibilizamos preços especiais para instituições acadêmicas qualificadas que comprarem o Minitab Statistical Software. 

As licenças de usuário único não são qualificadas para preços especiais.

      Suporte técnico

Estaremos a seu lado sempre que você precisar de 

nós. Acesse o suporte ilimitado por telefone ou on-line 

oferecido por especialistas altamente qualificados que têm 

conhecimentos sobre melhoria de qualidade.

Na compra do Quality Trainer, oferecemos descontos 

significativos para usuários cobertos pela sua licença 

anual do Minitab Statistical Software.

Também estão disponíveis opções de licenciamento 

corporativo. Entre em contato conosco para obter mais 

informações.

Na compra de dez ou mais assinaturas anuais, podem 

ser aplicados descontos por volume. O período de 

vigência de cada assinatura começa na primeira vez 

que o usuário inicia o Quality Trainer e termina depois 

da duração designada no momento da compra.

         Aprendizagem no âmbito 

empresarial

O Quality Trainer facilita o treinamento de um grande 

número de funcionários, onde quer que eles estejam. Você 

pode usar um site central para gerenciar suas assinaturas, 

acompanhar seu progresso, revisar as pontuações do 

questionário e até emitir certificados de conclusão.

       Especialização em análise de 

dados

Todos os membros de nossa equipe de atendimento ao 

cliente, desde os estatísticos que desenvolveram o Quality 

Trainer até os representantes de vendas e suporte que o 

ajudam a acessá-los, compreendem profundamente os 

desafios de análise estatística enfrentados por você.

Detectar tendências, resolver problemas e descobrir informações importantes nos dados

Vários usuários Único usuário

Software estatístico poderoso que 

todos podem usar

Aprendizado de máquina e 

software de análise preditiva

Inicie, execute, meça e faça relatórios 

de projetos de melhoria em tempo real

Domine a estatística e o Minitab 

onde você quiser com o 

treinamento online

Análise de dados Modelagem Preditiva

Supervisão de ProjetosTreinamento em estatística online

Acesso, automação e governança de 

dados para insights abrangentes

Transformação de dados

Companion by Minitab Quality Trainer

Minitab®

SPM

Ferramentas visuais para garantir 

excelência do processo e produto

Ferramentas visuais de negócios

Minitab Workspace®

Minitab ConnectTM

http://minitab.com/qualitytrainer
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Minitab® , Quality Trainer® e o logotipo do Minitab® são marcas comerciais registradas da Minitab, LLC nos Estados Unidos e em 

outros países. Consulte minitab.com/legal/trademarks para obter mais informações.
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