
Mantenha o fluxo de decisões com o Minitab Connect 

Minitab Connect ®

Conheça o Minitab Connect 
Elimine o processo custoso de extração, preparação e atualizações de dados. Remova as atividades manuais propensas a erros 
envolvidas em imputar seus dados no Minitab para criar e atualizar a análise que você precisa. 
 
Facilite o acesso e a preparação dos dados com o Minitab Connect e gere análises para um grupo mais amplo de usuários e 
tomadores de decisão em toda a sua organização.

Você se identifica com alguma dessas experiências?
• Eu quero executar análises iguais ou semelhantes regularmente
• Eu preciso melhorar a coleta de dados, mas estou enfrentando problemas
• Eu tenho que compartilhar minhas análises com outros
• Eu quero garantir que a fase de Controle dos meus projetos DMAIC mantenha seu valor

E se você pudesse:

O Minitab Statistical Software capacita qualquer pessoa, independentemente de seu conhecimento em estatística, a tomar melhores 
decisões baseadas em dados. Nós estamos ampliando esses recursos com o Minitab Connect, que capacitará qualquer pessoa que 
use o Minitab Statistical Software a explorar livremente os resultados, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Sua equipe e gerência usam e analisam os resultados do Minitab? Você fornece os tipos de dados e análises de que eles precisam 
no momento certo? Você precisa de alertas quando seus processos ou KPIs mais críticos estão desajustados? Nós sabemos o tempo 
e o esforço necessários para coletar e preparar dados, criar relatórios do Minitab e compartilhá-los, muitas vezes dentro de prazos 
apertados. 

É por isso que estamos trabalhando nos bastidores para desenvolver uma solução que torne a sua empresa 
mais ágil na tomada de decisões corretas baseadas em dados, além de devolver a você um tempo precioso 
para mais análise e tomada de decisões.

Acessar e preparar automaticamente seus dados
• Acelerar o tempo da coleta de dados até a análise 

com a coleta direta de dados automatizada 
• Aproveitar os formulários do Minitab Connect para 

simplificar a coleta de dados
• Limpar e preparar seus dados, além de automatizar 

coletas futuras



Monitore, responda e ofereça 
monitoramento imediato de 

processo e qualidade.

Criar e monitorar
• Crie e automatize suas análises
• Capacite mais pessoas em sua organização para visualizar 

os resultados do Minitab, aproveitando ferramentas como 
Gráficos de controle de processo e Análise de capacidade

• Descubra insights mais rapidamente e reaja em tempo real
• Monitore seus processos e desempenho para identificar 

rapidamente áreas de melhoria
• Monitore regularmente para apoiar a fase de controle de 

um processo DMAIC 

Criar relatórios e compartilhar
• Crie facilmente painéis que contenham visualizações 

e análises avançadas
• Capacite mais pessoas em sua organização a tomar 

decisões usando dados
• Compartilhe relatórios e painéis com qualquer 

pessoa de forma fácil, para viabilizar conversas em 
relação a dados críticos 

Fale com a Minitab hoje mesmo 
minitab.com

Acelere sua transformação digital

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

Integre e transforme dados 
para análise , relatórios e 

monitoramento.  

Automação e relatórios

Quality Trainer

Minitab®

SPM

Ferramentas visuais para garantir 
excelência do processo e 

produto

Ferramentas visuais de negócios

Minitab Workspace®

Minitab Connect®

Inicie, acompanhe, gerencie e 
execute iniciativas de inovação e 

melhoria

Idealização e execução de projeto

Minitab EngageTM

Minitab Model Ops®

Implantação e monitoramento de modelo

Gerenciamento de ciclo de vida 
de modelo em uma plataforma 

simples, mas poderosa

Real-Time SPC
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