
Você gerencia projetos e programas que envolvem várias equipes? Talvez, você esteja pensando em como garantir melhor coesão e consistência 
com as ferramentas utilizadas para cumprir as metas trimestrais e aquelas em andamento. Ou está cada vez mais difícil obter a adesão das partes 
interessadas, e perder parte do seu financiamento é uma preocupação. 
 
Os especialistas em quase todos os setores enfrentam todos esses problemas com frequência. Eles desaceleram o progresso, colocam iniciativas 
em risco e destroem a produtividade. Felizmente, a Minitab tem uma solução completa que não necessita de programação, para esses e muitos 
outros problemas: o Minitab Engage. O Engage pode eliminar alguns dos obstáculos que mais prejudicam a produtividade que você provavelmente 
enfrenta no seu setor.

Minitab EngageTM

Estado atual:
Provavelmente, os gerentes, diretores e executivos na sua organização 
não têm um local centralizado para acessar instantaneamente atualizações 
de projetos e programas, acompanhar iniciativas OpEx e visualizar o 
progresso.

A solução da Minitab:
Talvez, você esteja com dificuldades para rastrear os projetos do seu 
departamento e em toda a empresa. Provavelmente, você gasta muito 
tempo em reuniões de atualização para determinar o status de projetos 
e programas importantes, complicados e de longo prazo. A boa notícia é 
que essas reuniões podem ser desnecessárias ou drasticamente reduzidas 
porque o status e todas as métricas são sempre atualizadas no Minitab 
Engage. 
 
O Minitab Engage pode ajudar a centralizar o portfólio de excelência 

operacional da sua empresa e outros projetos relacionados. Você pode analisar tendências, marcos e detalhes do projeto em minutos, recuperando 
horas na sua semana para executar outras metas. Com o Engage, você pode idealizar, lançar, rastrear, gerenciar e compartilhar programas, projetos 
e ideias mais rápido do que nunca. 
 
Além disso, o Minitab Engage facilita o armazenamento de todos os projetos individuais da sua equipe de forma central e segura. Ele reduz os 
e-mails desnecessários e reflete imediatamente as alterações e atualizações do projeto. Do ponto de vista geral do programa, você pode obter 
dados instantâneos e valiosos que permitirão ver as áreas de sucesso do projeto e outras em que precisam de intervenção.  

Estado atual:
Pode faltar consistência e padronização nos formulários e nas ferramentas 
que a sua equipe usa para atingir OKRs ou metas. 

A solução da Minitab: 
Sua equipe provavelmente tem várias fontes de informações. Você pode 
usar PowerPoint, Vizio e Sharepoint coletivamente para ver mapas de 
processo, criar diagramas e elementos visuais e gerenciar o progresso da 
equipe. Usar várias plataformas pode ser tedioso, complicado e difícil de 
rastrear. 
 
Além disso, muitas dessas ferramentas não foram projetadas para serem 
usadas como a sua empresa pode estar usando. Por exemplo, o PowerPoint 

não foi projetado como ferramenta de criação de mapas de processo. Para ser direto, o gerente, o diretor ou o executivo pode não ter a 
capacidade de gerenciar com eficiência programas que dependem de projetos que usam várias plataformas usadas em métodos diferentes dos 
prescritos. 
 
A Minitab pode ajudar exatamente com isso. Com o Engage, seus funcionários terão as ferramentas necessárias para criar diagramas e mapas de 
processos, poder para gerenciar programas e projetos com eficiência e visibilidade para colaborar de maneira eficiente. 
Os membros da equipe podem ver e acompanhar as atualizações em tempo real, e os projetos e apresentações refletirão a coesão de uma 
solução de plataforma única. As ferramentas do Minitab são inigualáveis e fornecerão tudo o que sua equipe precisa para ter um nível elevado de 
desempenho.  
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Acelere sua transformação digital

Estado atual:
Os gerentes enfrentam a falta de adesão das partes interessadas e 
lutam para reunir e executar as ideias geradas.

Solução da Minitab: 
O seu programa de OpEx está sob ameaça? Você está perdendo 
financiamento? Talvez, você tenha problema com a falta de adesão 
das partes interessadas mais importantes. Pode ser que é difícil 
demonstrar o valor poderoso das suas iniciativas de melhoria. 
O Minitab Engage facilita a implantação de um método padrão de 
melhorar seu valor e seus relatórios. 
 
A falta de clareza do valor de um projeto ou do progresso do portfólio 
e dos dados financeiros pode tornar quase impossível obter o apoio 

dos executivos. Você pode melhorar sua visibilidade por meio de relatórios automatizados e personalizados que mostram a situação imediata do 
projeto, não um status desatualizado vinculado à geração manual de relatórios. Você demonstrar instantaneamente a eficácia dos seus projetos. 
À medida que você ganha adesão de alto nível, você pode criar um processo replicável e bem-sucedido para sustentar o OpEx e os projetos de 
melhoria contínua.
 
Além disso, com o Engage, é mais simples obter uma infinidade de ideias, classificar seu valor potencial e ROI e escolher as melhores opções 
para a equipe ou a empresa. Você nunca perderá uma grande ideia que um membro da equipe teve ao usar o Engage, e tudo pode ser guardado 
para consideração futura. Você não vai mais lutar com o problema de “quem não chora, não mama”. Muitas vezes, as pessoas que mais reclamam 
recebem mais financiamento para resolver problemas, mesmo que não sejam os problemas mais urgentes que sua equipe ou organização está 
enfrentando. O gerenciamento de ideias e o fluxo de trabalho no Engage ajudarão a priorizar quais ideias manter e quais ativar.  

Minitab® 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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