
Você e sua equipe provavelmente enfrentam problemas de inconsistência na organização de projetos e na apresentação de resultados. Sua 
equipe usa diferentes ferramentas e plataformas para resolver problemas, comunicar progressos e alcançar metas de curto e longo prazo. E muitos 
desses recursos são utilizados de forma improvisada.
 
O Minitab Workspace pode oferecer à sua empresa as ferramentas necessárias para executar projetos complexos, a capacidade de resolver 
problemas de qualidade simples e difíceis e uma plataforma para visualizar e apresentar resultados em um formato que seja consistente e eficiente. 
Com o Workspace, você poderá resolver muitos dos problemas mais comuns enfrentados em todos os setores, além de melhorar e maximizar sua 
produção. 

Estado atual: 
você pode ter dificuldades para planejar, executar e documentar projetos 
simples ou complexos, como iniciativas de Excelência operacional.  

Solução da Minitab: 
com o Minitab Workspace, você tem uma enorme quantidade de recursos à 
sua disposição para discutir, mapear, documentar e concluir projetos. 
 
Talvez você esteja trabalhando com processos altamente complexos e, se 
for o caso, escolha entre nossos vários roteiros de projetos comprovados. 
Com o Workspace, é simples trabalhar rapidamente em um projeto ou 
resolver um problema usando métodos como DMAIC e Kaizen ou sua própria 
abordagem personalizada. Você pode analisar e melhorar seus processos 
atuais e estabelecer um plano confiável para processos futuros e execução 
de projetos. 

 
Ou talvez você queira explorar outras opções para atingir metas ambiciosas da equipe ou da empresa. Indivíduos de equipes diferentes podem 
aproveitar o Minitab Workspace de modo que todos tenham as ferramentas necessárias para tomar decisões informadas e escolher o melhor 
caminho possível para atingir metas específicas e direcionadas. 
 
O Workspace fornece mais de 100 modelos e metodologias para auxiliar o desenvolvimento de produtos e a execução de projetos. Você pode 
aproveitar vários recursos diferentes, como mapas mentais, ferramentas de desenvolvimento, planos de controle, matrizes de causa e efeito, FMEAs 
e muito mais. Aproveite o poder do Workspace para enfrentar os desafios diários ou planejar um projeto de grande escala.
 
Independentemente do resultado desejado, o Workspace pode levá-lo aonde você precisa, rapidamente.  

Estado atual: 
você usa vários produtos de forma improvisada para atingir uma variedade 
de objetivos diferentes.

Solução da Minitab: 
você se sente frustrado ao usar plataformas para criar mapas de processo 
que simplesmente não foram projetadas para esse fim? Todos nós, em algum 
momento, usamos produtos de forma improvisada para encontrar soluções 
rápidas para os problemas difíceis que precisamos resolver. 
 
O Workspace pode ser sua nova solução completa. Com a capacidade de 
criar rapidamente diagramas espinha-de-peixe, mapas mentais, mapas de 
processo e mapas de fluxo de valor, você pode criar visualizações fáceis de 
ler de forma rápida e eficaz para usar em nível de equipe ou empresa. 
Talvez você queira determinar a causa raiz de um problema. Você pode 

implantar facilmente um diagrama espinha-de-peixe para definir a causa principal de um problema que está enfrentando. As visualizações do 
Workspace podem ajudá-lo a organizar esses diagramas de forma produtiva e fácil de entender.
 
Chega de todo aquele trabalho manual necessário para criar mapas de fluxo de valor e reduzir o desperdício. Agora é possível maximizar a 
eficiência e entregar um valor excepcional ao consumidor sem precisar preencher lacunas. Divida processos complexos e tediosos em partes 
menores, para que qualquer pessoa em sua organização possa ver facilmente o valor de suas propostas ou como seus processos funcionarão de 
forma efetiva.  
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Estado atual: 
planos de projetos, atualizações e resultados são apresentados em 
diferentes programas e formas.  Você não tem modelos padrão que 
possam colocar seu departamento ou organização em sintonia.

Solução da Minitab: 
você deseja ter meios apresentáveis e padronizados para planejar, 
executar e gerar relatórios sobre projetos.  
 
O Minitab Workspace foi projetado para ajudar você. Com nossos 
mais de 100 modelos e a capacidade de criar seus próprios 
modelos e abordagem personalizada, a Minitab desenvolveu o 
“espaço de trabalho” ideal:  flexível o suficiente para atender às 
suas necessidades específicas e robusto o suficiente para garantir a 
consistência em seus projetos. Sua equipe nunca mais precisará usar 
várias ferramentas e modelos diferentes. 
 

Seja qual for a dimensão ou a importância da sua função, o Minitab Workspace tem as ferramentas e os recursos necessários para abordar seus 
projetos e desafios em um só lugar. 
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