
 

 

 

 

O segmento bancário tem atravessado grandes e 

profundas mudanças pelo cenário digital que cada 

vez mais se faz presente na vida dos seus clientes, 

seja por meio de apps ou pelo Open Banking. 

Com essa transformação digital, os serviços bancá-

rios precisaram, rapidamente, se adaptar à nova 

era gerando profundas modificações nas rotinas e 

formas de apresentar seus produtos e serviços. A 

desburocratização dos processos e a mobilidade 

mais eficiente de seus clientes se tornaram tópicos 

urgentes para que o segmento bancário se reposi-

cione em um novo cenário onde as transformações 

estão acontecendo em alta velocidade. Com a 

atuação ágil das Fintechs é imprescindível que as 

empresas do segmento financeiro se reorganizem 

para que possam equiparar seus serviços e produ-

tos a esta nova demanda.  

A My Banking é uma solução que tem em seu core 

a gestão de todos os custos envolvidos nos 

processos operacionais permitindo a utilização de 

qualquer metodologia de custeio com alocações 

recíprocas, modelagens ilimitadas e com dicionário 

de atividades integrado, viabilizando análises avan-

çadas por diversos tipos de simulações para que a 

otimização do custo seja uma realidade na melhor 

eficiência, tomada de decisões e rentabilidade do 

negócio. My Banking é uma solução tecnológica 

completa e personalizada que oferece suporte, 

treinamento e consultoria técnica, além de possuir 

os aceleradores de implementação que se desta-

cam pelo dicionário de atividades próprio do setor 

com todos os processos e relatórios fundamentais 

para análise granular dos custos e rentabilidade do 

negócio. 

Para que serve 
A My Banking é uma solução focada para o setor 

financeiro, com ênfase no setor bancário, que pro-

porciona o mapeamento e gestão de todos os pro-

cessos de custos pelos diversos cenários. É capaz 

de identificar o rastro dos custos e segregá-los em 

todos os pontos necessários para estudo analítico 

e, consequentemente, a alocação de forma coe-

rente de todos os custos envolvidos nas diferentes 

etapas do core business. Permite a rastreabilidade 

dos custos em todas as ponderações que possam 

existir apurando sua alocação por setor, segmento 

de produtos, agências bancárias, canais, clientes e 

áreas de foco, gerando eficiência nos processos de 

precificação de produtos e serviços. 

Para quem se destina 
Solução focada no segmento de serviços bancários 

e de instituições ligadas ao setor financeiro em ge-

ral (por exemplo: financeiras e empresas de car-

tões de crédito).  

 

"O sistema foi selecionado por se adaptar aos requisi-

tos de nossa instituição, é funcional e nos fornece infor-

mações importantes para a tomada de decisões.” 

Ing. Albalina Núñez 

Gerente de Finanças e Administração - Equador 

Banco General de Rumiñahui 

 

Benefícios  
• Entendimento do resultado e impacto dos custos de Backoffice por Segmento, Produto, 

Agência, Canais e Clientes; 

• Análises dos resultados por Serviços, Clientes, Agências (Agências versus Agências), Geren-

tes, regionais, etc.; 

• Simulações sofisticadas que permitem criar cenários para a melhor otimização dos custos 

apresentados; 

• Tratamento detalhado dos custos de TI e seu impacto na modelagem do banco; 

• Suporte para a precificação dos produtos e serviços. 
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Clientes que podem comprovar a eficiência da solução em questão: 

 

•  
 

  

 

 
    
 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

A MyABCM é a líder em soluções tecnológicas de planejamento baseado em indicadores e 

gestão estratégica de custos e rentabilidade que ajudam as organizações a aumentarem o valor 

ao acionista. Combinando experiência incomparável e inovação tecnológica em mais de 1.000 

projetos - MyABCM trabalha na junção de negócios e tecnologia para ajudar os clientes a 

melhorar sua lucratividade e criar valor sustentável para a empresa.  

 

Para saber mais, fale conosco: www.myabcm.com/pt-br/contato/ 
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