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Os governos, como as empresas, precisam de infor-

mações financeiras oportunas e precisas para mo-

nitorar e gerenciar seu desempenho. Para fornecer 

serviços públicos nos níveis mais altos, os principais 

tomadores de decisão precisam de uma visão clara 

dos desafios e processos para cumprir as metas 

planejadas. 

My Citizen Centricity fornece as informações acu-

radas de custos e desempenho para trazer transpa-

rência no gerenciamento de um portfólio abran-

gente de serviços públicos. É uma solução tecnoló-

gica completa e personalizada que oferece su-

porte, treinamento e consultoria técnica, além de 

possuir os aceleradores de implementação que se 

destacam pelo dicionário de atividades próprio do 

setor com todos os processos e relatórios funda-

mentais para análise granular dos custos e rentabi-

lidade do negócio. 

Para que serve 
My Citizen Centricity é uma solução que pode ope-

rar modelos de avaliação e determinação de custos 

para análise de desempenho sob vários cenários, a 

fim de executar melhor os serviços fornecidos nos 

estados e municípios.   

Para quem se destina 
Solução focada no segmento de serviços públicos 

para governos, prefeituras, serviços de emergên-

cia, saúde, parques e recreação, museus, trans-

porte, água, eletricidade, entre outros. 

 

Benefícios  

• Consolidação gerencial de análises sofisticadas; 

• Análise de cenários complexos de simulação em múltiplos períodos e versões tendo como base a aná-
lise de processos e atividades; 

• Acesso aos dados em tempo real propiciando uma visão imediata da situação corrente; 

• Captura das medidas de desempenho e inter-relações de tarefas e iniciativas; 

• Entendimento de todos os processos e serviços melhorando os serviços prestados a todos os cidadãos.

Processo 

A solução My Citizen Centricity possibilita uma execução mais bem alinhada e maior agilidade organizacional, 

além de embasar as tomadas de decisões aprimoradas e baseadas em fatos que impulsionam o progresso nas 

metas políticas estratégicas. Podemos ajudá-lo a melhorar a execução alinhada e maior agilidade 

organizacional com tomada de decisão aprimorada e baseada em fatos que impulsiona o progresso nas metas 

de política estratégica. 
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Desafios 
O desafio consiste na definição de um processo 

que incluiu um novo dicionário de atividades, ras-

treadores e objetos de custo, de modo que todas 

as áreas da organização obtenham informações 

necessárias para a tomada de decisões, enfati-

zando a rastreabilidade do começo ao fim de todo 

o processo. 

Os modelos de custo são desenvolvidos no nível 

corporativo dentro da exigência do regulador, para 

cada unidade de negócios e modelo específico. 

 
   

“Sendo consultor da Deloitte participei do projeto de 

implementação de custos ABC em uma organização em 

Barranquilla, Colômbia - neste projeto realizamos a es-

colha da ferramenta onde o MyABCM foi superior às 

ferramentas que analisamos com relação a tempo de 

resposta, flexibilidade, custo e facilidades comerciais. 

Os resultados do projeto foram os esperados quanto a 

tempos e superados quanto a facilidades de uso e o 

tipo de informação que o cliente esperava.”  

Jorge Mario Hurtado

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabelas Dinâmicas 

KPI - Medidores 

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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Clientes que podem comprovar a eficiência da solução em questão: 

 


