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O My Education é uma solução orientada para re-

solver as questões de gestão de custos em Univer-

sidades e Instituições de Ensino.  

No segmento da Educação o credenciamento pe-

rante as entidades reguladoras é um desafio que se 

mostra relevante pelas oportunidades de 

proporcionar uma melhor oferta no campo da for-

mação acadêmica, da pesquisa e do desenvolvi-

mento do trabalho científico. A solução My Educa-

tion oferece as informações de forma transparente 

e com análises fundamentadas sobre a demonstra-

ção do uso dos recursos financeiros aplicados.  

Para que serve 
O My Education possibilita elaborar modelos de 

custos, fazer o planejamento e criar simulações 

para conseguir acompanhar a lucratividade e de to-

dos os custos envolvidos na prestação do serviço, 

além de possibilitar ter uma visão mais detalhada 

de como cada característica dessa prestação, seja 

o custo horas de administração, da publicidade ins-

titucional, do atendimento acadêmico ao aluno, 

dos reajustes nas mensalidades, dos suporte aos 

usuários, treinamento dos funcionários e diversas 

outras características, afetam a lucratividade da or-

ganização. 

My Education é uma solução tecnológica completa 

e personalizada que oferece suporte, treinamento 

e consultoria técnica, além de possuir os acelera-

dores de implementação que se destacam pelo di-

cionário de atividades próprio do setor com todos 

os processos e relatórios fundamentais para aná-

lise granular dos custos e rentabilidade do negócio. 

Para quem se destina 
O My Education é destinado a Universidades e Ins-

titutos de Ensino que almejam conhecer melhor os 

aspectos de custos envolvendo cada curso, com ní-

vel de certeza auditável pelo regulador se necessá-

rio.

 

Benefícios  
• Benchmark entre cursos, disciplinas, 

campus, classes e alunos; 

• Permite visualizar o consumo de re-
cursos financeiros, pelas unidades 
ou áreas demandantes, de forma a 
compreender os serviços prestados 
pelas faculdades ou unidades acadê-
micas que integram uma entidade 
através, por exemplo, da obtenção 
do custo das carreiras nos diferentes 
locais e dias; 

• Identificar os custos fixos e variáveis; 

• Construir indicadores (índices) de 
eficiência para realizar a melhoria 
contínua de processos ou serviços que demandam o uso de recursos ao longo do tempo. 

 
Clientes que podem comprovar a eficiência da solução em questão: 
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“Há mais de quinze anos venho trabalhando com os profissionais e com os principais executivos da MyABCM, tanto no 
campo empresarial como no acadêmico. Essa relação começou ainda nos primórdios da divulgação do Custeio e Gestão 

Baseados em Atividades (ABC/ABM) no Brasil. Com base nesse convívio posso afirmar que se trata de uma empresa 
que, além de possuir inegável expertise em sistemas de custeio e gestão, costuma pautar sua conduta por princípios de 

integridade, ética e competência. Por isso é merecedora da minha melhor recomendação.” 
Prof. Dr. Wellington Rocha 

Professor da FEA-USP

Processo 
Um modelo de rentabilidade para o Ensino Supe-

rior, na sua implementação, agrupa os custos em 

um esquema de áreas para o funcionamento da 

sede e da administração central. 

Os agrupamentos são feitos identificando a natu-

reza da distribuição do consumo de recursos, por 

meio de atividades e processos relevantes. O obje-

tivo do modelo é remunerar as diferentes unidades 

de negócios (Graduação, Pós-Graduação etc.) para 

obter o resultado por curso, em determinadas di-

mensões como jornada e sede. Sendo assim, o fa-

turamento e custos são alocados em agrupamen-

tos finais que procuram apurar o resultado por 

curso, identificando os lucros nas suas diferentes 

origens, bem como os custos diretos e indiretos 

associados à entidade. 

Desafios 
Atingir o uso eficiente de recursos financeiros que 

facilitem, entre outros aspectos a gestão e o cre-

denciamento de entidades de ensino superior, por 

meio de Modelos de Custos que facilitem a aloca-

ção de recursos às áreas ou unidades de interesse, 

bem como sua otimização ao longo do tempo, atra-

vés da melhoria contínua dos processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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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