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My IT Services Catalog é uma solução desenvolvida 
para a área de Tecnologia da Informação das Organi-
zações e que permite, através de metodologias sofis-
ticadas como o TBM (Technology Business Manage-
ment), fazer o controle dos custos do catálogo de ser-
viços da área de TI, projetos, torres, clientes internos 
e externos, processos e despesas em geral - permi-
tindo assim um entendimento total dos investimen-
tos do portfólio e um alinhamento entre as metas es-
tratégicas da área e as efetivas entregas - também co-
nectando equipes visando à melhoria de perfor-
mance como um todo. 
 
TBM é um framework colaborativo que ajuda as em-
presas a alinhar seus departamentos de TI com as me-
tas gerais dos negócios, uma prática essencial para a 
organização moderna e digital de hoje. 
 
Sabemos que controlar as finanças da área de TI é 
fundamental para as organizações. A solução My IT 
Services Catalog facilita a gestão eficiente de custos 
através de uma modelagem de causa e efeito, enten-
dendo todos os processos de apoio e negócio 
relacionados e gerando uma série de indicadores 
para uma gestão eficiente. A solução permite, entre 
outros: 
 

• Calcular o custo exato de cada serviço forne-
cido;  

• Entenda o verdadeiro Valor que sua organi-
zação entrega para os clientes internos, uni-
dades de negócios (BUs) e usuários finais; 

• Criar uma cultura de transparência no uso 
dos recursos da organização, dados de con-
sumo e capacidade e obter insights impor-
tantes para seu negócio; 

• Transformar o planejamento e a governança 
e alinhar o orçamento de cada serviço e pro-
cesso à análise de seu efetivo consumo; 

• Otimizar portfolios através do entendimento 
de cada custo envolvido no processo; 

• Criar uma organização ágil e que permita res-
postas rápidas a ameaças internas e externas 
bem como a mudanças no mercado como 
um todo; 

• Fazer simulações e planning estratégico, an-
tecipando-se a mudanças no mercado e per-
mitindo que a área esteja sempre um passo 
à frente de qualquer potencial impacto na 
estrutura da organização. 

 
My IT Services Catalog é uma solução tecnológica 

completa e personalizada que oferece suporte, trei-

namento e consultoria técnica, além de possuir os 

aceleradores de implementação que se destacam 

pelo dicionário de atividades próprio do setor com to-

dos os processos e relatórios fundamentais para aná-

lise granular dos custos e rentabilidade do negócio. 

 

Para quem se destina 
A solução My IT Services Catalog é destinada aos ges-
tores das organizações de TI permitindo que eles fa-
çam de forma eficiente as análises de custos e resul-
tados a partir das operações e processos estrutura-
dos da área. 
 

Para que serve 
O My IT Services Catalog busca padronizar e facilitar 

as alocações de custos e investimentos de TI criando 

visões de análises tanto para os gestores de TI como 

para os gestores financeiros e bem como o impacto 

nas áreas de negócio criando a possibilidade de medir 

a performance de TI na criação de valor nos produtos 

e serviços das organizações. A cada ano os custos e 

investimentos vêm crescendo em todos os segmen-

tos de negócios, logo, ter uma visibilidade clara 

desses impactos na cadeia produtiva, passa a ser fun-

damental para as organizações. 

Sabemos que muitos serviços são geralmente repeti-

tivos com entradas, processos e saídas controladas, 

entretanto ter de ponta a ponta tudo bem definido e 

detalhado possibilita ter as melhores análises para as 

tomadas de decisões mais assertivas.   

A implementação do My IT Services Catalog foi de-

senvolvida para facilitar o registro, a descoberta, a so-

licitação, a execução e o rastreamento dos serviços 

de TI.

 

 “A implantação do MyABCM durou apenas 3 meses, o que é muito rápido em comparação com outras soluções. A 
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ferramenta MyABCM usada pela STIME possui recursos com alto valor agregado, como a realocação entre objetos de 

custos, a velocidade de cálculo, fácil visualização dos direcionadores, volumes, custos totais e unitários e rastreabilidade 

(gráfica ou de valor) de modo simplificado, o que evita o efeito “caixa preta”. O MyABCM permite também auditoria e 

controle – pode-se facilmente automatizar a carga de dados, cálculo e análise e é uma solução altamente escalável que 

permite mudanças de direcionadores e de regras de negócios a qualquer momento.”  

Xavier Trébouta  

Vice-Diretor de Controle de Gestão - Stime 

França 

 

Clientes que podem comprovar a eficiência da solução em questão: 

 

 

 

 

 

 

Benefícios  

O My IT Services Catalogue é uma modelagem de custeio padronizada que possibilita alocar os custos de TI 

de forma analítica e clara, bem como rastrear seus impactos na cadeia produtiva das organizações acompa-

nhando e mensurando o desempenho das equipes de TI. Possibilita a criação de padrões pré-definidos de 

alocação de custos e investimentos referentes a tecnologia. 

 

• Suporte à metodologia TBM para entendimento preciso 
das “Torres” e respectivos Produtos e Serviços da área de 
TI, também dos clientes internos; 

• Detalhamento do Catálogo de Serviços com a formação 
dos custos; 

• Entendimento dos grupos de conta e contas contábeis res-
pectivas e seus impactos nas Torres, Catálogo de Serviços 
e Clientes Internos ou Externos; 

• KPI’s detalhados focando em Processos e Atividades; 

• Simulação de Cenários Básicos e Sofisticados. 

 

Processo 
A solução My IT Services Catalog integra as bases de dados da empresa com o software MyABCM e processa 

as informações através dos métodos de custeio mais adequados para cada situação. Com isto, a implementa-

ção é ágil e flexível para diferentes cenários. 
Características específicas do processo: 

• Integração das bases de dados a partir de um ETL estruturado; 

• Custeio variável dos Produtos e Serviços; 

• Custeio Operacional com base em métodos validados; 

• Custeio indireto com as melhores técnicas existentes; 

• Elaboração de análises estruturadas; 

• Modelo focado na melhoria da eficiência operacional e aumento da transparência na gestão; 

• Estruturação de dashboard para acompanhamento. 
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Desafios 
Apurar as grandes dimensões de objetos de custo que possam mapear de forma clara e eficiente os custos de 

serviços, a gestão de produtos, o gerenciamento de serviços de entregas e segurança, os serviços de infraes-

trutura, a variedade de plataformas, além de serviços compartilhados (que demandam terceiros) que são cus-

teados pela organização. 

 

 
 

serviços de infraestrutura, a variedade de plataformas, além de serviços compartilhados (que demandam ter-

ceiros) que são custeados pela organização.  

 

  

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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Visão gráfica das alocações para o 

Catálogo de Serviços  

Dashboard: Formação de Custos por 

Serviços 

Resumo da Modelagem Estratégica 


