
Copyright - Todos os direitos reservados. 

 

 

 

 

 
A globalização, a alta concorrência e a exigência do 

mercado são alguns dos principais desafios enfren-

tados atualmente pela indústria. Nesse sentido, 

processos eficazes e flexíveis são pilares do sucesso 

no ambiente de fabricação moderno, marcado pela 

exigência de produtos inovadores, de alta quali-

dade, personalizados e com preços competitivos.  

Como analisar a rentabilidade dos produtos e pre-

cificar corretamente neste cenário? 

Impulsionada pelo surgimento da indústria 4.0, a 

geração de dados e a integração com tecnologia de 

ponta é tendência nesse mercado, assim como a 

implementação de uma solução integrada, que for-

neça informações de forma ágil e segura para auxí-

lio à tomada de decisões. 

Considerando a análise econômica, é necessária a 

introdução de sistemas de análise da performance 

e eficácia da organização na busca das suas metas 

e da melhoria contínua.  À exceção do enfoque 

econômico, os sistemas analíticos devem contem-

plar também a perspectiva operacional. Assim, de-

vem ser capazes de mensurar e custear a produ-

ção, determinando padrões de referência e estra-

tificando os impactos do mix de produtos no custo 

de fabricação. Nesse cenário, além do forneci-

mento de informações críticas para a tomada de 

decisão, as ferramentas de custeio são fundamen-

tais para a precificação e determinação de indica-

dores para a avaliação de resultados. 

 

Para que serve 
O My Manufacturing é uma solução de gestão de 

custos para indústrias em geral, que integra uma 

plataforma analítica especializada em custeio com 

a expertise da modelagem de sistemas de perfor-

mance com base em custos.  

Combinando as perspectivas econômica e 

operacional, essa solução integrada não só poten-

cializa as análises de rentabilidade dos produtos, 

canais e clientes, como também capacita a em-

presa a analisar a eficiência operacional, traduzida 

economicamente, uma vez que integra as informa-

ções de custos de toda a indústria: custeio variável, 

custeio da manufatura e custeio indireto. 

My Manufacturing 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 quem se destina  

A solução My Manufacturing é indicada para qual-

quer Indústria que queira potencializar a geração e 

utilização de informações econômicas e operacio-

nais, traduzindo números em melhorias e otimiza-

ção em busca da excelência operacional.  

A solução foi desenvolvida especialmente para os 

seguintes tipos de manufatura: 

• Manufatura Repetitiva (Ex. Indústria Auto-

motiva); 

• Manufatura Contínua (Ex. Indústria Petro-

química); 

• Manufatura Aditiva (Aplicação em qual-

quer segmento); 

• Manufatura Discreta (Ex. Indústria Aero-

náutica, Naval). 

 

“A implementação do modelo de custos no 

MyABCM com o apoio incondicional de sua 

equipe facilitou enormemente. Mesmo após 

esta etapa, contamos com o suporte cons-

tante dos profissionais responsáveis pelo pro-

jeto no auxílio à extração das informações ne-

cessárias para geração de relatórios.” 

Eduardo Gonzalez Plasencia 

Gerente de Custos - Bardahl  

México
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Benefícios   

• Performance baseada em Custos e Rentabilidade: Solução focada em dados econômicos e operacio-
nais, que fornece informações valiosas para tomada de decisão; 

• Drivers e Relação de Causa-Efeito: Alocação precisa dos custos aos produtos através de drivers pré-
definidos; 

• 3-Margin Model: Apresentação das Margens de Contribuição, Operacional e de Lucro com nível de 
estratificação variável; 

• Eficiência Econômica e Operacional: Integração de métodos de custeio avançados com metodologia 
focada no esforço operacional; 

• Planejamento e Simulações: Planejamento com base em dados confiáveis e possibilidade de simula-
ção de cenários em tempo real; 

• Modelo focado em Redução de Custos: Aplicação de técnicas de Custo-Alvo; 

• Precificação Ágil e Confiável. 
 

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

informações através dos métodos de custeio mais adequados a cada cenário, tornando sua implementação 

ágil e flexível às diversas demandas: 

• Integração das bases de dados  

• 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 rentabilidade 

• Estruturação de dashboard para acompanhamento 

 

Desafios 
Com vários produtos, processos e clientes, a indústria se vê em meio a desafios operacionais e econômicos. 

Como mensurar a produtividade? Como mensurar a agregação de valor? Como quantificar perdas? Como de-

terminar o custo e rentabilidade de produtos? Como precificar de forma ágil, transparente e flexível? Como 

controlar a produção e alinhar o processo industrial e de gestão? A solução My Manufacturing parametriza as 

operações e permite o eficaz controle de produção, custeio e possibilita a simulação econômica operacional 

de resultados. 

Clientes que podem comprovar a eficiência da solução em questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo detalhado de cada Tarefa, 

Atividade e Processo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o Parceiro 
Há mais de 15 anos no mercado, a Parametrus é especializada no desenvolvimento de soluções 

customizadas para avaliar a performance de uma empresa, desenvolvendo sistemas gerenciais 

de custos e rentabilidade. Trabalha na integração entre formação de qualidade e experiência 

prática. Formada por consultores com sólida formação acadêmica e comprovada expertise no 

desenvolvimento e implementação de sistemas gerenciais de informação. 

 

 

 

 

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