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My Professional Services é uma solução focada em 
empresas de auditoria, consultoria e integradoras, 
que tem por objetivo aumentar o valor ao acionista 
através de uma gestão de custos e rentabilidade 
adequada e a um monitoramento eficaz de seus 
processos de negócio e de suporte. Esse monitora-
mento das informações relacionadas à gestão de 
custos avaliará a qualidade da operação da em-
presa, permitindo traçar um plano de ação e pro-
porcionando mais credibilidade às informações fi-
nanceiras e operacionais para uma tomada de de-
cisão segura. 
 

My Professional Services 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 quem se destina  
A solução My Professional Services é destinada a 
toda e qualquer empresa de auditoria, consultoria 
e integradora que trabalha oferecendo serviços 

profissionais diversos a seus clientes. Além de apu-
rar os principais indicadores de desempenho, in-
formações e relatórios gerenciais de acordo com a 
realidade do negócio, o gestor terá uma visão es-
tratégica da organização para uma melhor tomada 
de decisão. 
 

Para que serve  
O My Professional Services é uma solução criada 

sob medida para empresas de consultoria, audito-

ria e serviços profissionais em geral. Ela possibilita 

mapear exatamente os custos da operação como 

um todo, compreendendo como os processos de 

negócios e de suporte contribuem para a rentabili-

dade por serviços, projetos, clientes, escritórios e 

negócios em geral. Ela permite traçar cenários e 

entender o impacto da ociosidade na operação e, 

também, a cooperação de cada Head/Sócio, Líder, 

Gerente e toda a hierarquia. Com o My 

Professional Services é possível centralizar as in-

formações de origem contábil, apontamentos de 

consultores, CRM e outros sistemas periféricos em 

uma modelagem inteligente que irá gerar insights 

e relatórios poderosos para a tomada de decisões 

e a gestão mais eficiente do negócio. 

 

 

 

Benefícios  

• Entendimento do resultado por Cliente, Projeto e Negócio; 

• Análises DRE/EBitda/Ebit por Projeto, Serviços, Clientes, Negócios, Unidades, Heads, etc.; 

• Simulações e Planning sofisticados que permitem entender a melhor equação de uso dos recursos 
internos da empresa versus contratação de terceiros ou temporários; 

• Apoio na precificação de serviços e horas para determinados projetos e clientes; 

• Garantir a eficiência operacional; 

• Monitorar, rastrear e corrigir de forma eficiente e com transparência; 

• Identificar os pontos críticos, onde estão as maiores dificuldades e sugerir soluções; 

• Eliminar ciclos viciosos de processos, que levam a erros e a prejuízos à organização; 

• Aferir metodologia de custeio utilizada e propor melhorias; 

• Aumento das margens de lucro; 

• Redução do risco de desvio dos recursos da empresa; 
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• O gestor terá acesso as informações precisas e atualizadas.

 

Processo 

A solução My Professional Services 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 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 rentabilidade; 

• Estruturação de dashboard para acompanhamento.

 

 

Desafios 
As grandes dimensões na solução My Professional Services que se destacam são: serviços, segmentos, clien-

tes, negócios e etc..., identificando distorções, erros de procedimentos, de cálculos e apontando para uma 

performance ideal e segura para a gestão da empresa. 

Devido à grande experiência, listamos o que a maioria dos gestores buscam: 

• Análise de dispersão por serviços, região, clientes e escritórios; 
• Análise de ociosidade por atividade, ociosidade por Processos, capacidade utilizada por processo, 

evolução de custos e ociosidade; 
• Origem dos custos e custos por serviços. 
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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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