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BEM VINDOS O NOSSO ESPAÇO

Com o aumento do volume de informações, crescem também os 
problemas com a manutenção dos documentos físicos e digitais. Falta de 

espaço, demora na localização, perdas e extravios são alguns dos 
motivos que elevam os custos informacionais das empresas.

Se você está buscando como resolver seus problemas documentais, 
chegou à empresa certa! Na Documentalize®, não importa o tamanho da 

sua necessidade. Nós damos um jeito!
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QUEM
SOMOS NÓS
Sede – Matriz Curitiba



QUEM SOMOS NÓS ?
Com o aumento do volume de informações, crescem também
os problemas com a manutenção dos documentos físicos e
digitais. Falta de espaço, demora na localização, perdas
e extravios são alguns dos motivos que elevam os custos
informacionais das empresas.

Se você está buscando como resolver seus problemas
documentais, chegou à empresa certa! Na
Documentalize®, não importa o tamanho da sua
necessidade.

Nós damos um jeito!

Somos uma Empresa , com Matriz em Curitiba e
Filiais em Londrina e Florianópolis, especializada
em GESTÃO DE DOCUMENTOS físicos e digitais.

Organização de Arquivos, Digitalização e Guarda
de Documentos, Consultoria e Treinamento.

Nossa Metodologia de Guarda



MISSÃO

VISÃO

ENCANTAR clientes com 
soluções rápidas, criativas, e 

inovadoras.

Ser a empresa mais 

INCANSÁVEL por contribuir em 

projetos em Gestão de 
Documentos

SOMOS COMPROMETIDOS  

COM PRAZOS E MOVIDOS A 

DESAFIOS



NOSSOS PROFISSIONAIS                    NOSSAS QUALIFICAÇÕES 

Gestores da Informação
Responsáveis pela Direção da empresa, e
envolvimento em todos os projetos de
Consultoria e Execução no âmbito de
Gestão de Documentos

Arquivistas
Profissionais habilitados para
Coordenação, Supervisão e
Execução dos projetos documentais

Bibliotecários
Profissionais habilitados para
Coordenação, Supervisão e
Execução dos projetos de
catalogação

Advogado
Respaldo jurídico para contratos,
licitações e projetos especiais na
área Jurídica.
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Certificação CDIA+
Profissionais com Certificação em
Projetos ECM (Gestão de Conteúdo)
e Imagens Digitais e capacitados
para governança e gestão de TI
corporativa

Registro de 
Microfilmagem no 
Ministério da Justiça
Autorização do ministério da justiça
para microfilmagem de documentos

Conselho de 
Biblioteconomia
Empresa registrada na entidade de
classe voltada para a área de Gestão
de Documentos

Atestados 
Atestados de capacidade técnica de
diversos trabalhos com
comprovação dos clientes alegando
o sucesso do projeto



CLIENTES



NOSSOS SERVIÇOS

Gestão 
de

Documentos



DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

- Folhas soltas ou encadernadas

- Tamanho A6/A5/A4/A3/A2/A1/A0

- Fotos e Microfilmes

- Livros e Objetos 3D

Digitalização de documentos de qualquer formato,

tamanho, gramatura. Documentos do passado,

presente e futuro podem estar a um clique de

distância, sejam eles processos, livros, notas,

contratos, ou até mesmo quadros ou documentos de

acervo histórico.



ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS

- Organizar, classificar, descartar documentos;

- Catalogar livros e acervos

- Identificar e mapear caixas e pastas;

-Preparar para digitalização futura

-Criação e aplicação de Tabela de

Temporalidade

Já reparou como guardamos documentos

desnecessários ? E quanto mais guardamos, mais

demorado é para localizar aquele que precisamos ?

Conte com a nossa equipe para:



GUARDA DE DOCUMENTOS

- Guarda de Documentos,

- Serviço de malote,

- Transporte seguro de caixas e pastas.

Deixar de utilizar espaços físicos importantes em sua

empresa, desorganizado, sem segurança e não ter a

preservação dos documentos?

Nossa empresa oferece soluções de Guarda Física de

Documento que permite a rápida localização e

consulta de seus documentos com segurança



SEGMENTOS ATENDIDOS

Jurídico Doc. Histórico Cartório

Recursos Humanos Fotos Antigas Engenharia

Hospitais e Clínicas Administradora 
de Condomínio

Transportadora

Órgão Público

Contabilidade

Prestadora de 
Serviços



PRECISA DE UM ORÇAMENTO?
Para podermos enviar um orçamento, é necessário fazermos uma análise quantitativa e

qualitativa do projeto.

Para facilitar e agilizar o processo, criamos um questionário com os itens mais importantes,

o qual você pode preencher clicando aqui.

De qualquer forma, consideramos importante também a visita de nossos consultores até o

acervo, para esclarecimentos de todos os detalhes do projeto.

Estamos à disposição nos contatos abaixo:

Documentalize – Less Paper Solution

(41) 3521-0040 / (41) 99937-9343

Rua Cândido Xavier, 425, sala 11, 4º andar.

contato@documentalize.com.br / www.documentalize.com


