
1   Projeto de Gestão de Arquivos através da Prestadora de Serviços 
1.1 CONSARQ  Conservação de Arquivos LTDA 

1.2  Prestação de serviços na área de Gestão Documental: administração, guarda,  restauração, 
organização, informatização e digitalização documental.

      1.3  Período de execução: 12 meses.

    1.4  Os clientes podem ser pessoas físicas ou jurídicas de pequeno porte.  Na análise de mercado, 
as  pequenas  empresas  como  o  pólo  industrial  de  Confecções,  arquivos  particulares  e  clínicas 
médicas, são os primeiros clientes-alvos para servir de chamariz na internet, mostrando a realização 
do trabalho.  As empresas  que podem concorrer na área,  só trabalham com a gestão,  não com a 
responsabilidade da guarda dos documentos.

1.5  SETE

2 ÁREA DE ATUAÇÃO

2.1 VITÓRIA 
2.2 Um galpão do tipo industrial, com instalações elétricas especificas para iluminação adequada, 

refrigeração e desumidificadores. Local para escritório com quatro divisões: gerência, espaço de 
atendimento ao público, espaço de recebimento de material e Arquivo. 

3 APRESENTAÇÃO

Este é um tipo de serviço que resolve problemas de acúmulo de papéis e falta de espaço para guardá-
los, podendo satisfazer as necessidades específicas e urgentes de uma organização que não sabe o 
que  fazer  com  tanto  papel  e  corre  o  risco  de  guardar  de  maneira  inadequada,  corrompendo  a 
informação nele contida. Mesmo com a tecnologia permitindo a eliminação da massa documental 
acumulada, a digitalização de documentos não tem ainda valor legal. Toda empresa de pequeno e 
grande porte possui um arquivo onde se concentra toda a documentação permanente e inativa. 

4 JUSTIFICATIVA

  Este projeto surgiu da necessidade do mercado com a guarda de documentos permanentes ou até a 
data do descarte para posterior reciclagem, e vem de encontro a uma crescente busca por melhoria na 
relação  empresa/meio-ambiente.  O  espaço  reservado  para  guarda  desses  documentos  dentro  das 
empresas é inexistente e os arquivos públicos não suprem essa necessidade com eficiência, tendo em 
vista o volume documental. A história de uma empresa faz parte da história de uma comunidade e da 
memória da cidade. Através de documentos se vê o desenvolvimento e a continuação de uma obra.  
As empresas que não se preparam para a burocracia, na hora de alterar um contrato, fechar uma 
empresa, entrar no ramo de exportação, são exigidos documentos conhecidos como documentos de 
“guarda permanente” e os escritórios de contabilidade, que prestam esse serviço para as empresas, 
apenas utilizam o documento e o devolvem, pois não há local para guarda da documentação de todos 
os clientes.  É como um plano de saúde ou um plano de seguros, que deve ser utilizado quando 
precisar dele. 

5   OBJETIVOS



5.1   GERAL

Usar o nosso aprendizado em Gestão Organizacional e Gestão Documental para criar uma empresa e 
testar os nossos conhecimentos da interdisciplinaridade, como gestores de arquivo.

5.2 ESPECÍFICOS

Atender as necessidades dos usuários dando acesso à informação. Prestar atendimento ao usuário on-
line,  fazendo  com que  o  cliente  ganhe  tempo.  Oferecer  um serviço  diferenciado  de  guarda  de 
documentos,  ajudando o cliente  a  ganhar  espaço na empresa  e  “tempo”,  com a terceirização da 
gestão documental.

6 METAS

- Ter o serviço de análise e guarda documental aprovado pelo supervisor de gestão.

- O sucesso será a satisfação do cliente em perceber que um gestor de arquivo não é um apenas um 
funcionário a mais na empresa. A medida do fracasso é não conseguir convencer o cliente, e ele 
preferir manter o arquivo do jeito que está.

- se o cliente decidir apenas organizar a informação no próprio local onde funciona sua empresa, o 
contrato será de organização de acordo com a tabela de classificação e temporalidade padrão;  um 
funcionário da empresa que ficará responsável pela manutenção do processo será orientado por nós 
como gestores de arquivo.

- é plausível que o cliente saiba que está fazendo parte de um projeto de gestão documental.

- As datas podem variar conforme o tempo ser estabelecido e alterado pelo cliente por algum motivo 
que não dependa apenas do nosso cronograma. O estado de conservação e o volume de serviço de 
um cliente, pode não estar em condições favoráveis para execução do projeto no tempo determinado. 

7 METODOLOGIA

7.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Um dos métodos para chegar até o cliente será o envio de folder, e-mail, links na internet, mostrando 
o que a empresa faz, os serviços oferecidos. O diagnóstico da situação documental será como um 
treinamento para a função de gestor de arquivo. Participação em seminários, feiras, exposições e 
eventos relacionados ao setor para conhecer as tendências do mercado, as influências da situação 
econômica,  política e social  e a disposição das empresas de terceirizarem o serviço de gestor de 
arquivo.

7.2 PROCEDIMENTOS

Determinar o que deve ser guardado, onde, por quanto tempo e de que forma, dentro dos padrões da 
arquivologia, visando facilitar a consulta de um documento, quando o cliente necessitar do mesmo 
com urgência. Um catálogo do projeto é enviado à empresa que recrutou o serviço, informando os 
custos  e  a  relação-benefício  do  desenvolvimento  do  projeto.  Na  central  de  documentação,  os 
documentos  serão arquivados por tipo,  data,  volume documental.  Após assinatura do contrato,  a 
documentação será trazida  em veículo  adaptado,  passará por um processo de desinfecção (  sem 
produtos  químicos),  e  arquivado  por  data  segundo  a  tabela  de  temporalidade.  O  estagiário 
responsável pela digitalização,  fará “backup” para segurança.  Todos os profissionais contratados, 
serão supervisionados por nós como Gestores da área de arquivologia. 



7.3  SISTEMAS DE AVALIAÇÃO

Durante o período de execução será avaliado se todas as etapas estão sendo executadas dentro do 
tempo  previsto  no  projeto  inicial.  Um  orientador  arquivista  fará  uma  inspeção  para  avaliar  o 
andamento  da gestão.  Se não estiver  dentro  do padrão e  das  normas  ,  serão  feitas  as  correções 
necessárias. Se os requisitos exigidos no início forem mudados, dentro dos objetivos do projeto, esta 
mudança deverá ser aprovada pelo gerente de projetos e criado um documento de procedimentos 
para mudança do projeto.

8 UNIDADES ENVOLVIDAS

Unidade funcional Telefone E-mail

Deborah Jäger   3260-1205     deborahmatrix@hotmail.com

Gleibis Quadra       gleibisddd@gmail.com

9 EQUIPE DO PROJETO

9.1 COORDENADORES

Gleibis Quadra e Deborah Jäger

9.2 ORIENTADOR DE GESTÃO DE PROJETOS

Prof. Arthur Neiva

9.3 ORIENTADOR DE GESTÃO DOCUMENTAL

Prof. Rosa da Penha

10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

GERENTE DE 
PROJETOS

COORDENADOR
DO PROJETO

COORDENADOR 
DO PROJETO

EQUIPE DE 
APOIO

GESTOR DE 
ARQUIVOS

mailto:gleibis@gmail.com
mailto:deborahmatrix@hotmail.com


Atividade Descrição Atividade 
Precedente

Tempo

Guarda Arquivamento da massa documental TTD 60 DIAS
Software Instalação dos equipamentos eletrônicos

E de programas de trabalho
Rec de material 7 DIAS

Recebimento de 
material

Guarda dos materiais referentes as 
atividades a serem desenvolvidas

Estantes 2 DIAS

Estantes Recebimento e montagem dos arquivos 
deslizantes

----- 7 DIAS

TTD Criação da Tabela de Temporalidade Análise 7 DIAS
Transporte Retirada dos documentos/ processo de 

avaliação
Clientes 4 DIAS

Análise Diagnóstico da situação dos documentos Documentos 7 DIAS
Atendimento Atendimento ao cliente na busca do 

documento
Guarda 199 DIAS

Encerramento Preparação documental para análise e 
conclusão do projeto

Atendimento 50 DIAS

Clientes Contato com o cliente/ demonstração Software 10 DIAS
Documentos Recebimento da documentação para 

arquivamento
Transporte 2 DIAS

11 CUSTOS DO PROJETO

11.1 MENSALIDADE DE PESSOAL

Profissional Formação Valor mensal em 
R$

Encargos Sociais 
em R$

Valor Total em R$

Gerente  de 
Projetos

Administração 1500,00 350,00 1850,00

Supervisor Arquivologia 1000,00 200,00 1200,00
Estagiário Arquivologia 600,00 120,00 720,00

Téc. Informática
Tecnólogo 800,00 160,00 960,00

Auxiliar  de 
serviços gerais

Ensino 
Fundamental

450,00 110,00 560,00



11.2 MATERIAL DE CONSUMO
Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário em 

R$
Valor Total em R$

Caixa Box Peça c/ 40 un. 100 100,00 1.000,00
Material de 
escritório

800,00

Material  de 
limpeza

800,00

Total Anual 2600,00

11.3 BENS PERMANENTES E OBRA
Discriminação Valor em R$
Galpão 20000,00
Equipamentos eletrônicos 10000,00
Arquivo deslizante 15000,00
Software 5000,00
Automóvel 20000,00
Móveis 5000,00
Total 77000,00

11.4MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Discriminação Valor em R$
Folder (propaganda) 600,00
E-mail e links na internet 700,00
Seminários 1000,00
Total 2300,00

11.5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
Prestador de serviços Valor em R$
Motoboy 800,00
Total 800,00



11.6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Prestador de serviços Valor em R$
Assistência Técnica 900,00
Seguradora 900,00
Total 1800,00

11.7 QUADRO GERAL DE CUSTOS

Item JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Criação de Home Page 2000,00 X X X X X
Assistência Técnica X X X X X 900,00
Seguradora 900,00 X X X X X
Folder (propaganda) X X 600,00 X X X
E-mail e links na internet X X 700,00 X X X
Seminários 1000,00 X X X X X

Gerente de Projetos
1850,00 X 1850,00 X 1850,00 X

Supervisor 1200,00 X 1200,00 X 1200,00 X
Estagiário 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00

Tec de Informática
660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00

Auxiliar de serviços gerais
450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

TOTAIS
8650,00 1700,00 6050,00 1700,00 4750,00 2600,00

Item JULH AGO SET OUT NOV DEZ
Criação de Home Page X X X X X X
Assistência Técnica X X X X X X
Seguradora X X X X X X
Folder (propaganda) X X X X X X
E-mail e links na internet X X X X X X
Seminários X X X X X X
Gerente de Projetos 1850,00 X 1850,00 X X 1850,00
Supervisor 1200,00 X 1200,00 X 1200,00 X
Estagiário 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00
Tec de Informática 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00

Auxiliar de serviços gerais 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

TOTAIS 4750,00 1700,00 4750,00 1700,00 2900,00 3550,00



CUSTO TOTAL= R$ 44800,00

12. DESCRIÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

12.1  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

 Quando estiver pronta para operar a empresa oferecerá serviços via internet como: ao entrar no site 
ou ler  o  folder,  o  cliente  terá  informações  básicas  de como organizar  a  papelada  do escritório, 
oferecendo nossos serviços como gestor da documentação da empresa-cliente. 

-Os links na página serão de clientes que usaram o serviço da empresa dizendo como a otimização do 
tempo ajuda a gerar lucros.

-Serviço on-line de consultoria da documentação guardada neste arquivo, porque a melhor gestão de 
arquivos é conhecendo a fundo a instituição. 

12.2  CONSIDERAÇÕES FINAIS

    Faremos uma avaliação de nossas atividades durante esse um ano de projeto, para diagnosticar se 
ele deve ser encerrado. Vamos deixar todo o nosso aprendizado registrado em forma de documento, 
visando o encerramento do contrato de trabalho com a empresa-cliente e demais funcionários. O 
cliente responderá a uma pesquisa estruturada para deixar registrado se suas necessidades foram bem 
atendidas pelos gestores. De posse destes registros completos, poderemos avaliar a possibilidade de 
trabalhar como gestores, tanto terceirizando o serviço, ou como funcionário de uma empresa.


