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Sobre a Fundação

Desde 1999, a Fundação Energia e Saneamento desenvolve projetos 
completos de organização de arquivos, visando a sistematização, 
racionalização e recuperação rápida e eficiente das informações em 
documentos arquivados.

Reconhecida no mercado, a instituição atua com clientes de diversos 
segmentos, incluindo empresas nacionais e multinacionais, e de 
pequeno, médio e grande porte.



Nossos Parceiros

Saiba Mais

http://www.youtube.com/watch?v=l_7BCokQ4yQ


A Gestão Documental é relevante para as empresas e instituições, 
visto a nossa capacidade atual de geração de conteúdo e documentos, 
e a dificuldade na recuperação dessa informação. Como?  Avaliando a 
produção documental, definindo os fluxos e processos envolvidos, 
elaborando instrumentos de controle, como Tabela de Temporalidade 
ou Plano de Classificação e realizando o acondicionamento
 e orientação de guarda com fácil recuperação, em sistema
 adequado para gerenciamento das informações.

A gestão documental em organizações é uma importante e
necessária ferramenta estratégica para ser usada no dia a dia 
da corporação e facilitar os desafios diários. 

É a solução ideal para o acesso a documentos e informações de qualquer 
local e por qualquer colaborador, seja no trabalho presencial ou 
em home office.

Gestão Documental



A digitalização é um recurso utilizado para a conversão
de documentos físicos em eletrônicos, o que possibilita
a recuperação ágil e a possibilidade de acesso fora da
organização, o que é um grande benefício para empresas 
que atuam no trabalho remoto.

Os benefícios da digitalização são:

1. Compartilhamento da informação;
2. Acesso fácil e em qualquer lugar;
3. Otimização do espaço físico;
4. Redução do volume de documentos.

Digitalização



Estruturamos o fluxo documental e criamos instrumentos de controle 
e procedimentos, além de treinamentos de equipes para que a gestão 
documental aconteça de forma eficiente. 
Documentos em meio digital e físico.

Arquivos Corporativos



Benefícios: ganho de espaço físico, tempo 
na recuperação da informação, eficiência 
para atendimento a auditorias, 
fiscalizações e processos judiciais

Arquivos Corporativos



A preservação da memória das empresas é uma importante 
ferramenta de gestão estratégica, cria sensação de pertencimento 
nos colaboradores, agrega valor à marca e pode ser usada no dia a dia 
da corporação, como nos programas de integração de novos 
colaboradores.

Centros de Memória e Documentação



Organizamos exposições com 
a linha do tempo da empresa. 

Está completando 10, 15, 20 anos? 
Montamos uma exposição da história 
da empresa com peças interativas que 
contam todo o processo da empresa, 
como ela atua na sociedade e com o 
meio ambiente.

Exposição



Montamos cursos personalizados
de acordo com a necessidade
de cada empresa.

Cursos de Gestão Documental



CESP:

● exposição itinerante 
● “CESP 35 anos”
● Museu da Memória Regional 

da CESP

Clientes Atendidos

Duke Energy International:

●  Implantação do Arquivo Geral e 
dos Arquivos Técnicos nas usinas

●  Organização e Higienização do 
Acervo Fotográfico da Área de 
Comunicação

●  Organização dos documentos da 
área de Patrimônio

●  Organização do Arquivo Técnico 
do Meio Ambiente

●  Gestão do Arquivo Geral e dos 
Arquivos Técnicos das usinas

SABESP:

● exposição “Sabesp Ano 30”
● Coordenação do Projeto 

Mapeamento e Organização de 
acervo histórico do setor de 
saneamento ambiental

● Projeto Memória Sabesp - 
Espaço da Águas

CTEEP:

●confecção do “Livro 
Institucional da 
Companhia de 
Transmissão de 
Energia Elétrica 
Paulista – CTEEP”



Clientes Atendidos

Grupo Rede:

● Organização dos arquivos do 
Grupo Rede Sul/Sudeste, 
visando à implantação de 
Sistema de Arquivos para as 
cinco empresas de 
Distribuição do Grupo Rede 
na região (Caiuá, Vale 
Paranapanema, Cia. 
Nacional, Empresa Elétrica 
Bragantina e Cia. Força e Luz 
do Oeste)

Eletropaulo: 

● Exposições “CIPA, uma 
história de segurança”

● Projeto de Gestão do 
Arquivo da AES 
Eletropaulo

CTG Brasil:

● Gestão do Arquivo Geral e dos 
Arquivos Técnicos das usinas

● Exposições “História das usinas”
● Projeto de Organização da 

Documentação da área de 
Patrimônio das usinas de Jupiá e 
Ilha Solteira

Secretaria de Estado 
da Cultura:

● Projeto de 
Documentação do 
Acervo dos Museus da 
Secretaria de Estado da 
Cultura



11 96408-8317
documentacao@energiaesaneamento.org.br

Eneida Labaki
elabaki@energiaesaneamento.org.br

Janine Costa
jsilva@energiaesaneamento.org.br

www.energiaesaneamento.org.br 

Contatos

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511964088317
mailto:documentacao@energiaesaneamento.org.br
mailto:elabaki@energiaesaneamento.org.br
mailto:jsilva@energiaesaneamento.org.br


Preservar o Passado.
Inspirar o Futuro.

Obrigada!


