
PAPEL, CARTÓRIO E CORREIO

Etapas como impressão, autenticação e
envio tornam-se desnecessárias. Exemplo:

Resmas de papel sulfite A4 (02): 
R$27,00 - Unitário R$13,50

Solicitações de motoboy (100): 
R$2.500,00 - Unitário R$25,00 

*Entrega e retirada de documentos

Correio (100):
R$1.600,00 - Unitário R$16,00

*Envio de Documentos/malotes

Reconhecimento de firma (800): 
R$4.000,00 - Unitário R$10,00

*4 signatários em cada contrato.
2 vias de cada contrato.

As quantidades entre parênteses referem-se a uma média de uso mensal dos serviços apresentados para uma operação de 
gestão de contratos. Os valores também são médios e foram calculados com base no estado de São Paulo.

TOTAL: R$ 8.127,00

GUARDA DE DOCUMENTOS

Arquivos eletrônicos eliminam a necessidade de terceirização da 
guarda de arquivos. Em um processo manual, você teria gastos com:

Isso sem contar os novos contratos gerados mensalmente.

12 meses de guarda: 

R$993,60
Guarda de uma caixa por mês: 

R$82,80
(100 documentos por caixa)

ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO

O armazenamento em nuvem dispensa o aluguel de espaço físico 
para esse fim. Em um processo manual, você teria gastos com:

TOTAL: R$5.500,00

Aluguel na Av. Paulista, SP (100m2): 

R$4.000,00
Energia:  

R$1.500,00

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA

A gestão eletrônica de documentos dispensa o uso 
de mão de obra específica. 

Custo médio por funcionário (03):  

R$1.090,00

IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS

Ao assinar documentos online, você reduz a necessidade 
de impressão, o que gera economia e sustentabilidade.

Documentos impressos por mês (1.000): 

R$80,00 
Valor unitário R$0,08

Compartilhe este infográfico 
nas suas redes sociais e
ajude outras pessoas a 
economizarem também!

Usando o Portal de Assinaturas para 
realizar assinaturas online, você 
otimiza os seus processos e pode

reduzir custos em cerca de 
R$15.790,00 ao mês,
totalizando mais de
R$189.000,00 ao ano!

Assinatura online
de documentos:

a maneira mais eficiente de reduzir custos

Ao substituir documentos físicos por eletrônicos, abandonando as 
assinaturas manuais, a sua empresa conseguirá ganhar tempo e reduzir 

custos. Acompanhe, abaixo, uma lista de despesas mensais — com 
base em uma demanda de 100 contratos ao mês, com 10 páginas cada 

— que são cortadas ao utilizar o Portal de Assinaturas:


