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SEU CONDOMÍNIO

Brincar é uma das maneiras que as crianças têm para conhecer o 
mundo e assim desenvolverem seus potenciais. Portanto, a 
brincadeira deve ser estimulada, desde que seja feita com 
segurança.
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Nossa Mensagem

Mais um mês de dezembro que 
chega, marcando o fim do 
ano e o início de um novo 

ciclo. Para o momento é válida uma 
reflexão de como passamos os 
últimos 12 meses: como agimos em 
nosso meio pessoal e profissional? 
Que metas traçamos lá atrás, em 
dezembro de 2016, e de fato 
conseguimos cumprir?

Porém, mais que olhar o passado, é 
chegada a hora também de mirar 
para a frente, para o que está por vir, e 
assim tentar corrigir os erros come-
tidos e nos inspirar a melhorar cada 
vez mais.

Administrar um condomínio é um 
exercício constante de tentativa e erro. 
Ninguém nasce sabendo como 
proceder em todas as ocasiões e 
certamente falhas serão cometidas. 
Contudo, o principal é estar aberto a 
aprender com elas e buscar o 

aperfeiçoamento.

Buscar conhecimento e informação é 
a principal maneira de se preparar 
para os desafios da sindicância e 
minimizar as chances de errar. O 
síndico de condomínio precisa estar 
antenado com diversas áreas, desde 
aspectos jurídicos, contábeis, 
passando pelo entendimento de 
assuntos de ordem prática como 
manutenção predial, até, por fim, ter 
jogo de cintura para lidar com as 
relações humanas, inerentes a um 
tipo de moradia que pressupõe 
coletividade, como condomínios.

Na nossa edição de fim de ano, 
trazemos na matéria de “Adminis-
tração” dicas de como avaliar o 
orçamento anual do condomínio e se 
preparar para 2018, traçando um 
planejamento financeiro “pé no 
chão”, condizente com a realidade 
que se enfrenta atualmente.

No mês em que se iniciam as férias 
escolares, saiba mais sobre como 
instalar e manter os playgrounds, os 
parquinhos que fazem a alegria das 
crianças do prédio.  Eles são 
importan-tes ferramentas para o 
d e s e n v o l v i - m e n t o  m o t o r  e 
comportamental dos pequenos, além 
de proporcionar lazer nos momentos 
de folga. É responsabilidade do 
síndico preservar a viabilidade e 
segurança desse equipamento, 
conheça as regras.

Essas e outras matérias você 
encontra na edição de dezembro do 
Jornal do Síndico, nossa publicação 
feita especialmente para você que é 
administrador de condomínios. A 
todos os nossos queridos leitores, 
desejamos um Feliz Natal e um 
excelente Ano Novo! Seguimos juntos 
no próximo ano. 

Os Editores

Estivemos nesse evento no dia 25 /11 
num sábado, promovido pela srª. 
Gleidinysse, evento que contou com a 
presença de empresas que atuam no 
segmento da reciclagem e, com a 
participação dos condôminos que estive-
ram com seus filhos na brinquedoteca do 
condomínio para mediarmos atividades 
lúdicas, voltadas para a reciclagem. 

Parabenizamos  o  Síndico  do 
condomínio Quartier Lagoa Nova, pelo seu 
despertar e, conceder esse momento que 
com certeza ficará para sempre na mente 
das crianças e dos adultos.

 As crianças tiveram uma manhã de 
sábado diferente, brincadeiras lúdicas 
com foco na reciclagem. Trabalhamos 
com a confecção de brinquedos a partir 
de material reciclável (garrafas pet e entre 
outros), para mediar a conscientização 
ambiental e também ajudamos as 
crianças a plantarem uma horta, 
valorizando a alimentação saudável.

 Nós  que  fazemos  parte  da 
Brinquedotecar com Arte, enfatizamos o 
quão se faz necessário a valorização do 
meio ambiente que desemboca na 
qualidade de vida que podemos ter, 
cuidando do nosso planeta; seja, 
reduzindo, reutilizando, reaproveitando e 
pr incipalmente  br incando  para 
contribuirmos  para  um planeta 
sustentável de forma séria! 

Agradecemos a Sra. Glaydinisse , 
organizadora do evento no condomínio 
Quartier Lagoa Nova, por seu esmero na 
organização , servindo de exemplo para 
outros condomínios.

Então, aos síndicos e condôminos 
vamos pensar nas férias das nossas 
crianças, promovendo algo diferente para 
elas; momentos de pura diversão sem 
deixar a aprendizagem de lado com a 
Brinquedotecar com Arte a arte de ensinar 
brincando.

Pedagoga e Diretora da
Brinquedotecar com arte

Por  Graciely Costa Lima

AGENDE UM EVENTO GRÁTIS 
CONTATO: GRACIELY (84) 3663.5267
98821.4661 (oi) / 98844.1006 (oi)
brinquedotecar_arte@outlook.com

Evento do condomínio Quartier Lagoa Nova

 A Brinquedotecar com Arte em evento A Brinquedotecar com Arte em evento
sobre a temática reciclagemsobre a temática reciclagem

 A Brinquedotecar com Arte em evento
sobre a temática reciclagem



Brincar é uma das maneiras que as 
crianças têm para conhecer o mundo e 
assim desenvolverem seus potenciais. 
Portanto, a brincadeira deve ser 
estimulada, desde que seja feita com 
segurança. Nesse contexto, os parqui-
nhos são equipamentos importantes 
nos condomínios residenciais que 
abrigam crianças, pois esses brin-
quedos proporcionam lazer e ocupação 
para elas, de um modo saudável, 
sobretudo no período de férias que se 
inicia.

“Brincar é essencial para o desen-
volvimento integral do ser humano nos 
aspectos físico, social, cultural, afetivo, 
emocional e cognitivo. Vai além do lazer, 
é o momento de compartilhar, de 
construir regras e combinados, de 
experiências a partir do coletivo, de se 
colocar no lugar do outro”, explica 
Merylin Franciane Labatut, gestora de 
Educação Infantil, defensora da 
utilidade dos parquinhos.

Porém, como já é esperado, há 
condições que esses equipamentos 

precisam obedecer para que seja 
alcançado seu objetivo com segurança. 
Os playgrounds devem seguir a regras 
de instalação e manutenção que visam 
não apenas ao prolongamento da vida 
útil do mesmo, mas à garantia das 
boas condições de segurança para os 
pequenos usuários e assim evitar 
possíveis acidentes.

Infelizmente, a falta de manu-
tenção preventiva ou de fiscalização 
periódica nos parques tem sido 
responsável por acidentes, em alguns 
casos fatais, que atingem prin-
cipalmente crianças e adolescentes. 
Portanto, prevenção e vigilância 

constante são garantias de diversão 
saudável.

A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) possui orientações 
que versam sobre a instalação e 
manutenção de playgrounds: trata-se 
dos códigos de NBR nº 14.350-1 e nº 
14.350-2. A cartilha indica como deve 
ser um playground: os ângulos dos 
brinquedos, fixação, tipos de piso e 
materiais adequados como plástico, 
aço ou ferro galvanizado e com pintura 
atóxica e madeira tratada.

ORIENTAÇÕES

Devem ser priorizados brinquedos 

com cantos arredondados, coloridos 
com tintas atóxicas, montados com 
parafusos galvanizados (que não 
enferrujam) e embutidos. O parquinho 
deve ser instalado em um local amplo e 
arejado, que garanta pelo menos 1,80m 
de circulação ao redor de toda extensão 
do playground.

O playground jamais deve ser 
colocado sobre o asfalto ou concreto, 
nem mesmo com grama sintética. A 
grama, com muita gente circulando, 
rapidamente se torna seca. O ideal é 
utilizar areia em uma profundidade 
mínima de 30cm. Deve ser usada 
sempre areia fofa, para absorver o 
impacto de quedas.

É importante proibir o consumo de 
alimentos em cima desta areia, pois os 
restos podem atrair animais transmis-
sores de doenças. Para mantê-la limpa, 
existe no mercado um produto 
específico para a esterilização da areia. 
A fórmula descontamina a areia da 
presença de vermes e fungos que 
costumam atacar a pele.

Parquinhos contribuem para desenvolvimento infantil
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Gesso acartonado

 O teto composto com o gesso 
acartonado (Drywall) é uma tendência 
forte que vem conquistando adeptos. 
Além de beleza estética, esse material 
também proporciona um conforto térmico 
e acústico, evitando ruídos e raios fortes 
de sol e protegendo seu ambiente contra 
altas temperaturas. É necessário tomar 
alguns cuidados para a manutenção do 
forro de gesso acartonado, já que se ele 
não for bem cuidado, pode gerar muitas 
dores de cabeça para o comprador.

 Um dos grandes inimigos do forro 
drywall é a umidade, já que ele pode 
amolecer com o excesso de água, 
formando goteiras. Sabendo disso, atente 

para as dicas: mantenha-o sempre seco 
para evitar com que se formem 
ondulações e goteiras nessa estrutura; 
lixe-o a cada mês e assim consegue-se 
manter a estrutura sempre uniforme 
evitando  assim as  famigeradas 
ondulações; sempre que for trocar alguma 
peça dessa estrutura use material de 
qualidade e assim evite com que o forro 
sofra com ventos fortes ou ainda com 
uma chuva intensa.

Quadra esportiva

 O piso modular em polipropileno é um 
material versátil que pode ser utilizado 
tanto em ambientes internos como 
externos, além de aumentar a qualidade 
do piso, a tecnologia utilizada é essencial 
para oferecer segurança aos usuários da 
quadra esportiva. A instalação é 
relativamente rápida quando comparada 
a outras modalidades: em até três dias é 

possível ter no condomínio uma quadra de 
800 metros quadrados pronta para o uso.

 O material utilizado para o piso 
promete proteção anti-UV, com 100% de 
resistência à umidade, o que é capaz de 
prolongar a garantia em até dez anos! 
Outro diferencial da quadra modular é a 
possibilidade de criar diferentes e 
incontáveis modelos, acomodando a 
demanda de qualquer tipo de esportes 
com bola ou de outras modalidades, como 
patinação, ginástica e até tênis de mesa 
(ping-pong), já que facilita na demarcação 
do espaço de jogo.

Sacadas de vidro

 Forte tendência na arquitetura atual, 
as sacadas de vidro oferecem vários 
atrativos, mas também necessitam de 
cuidados especiais para preservar sua 
estética e segurança antes de serem 
instaladas. O primeiro passo é saber se o 

condomínio permite o envidraçamento de 
varandas, bem como as características 
exigidas e o segundo é verificar se a 
estrutura do prédio foi preparada para 
receber esse peso extra. Por isso, é 
sempre importante conferir com o 
engenheiro responsável pela obra se a 
estrutura do prédio é capaz de suportar 
sacadas de vidro não planejadas.

 Outro aspecto a ser observado é 
quanto à liberação do município para tal 
alteração: a aprovação da prefeitura da 
cidade para o fechamento desse espaço 
que, inicialmente, era considerado aberto. 
Como varandas e jardins não têm sua 
metragem cobrada no IPTU - por serem 
consideradas áreas não construídas - 
fechá-las sem autorização prévia é 
considerado uma infração pela prefeitura. 
Por isso, é importante verificar essa 
viabilidade antes de investir  no 
envidraçamento de uma sacada. 



A portaria remota ou virtual ainda é 
uma novidade no mercado e visa a 
substituição de mão obra física de um 
determinado prédio por controle a 
distância da portaria, através de uma 
central que opera algumas portarias 
em diversas localidades. Essa 
modalidade prevê a abertura e 
fechamento de portões de pedestres e 
automóveis de forma remota, e a 
promessa de redução de despesas que 
pode chegar a 50% do atualmente 
gasto com a mão de obra de portaria 
em um prédio. Existe ainda a 
promessa de maior segurança nos 
prédios, o que precisa ser analisado 
com cautela.

É certo que essa modalidade 
precisa ser bem discutida antes de 
implantada. Dúvidas como o que 
ocorre quando acabar a luz, entrega de 
correspondências, tipo de conexão 
com a internet e portão quebrado, 
precisam ser  alinhas com as 
empresas antes da contratação. As 
empresas no mercado oferecem 
portarias virtuais que podem variar do 
dobro de uma para a outra. Algumas 
e m p r e s a s  e x i g e m  o b r a s  d e 
infraestrutura antes de implantarem, e 
contam com envio de funcionários no 
caso de pane, outras trabalham 
apenas com link dedicado, que traz 
mais segurança na conexão com a 
internet.

Superadas as questões comerciais, 
é imperioso para que se aprove uma 
portaria remota a observância das 
questões legais. E por ser uma questão 
ainda muito nova, tem trazido muitas 
dúvidas, tais como; o quórum 
necessário para aprovação desse 
sistema.

Então é certo que o primeiro passo 
é verificar o que diz a convenção do 
condomínio, se ali estiver destacado 
que o prédio possui uma portaria física 
que funciona 24 horas, a supressão de 

um posto, seja no horário noturno ou 
diurno, devem ser obtidos apenas com 
a aprovação de no mínimo 2/3 da 
massa  condomin ia l  (quórum 
necessário para alterar a convenção). 
Alguns doutrinadores entendem que a 
supressão do posto físico, quando 
existir previsão na convenção deveria 
ser por 100% da massa condominial 
uma vez que envolve direito de 
propriedade.

Mas  como  a  ma i o r i a  dos 
condomínios não possuem essa 
cláusula em convenção, o trabalho 
daqueles que querem a instalação da 
portaria virtual ou remota fica mais 
fácil. Necessitando apenas do voto de 
maioria simples dos presentes em 
uma assembleia  devidamente 
convocada para esse fim.

Porém, caso exista a necessidade 
de obras de infraestrutura, adequação 
de portões duplos e obras na portaria, 
seria o caso de obra útil (Art. 1341 do 
Código Civil). Nesse caso o quórum 
será de 50% mais um da massa 
condominial. O quórum acima não é 
para aprovar a portaria, mas sim para 
r e a l i z a r  a s  o b r a s  ú t e i s  d e 
infraestrutura que vão facilitar o uso do 
bem a fim de implantar o sistema. 

Se forem apenas passagem de 
cabos e aquisições de equipamentos 
necessários ao funcionamento do 
sistema, adequações dos portões, 
entendo que não existe a necessidade 
de quórum qualificado, pois não se 
tratam de obras e sim de aquisição ou 
adequação.  Na mesma assembleia 
de aprovação do sistema, pode-se 
prever a aprovação dos valores de 
implantação. Porém, caso seja 
necessário a aquisição de gerador de 
energia, entendo que se trata de uma 
obra voluptuária com base no Art. 
1.341 do Código Civil e assim, 
dependendo de voto de dois terços dos 
condôminos.

Rodrigo Karpat
por Rodrigo Karpat
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O fim do ano se aproxima e é 
comum que as pessoas se planejem 
para o ano novo fazendo listas de seus 
o b j e t i v o s ,  s ã o  a s  f a m o s a s 
“disposições para o Ano Novo”, o que 
ajuda a organizar os planos e traçar 
metas para o novo ano que chega. E no 
seu condomínio, quais são os 
principais anseios para 2018? 
Separamos 4 dicas que podem 
contribuir para a sua lista. Pegue o 
lápis e o papel e mãos à obra!

1) Poupar dinheiro

Esse é um objetivo que todos 
querem, mas poucos conseguem. Isso 
porque, em período de crise financeira 
como o que atravessamos, é mais 
comum faltar dinheiro do que sobrar. 
Mas com organização, é possível criar 
um fundo de reserva, algo bastante 
importante para o condomínio lidar 
com despesas imprevistas ou realizar 
um investimento no futuro. Antes de 
c o m e ç a r  a  p o u p a r,  d e v e - s e 
estabelecer uma meta da quantia a 
ser somada ao término do ano que 
vem e, com base nisso, se saberá 
quanto é necessário poupar mês a 
mês.

2) Diminuir inadimplência

Eis o sonho de todo síndico. A 
inadimplência  é  uma prát ica 

e x t r e m a m e n t e  d a n o s a  a o 
condomínio,  pois  prejudica o 
equilíbrio entre receitas e despesas, 
sobrecarregando os contribuintes que 
arcam com seus compromissos em 
dia. Para combater esse mal, além da 
cobrança legal que já é uma realidade 
facilitada nos dias de hoje, também 
são  vá l i das  as  negoc iações 
amigáveis, que podem acelerar o 
processo de recuperação do dinheiro. 
Uma dica é promover um mutirão de 
renegociação, por exemplo, agendar 
um fim de semana no qual os 
condôminos inadimplentes possam 
negociar valores e formas de pagarem 
suas dívidas com o condomínio.

3) Ser mais sustentável

Sustentabilidade é a palavra da 
moda atualmente e isso tem uma 
conotação muito positiva, pois 
demonstra maior preocupação em se 
cuidar do meio ambiente. Uma forma 
barata e rápida de contribuir com a 
sustentabilidade é adotar o método de 
coleta seletiva no condomínio, uma 
vez que muitos ainda não possuem o 
costume de separar seu lixo. A 
instalação de lixeiras apropriadas e a 
conscientização dos moradores são o 
primeiro passo. Outra dica para ter um 
condomínio mais sustentável é a 
instalação de sistema de captação de 

energia solar - o qual já foi tema de 
matérias neste jornal em outras 
oportunidades.

4) Promover saúde

Os condomínios são espaços de 
vivência comunitária e isso pode ser 
usado para promover bons hábitos, a 
exemplo da atividade física. Muitos 
prédios já possuem salas de ginástica 
equipadas para essa finalidade, mas 
nem sempre isso é o suficiente para 

atrair usuários. Mais que isso, é válido 
investir também em orientação 
profissional com a contratação de 
professores e instrutores. Variar as 
modalidades é outra forma de 
incentivar o exercício. Outras opções 
de  a t i v idades  popu la res  em 
condomínio são: aulas de zumba, 
hidroginástica,  Pilates,  treino 
funcional, danças, dentre outras.

4 Disposições para o Ano Novo: o que o seu condomínio precisa para 2018?
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Síndicos ganhadores da
promoção do Resort Praia Bonita

O Síndico
também
descansa

O Síndico
também
descansa

Parabéns a todos, e fiquem ligados Parabéns a todos, e fiquem ligados 
que teremos mais promoções.que teremos mais promoções.

Parabéns a todos, e fiquem ligados 
que teremos mais promoções. Camila

Condomínio Isaura
Maciana

Condomínio Vila Verde
Bela Cardoso

Condomínio Pipa Beleza

84 2030.7057/99988.0152
contato@destake.adm.br

+



PERGUNTE AO
ESPECIALISTA

Dr. Arthur Wagner*
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Síndicos devem preparar planejamento orçamentário para 2018

Quando se trabalha com gestão de 
recursos, “planejamento” é uma 
palavra essencial. Na administração 
do condomínio não é diferente. Colocar 
no papel uma previsão de quanto se 
obterá de receita, bem como as 
despesas esperadas é fundamental 
para planejar a rotina dos próximos 
meses. Contudo, essa ainda não é 
uma prática adotada por grande parte 
dos condomínios brasileiros e essa 
falta de organização depois cobra um 
preço.

 Segundo levantamento da empre-
sa administradora de condomínios 
Lello, atuante na cidade de São Paulo - 
com filiais na capital paulista, ABC, 
interior e litoral - aproximadamente 
40% dos condomínios da capital 
paulistana não realizam o planeja-
mento de despesas no fim do ano.

 Isso é avaliado de forma negativa, 
uma vez que em um momento de 
sa lár ios  achatados  e  bo lsos 
apertados, os síndicos precisam 
cuidar para que a cota mensal do 
condomínio paga pelos moradores se 

mantenha o mais estável possível ao 
l o n g o  d o  a n o ,  r e a l i z a n d o  o 
planejamento financeiro do edifício 
com antecedência e submetendo 
esses  i tens  à  aprovação  da 
assembleia.

Esse é o momento de avaliar como 
o dinheiro do condomínio está sendo 
gasto e onde é possível economizar. A 
gerente de Relacionamento com o 
Cliente da empresa, Angélica Arbex, 
chama a atenção para os custos com 
funcionários.

“A folha de pagamento de um 
condomínio, somados salários e 
encargos, representa, em média, 50% 
do total das despesas mensais. Isso 
porque, no Brasil, e particularmente 
em São Paulo, há sete funcionários por 
prédio, enquanto em países da 
Europa, por exemplo, essa média é de 
dois”, afirma a gerente da Lello.

Confira as dicas da especialista 
para realizar um planejamento 
orçamentário eficiente para o ano 
de 2018:

• Revise o número de horas extras 
realizadas pelos funcionários, para 
ver onde e como é possível cortar.

• Outra dica fundamental é planejar o 
rateio, em 12 cotas, do dissídio dos 
funcionários e do pagamento de 13º 
salários e encargos, evitando que 
nos três últimos meses do ano haja 
aumento brusco no valor da cota do 
condomínio.

• Cheque o índice histórico de 
inadimplência do condomínio e 

projete esse déficit no orçamento, 
evitando, desta forma, maiores 
problemas com o fluxo de caixa do 
prédio.

• Verifique as datas de renovação dos 
contratos de manutenção e 
conservação, como de elevadores e 
bombas, por exemplo, para também 
projetar o índice de reajuste no 
orçamento do condomínio.

ADMINISTRAÇÃO
Redação com assessoria

Bate-papo com especialista para tirar suas dúvidas

*Dr. Arthur Wagner é médico veterinário
CRMV 0979- ( UFCG) pós graduado em
clínica médica e cirúrgica de pequenos
animais. Em Natal, ele atende na clínica
Pet Center & Cia , fone: 2010-5222

Vamos selecionar algumas perguntas dos nossos leitores para que o especialista responda.

A pergunta selecionada é sobre 
animais no condomínio e, para respon-
der a pergunta convidamos o médico  
veterinário Dr. Arthur Wagner, da clínica 
Peter Center & Cia.

 Pergunta da  leitora:

“O que faço para minha cadela 
socializar-se no condomínio? Ela 
late muito no apartamento, se 
estressa com crianças e vem 
cobrando muita atenção. Antes, 
morava numa casa e devido a 
insegurança mudei  para um 
condomínio e, levei minha cadela. 
Me preocupa muito esse compor-
tamento dela e percebo também que 
suas unhas vem crescendo  rápido.”

Dr. Arthur Wagner: Seu cão está 
apresentando um problema comporta-
mental, devido a mudança de um local 
para outro. Em aptos. os cães tendem a 
não praticar exercícios e, por este 
motivo ficam mais ansiosos, pedem 
mais atenção e consequentemente 

latem mais e podem ficar mais 
agressivos.

Para acabar com estes problemas  
indicamos exercícios diários, brincadei-
ras, adestramento e passeios. Outra 
dica é estimular seu cão a usar outros 
sinais além do latido para se 
comunicar.

O animal fica mais ansioso quando 
é impedido de usar o latido. Preste 
atenção em formas alternativas de co-
municação, como e quando ele coloca a 
cabeça no seu colo ou fica olhando para 
a porta esperando alguém chegar.

Outra dica para evitar que seu cão 
fique latindo em excesso é repreende-lo 
quando  fizer algo errado, associando a 
algo desagradável; como um gosto 
amargo na boca ou a utilização de 
borrifadores de água pra assusta-lo.

Procure sempre que possível,  
recompensar os comportamentos 
corretos do seu cão com petiscos e 

carinho. Crie situações onde o cão 
normalmente latiria e recompense-o 
com um petisco se ele não latir. Caso 
e le  venha  a  la t i r  repreenda 
imediatamente com algo desagradável 
para ele. Estimule sempre um novo 

comportamento em vez de reprimir 
outro indesejado.

Envie sua pergunta via e-mail:
cacia@jornaldosindico.com.br,
ou pelo whatsapp 98826.3970
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Análise de custos e redução de gastos em um condomínio

FINANÇAS
* Maria Cláudia de Brito Alves Feld - 99974.2400

Vivemos um momento em que a 
economia cresce minimamente, inflação 
e juros em reta ascendente, e tudo isso 
pede medidas radicais. É hora de 
“apertar o cinto”. Em outras palavras, é 
preciso ajustar o orçamento, analisar os 
custos e gastos, para manter a empresa 
viva e com saúde.

Mas o que vem a ser custo e gasto? 
Para um leigo, custos e gastos significam, 
na maioria das vezes, a mesma coisa: 
um dispêndio. Mas não é bem assim, 
senão vejamos. Custo é o que deve ser 
dispendido (em dinheiro, tempo, esforço 
etc.) para se obter algo, sendo, na 
economia, o preço pago para aquisição 
de produto ou bem, ou seja, o sacrifício 
financeiro que o condomínio tem em 
manter, por exemplo, a academia do 
prédio funcionando. Porque academia 
tem um custo para mantê-la - as 
máqu inas  p rec isam  func ionar 
adequadamente para prestar serviço aos 
condôminos, qual seja, a pratica de 
atividade física.

Já o conceito de gastos é bem largo, 
mas em suma é o sacrifício financeiro 
que toda empresa tem, no momento que 
adquire bens como, equipamentos, 
móveis, ferramentas, dentre outros. No 
condomínio, por exemplo, a aquisição de 

uma máquina para cortar grama, é um 
gasto.

Nesse contexto, se faz repensar, 
replanejar, rediscutir e traçar novas 
metas para a empresa e todas baseadas 
em fatos próximos da realidade.

Em um condomínio essas medidas 
não poderiam ser diferentes.  Mesmo 
sendo uma empresa sem fins lucrativos, 
são organizações de direito privado, 
dotada de personalidade jurídica e que 
visam à consecução de um objetivo 
comum a seus membros, objetivo este 
que não pode ser o lucro e esse é o cerne 
que norteia esse artigo. 

O condomínio precisa atender de 
forma satisfatória, todos os seus 
membros ou condôminos, dessa forma, 
precisa conhecer quais os principais 
desembolsos feitos e quais os impactos 
que cada um deles gera nos resultados 
do condomínio. É sabido que, o 
condômino quer apenas duas coisas em 
um condomínio, uma é   pagar a menor 
taxa condominial, e a outra é que o 
condomínio  esteja  funcionando 
perfeitamente.

Sendo assim, a satisfação do 
condômino passa a ser algo que deve ser 
perseguido pelo gestor, em outras 

palavras, o gestor/sindico, deve atender 
todos os desejos de quem nele habita. 
Mas não é fácil manter toda estrutura 
condominial em perfeitas condições, 
porque pode exigir gastos elevadíssimos.

Esses gastos muitas vezes não são 
analisados corretamente, o que pode 
levar o condomínio ao colapso, por falta 
de planejamento ou falta de gestão dos 
custos e gastos.

O  g e s t o r  c o n d o m i n i a l  o u , 
simplesmente o sindico, precisa 
compreender cada item que compõem os 
gastos, o que engloba: itens como água, 
luz, manutenção predial, piscina, 
jardinagem, mão de obra, e etc. 

Um ponto relevante é que a 
terceirização pode reduzir os custos do 
condomínio, e essa é uma de suas 
principais vantagens. O condomínio que 
terceiriza seus serviços, ao invés de 
contratar diretamente, pode gastar 
menos, além de ter um menor custo com 
rescisões, trocas de funcionários, 
substituição nas férias, 13º terceiro 
salário e faltas. O passivo trabalhista é 
reduzido drasticamente e existe uma 
previsibilidade muito maior dos custos 
mensais que são estabelecidos através 
dos contratos  firmados com as 
contratadas.

Um ponto interessante e que poderá 
reduzir os custos, é renegociar os valores 
gastos com os fornecedores de serviços 
e/ou mão de obra. 

São muitas, as formas de análise de 
custos e redução de gastos, podemos 
citar, por exemplo, a capacidade do 
funcionário ter várias habilidades, de 
forma que, eventualmente ele possa, por 
exemplo, trocar uma lâmpada ou podar 
uma planta, sem a necessidade de 
contratar um profissional, o que já 
diminuiria os custos. Também é 
fundamental que o gestor condominial 
na hora de contratar funcionários, 
mesmo que sejam terceirizados, 
verifique as habilidades de cada um, 
quanto mais hábil for a pessoa, mais 
vantagens trará para o condomínio. 

U m  c o n d o m í n i o  c o m  t a x a 
condominial nas alturas, que tem gastos 
elevadíssimos e sem planejamento 
financeiro adequado, coloca em risco o 
patrimônio de todos. Por que, quem vai 
comprar ou alugar um imóvel com um a 
taxa de condomínio elevadíssima? 

Toda empresa, independente do 
regime ou tipo, necessita de ajustes, e 
com o condomínio não é diferente

*Administradora de empresa, especialista em planejamento
tributário e auditoria e perícia contábil e síndica profissional


