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Este material foi desenvolvido especialmente 
para a Ultragaz por Mailza Santos, professora e 
especialista em gestão condominial, a partir de 
um webinar realizado em novembro de 2020. O 
vídeo está disponível neste link. Ela está à frente 
do Canal Super Síndico, que prepara síndicos 
profissionais e produz conteúdo específico para 
esse público.
A parceria entre a Ultragaz e Mailza Santos tem 
o objetivo de oferecer informações atualizadas e 
relevantes para apoiar a gestão de condomínios.

Acesse o blog Ultragaz Empresas e cadastre-se 
para receber as novidades!
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Introdução
Olá! 

Gerenciar os custos de um condomínio é um dos 
maiores desafios dos síndicos. E muitas dúvidas 
surgem para quem exerce essa função. 

Durante a pandemia de COVID-19, as dificuldades 
se tornaram ainda maiores, principalmente quando 
se trata de controlar a inadimplência. Outra 
mudança nesse período foi o aumento de contas do 
condomínio devido à presença dos moradores em 
suas unidades por mais tempo e, em muitos casos, 
consumindo itens que muitas vezes são divididos 
igualmente pelas unidades, como água e gás.

Antes de mais nada, é importante relembrar que o 
síndico é eleito em assembleia para representar o 
condomínio. Ou seja, ele é o gestor, a pessoa que 
deve ter a capacidade de entender os problemas e 
buscar as soluções que o condomínio precisa. 

Todo condomínio, apesar de não ter fins lucrativos, 
tem custos de manutenção que são rateados entre 
todos os condôminos (proprietários). Por isso, é muito 
importante saber gerenciar esses custos, com foco 
em três pontos principais: seleção dos colaboradores 
e empresas prestadoras de serviços; critérios de 
avaliação, visto que o custo não deve ser o único 
critério; e contratos. E estes são alguns dos temas que 
vamos tratar a seguir.

Espero que este conteúdo seja útil para seu trabalho.

Um abraço,

Mailza Santos



Seleção de 
fornecedores



Em qualquer empresa do segmento privado existe um processo seletivo 
obrigatório antes de qualquer contratação. Por que será que em um 
condomínio é diferente? O processo costuma ser totalmente inverso: a 
grande maioria dos condomínios de pequeno e médio porte faz escolhas 
a partir de indicações.

O problema é que o condomínio tem um representante legal eleito em 
assembleia, o síndico. Ele é responsável por gerir o dinheiro de outras 
pessoas. Ao contratar qualquer pessoa ou empresa sem os devidos 
cuidados, corre-se o risco de gerar prejuízos financeiros ao condomínio. 
Portanto, independentemente da urgência, cumpra o protocolo.

O síndico deve fazer uma pré-seleção de fornecedores ou prestadores de 
serviço, analisar as propostas juntamente com o conselho e selecionar 
as duas ou três melhores para decidir a contratação em assembleia. 
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Superdica da Mailza

Eu gosto muito de buscar indicações, porque quem 
indica já tem referências. Mas não é suficiente. Pesquise 
e procure saber se as informações são verdadeiras. Você 
deve checar a origem da empresa, as condições técnicas, 
procedência e histórico da empresa. Tudo isso para 
diminuir os riscos de problemas.

E por que é perigoso escolher o mais barato?

  
Seja cauteloso e tenha bom senso, lembre-se de que “não existe almoço 
grátis”, ou seja, se uma proposta está oferecendo muitas vantagens com 
o preço muito abaixo das demais, sinal vermelho: há indícios de que algo 
está errado.
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Por exemplo: se o condomínio faz uma contratação direta dos 
colaboradores, é óbvio que vai ficar mais barato do que terceirizar, 
porque a empresa terceirizada tem que pagar imposto de renda, ISS, 
ICMS, dependendo da forma de contrato, e ainda precisa ter lucro. 

Por outro lado, o condomínio não precisa arcar com esses impostos e 
também não tem objetivo de lucrar. Então, é claro que a contratação 
direta é mais barata para o condomínio. Se quando você busca 
orçamentos para esse serviço uma empresa entrega uma proposta mais 
baixa do que o valor que o condomínio está pagando, claramente tem 
algo errado. 



Contratos



Como explicamos no item anterior, o síndico deve fazer a pré-seleção 
de fornecedores e prestadores de serviço e aprovar a contratação em 
assembleia. 

Mas, antes disso, é importante solicitar a minuta de contrato e, se 
possível, pedir a avaliação de um advogado. Se você tem um advogado, 
solicite um parecer por escrito garantindo que ele se responsabiliza pela 
orientação.  

Superdica da Mailza

Tenha um advogado para avaliar e fazer os devidos 
ajustes nos contratos antes de assiná-los. Isso é muito 
importante porque você não vai querer ficar preso a uma 
empresa ruim só porque existem cláusulas contratuais 
que passaram despercebidas no momento da assinatura.
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O que é importante analisar no contrato antes de assiná-los?

Delzio Junior, advogado especializado em Direto Condominial, afirma 
que todos os detalhes da prestação de serviço e as promessas feitas pela 
empresa devem estar de forma clara e objetiva no contrato. 
A análise de contratos deve levar em conta os seguintes itens:

• Descrição do objeto a ser contratado;
• Condições de pagamento;
• Prazo de entrega;
• Cronograma físico-financeiro, que é o que garante o alinhamento do 

desembolso daquilo que o condomínio está recebendo.

Além disso, o advogado recomenda analisar a condição da empresa 
perante os tribunais (de Justiça, do Trabalho, Regional Federal) para 
avaliar as execuções fiscais federais. É importante também verificar se o 
fornecedor tem reclamações no Procon e se há um responsável técnico.   



Gestão da 
inadimplência



Aqui está o “calcanhar de aquiles” de muitos síndicos. Em 2020, o Brasil 
passou por um tsunami de demissões, com profissionais perdendo 
contratos e empresas fechando as portas. Com isso, houve um aumento 
da inadimplência em condomínios.

A cobrança deve ser frequente e não pode demorar para começar. Não 
podemos esquecer que a prescrição para débitos condominiais é de 
cinco anos. Isso significa que, se o síndico deixar passar esse período 
sem fazer o ajuizamento de ação, ele passa a ser o responsável por pagar 
esse débito por negligência e omissão voluntária. 

Superdica da Mailza

O síndico tem a difícil missão de entender o que os 
condôminos estão vivendo e continuar cobrando o 
pagamento da cota condominial em dia. Afinal, quando 
uma ou mais unidades deixam de pagar, isso pode pesar 
no bolso dos demais. Por mais que o síndico busque 
controlar os custos, não dá para fazer mágicas, afinal, o 
condomínio continua tendo custos fixos mensais. 
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Mas o que fazer quando isso começa a ficar insustentável? 
Como argumentar com os condôminos? Quais as penalidades 
legais ao inadimplente do condomínio?

A dívida decorrente da cota condominial é sempre do imóvel.  
Isso significa dizer que é uma das poucas dívidas que permite a penhora 
e leilão do imóvel mesmo que seja o único bem de família. 

Hoje, o processo atual de cobrança é 70% mais rápido e muito mais fácil 
do que no período de vigência da legislação anterior. Se o síndico tem 
uma boa assessoria jurídica, ele pode entrar com a execução e já pedir 
a penhora da unidade. As ações deixam o inadimplente sem saída e ele 
precisa pagar para não perder o bem. Essa é uma boa argumentação 
para o síndico usar na campanha de conscientização dos condôminos.
 
O que é necessário para fazer uma execução direta?

1 Ter uma 
convenção 
registrada em 
cartório;

2 Ter um síndico 
eleito com a 
ata registrada 
em cartório;

3 Ata registrada 
com o valor da 
taxa condominial 
por escrito.



Contas coletivas
                x 
Contas individuais



A separação das contas gerais – como energia elétrica, água e gás – do 
condomínio e das unidades é uma tendência para diversos serviços. 
Essa mudança ganhou importância durante a pandemia do coronavírus. 

O período de quarentena fez com que muitas pessoas passassem a 
trabalhar de casa, aumentando consideravelmente o consumo desses 
serviços. Quando essas contas não são individualizadas, o valor é 
rateado igualmente entre as unidades. Com isso, uma pessoa que 
mora sozinha paga o mesmo valor que famílias com cinco indivíduos, 
por exemplo.

Além disso, o aumento do desemprego fez aumentar o que o Sebrae 
vem chamando de “empreendedorismo por necessidade”: para 
continuar sobrevivendo e pagando as contas, as pessoas estão se 
reinventando e fazendo marmitas, bolo, salgadinhos e doces muitas 
vezes para vender dentro do condomínio. 
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Superdica da Mailza

A medição individual é muito valorizada pelos condôminos 
que tem um sentimento de justiça por pagar o que é de 
fato consumido em sua unidade. Além disso, a tecnologia 
vem evoluindo, e os novos lançamentos devem trazer 
ainda mais comodidade a moradores e condomínios. 
Fique ligado!

Mas quais são as vantagens da medição individual para os 
moradores e para os condomínios?

Marco Righi, coordenador de medição individual da Ultragaz, explica 
que a medição individual tem vantagens tanto para o condomínio 
quanto para os moradores. Ele destaca os benefícios para os dois lados, 
especificamente no caso do gás, que é o serviço que acompanha.
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Os condôminos têm preferência pela medição individual por 
considerarem mais justo pagar pelo que é utilizado na unidade. Além 
disso, por ter maior controle do próprio consumo, os moradores passam 
a fazer um uso mais consciente e a gastar menos. 

Para o condomínio, o primeiro benefício é que a relação comercial 
passa a ser entre cada condômino e a empresa que fornece o gás para 
o condomínio. Com isso, em caso de inadimplência, a companhia pode 
tomar as medidas legais. Quando não há individualização, o condomínio 
acaba pagando a conta inclusive das unidades inadimplentes para evitar 
o corte do serviço. Além disso, há um alívio no fluxo de caixa.



A equipe da Ultragaz entende as necessidades dos 
condomínios e oferece uma consultoria completa 

para a instalação de serviços tanto para áreas 
comuns quanto para as unidades.

Agende uma conversa gratuita com 
nossos consultores.

QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-condominios?_ga=2.59271343.380674195.1603895014-643776116.1603807555

