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O VALOR DE UMA ADMINISTRADORA
DE CONDOMÍNIOS NO ASSESSORAMENTO
AOS SÍNDICOS E CONDÔMINOS
Todo síndico deve ter ponderação na hora de eleger sua administradora de confiança. O mais
importante é conhecer o histórico
da empresa, a história profissional
dos sócios, seus colaboradores e
o conhecimento do negócio. Verifique se a empresa é conveniada
com o sindicato da habitação (Secovi), se mantém agência on¬line
para consultas diárias de informações financeiras e contábeis, a
estrutura física do local de atendimento, corpo jurídico, negativas
de débito municipais, estaduais e
federais, entre outros. Converse
com alguns clientes que são auxiliados por esta empresa. Outro
ponto a se destacar será o atendimento oferecido aos clientes, pois
via de regra, a administradora de
condomínios nada mais é que uma

prestadora de serviços e deve estar
preparada para atender as necessidades pontuais de cada cliente.
Os Diretores Executivo e Administrativo da Predial Redoma Leandro Kraemer e Newton Nunes,
observam que o mercado imobiliário de modo geral está atendido, mas ressaltam que ainda falta
muito para que algumas empresas do ramo possam verdadeiramente chancelar em suas marcas
a “excelência no atendimento”.

condomínios com elevada inadimplência, baixo saldo disponível em
caixa ou até mesmo saldo negativo, proveniente de gastos acima
do previsto ou ainda previsões orçamentárias não bem elaboradas,
gerando por consequência insatisfação geral dos condôminos. É
neste aspecto, que o síndico deve
se ater na hora de escolher a administradora, pois é no atendimento rotineiro que o mesmo deve
ser assessorado e alertado sobre
estes aspectos”, relata Kraemer.

“É muito importante que a
administradora trabalhe em conjunto com o síndico e conselho,
observando os critérios legais que
regem o condomínio. Sobre as
questões financeiras, é muito comum observarmos no mercado,

“Observa-¬se ainda, alguns
atendimentos básicos que não
podem deixar de funcionar na administradora, sendo eles: envio
em dia dos DOC´s de condomínio,
montagem e envio ao síndico da
pasta contábil mensal, pagamen-
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to em dia das contas ordinárias e
extraordinárias do condomínio,
controle dos vencimentos obrigatórios como recarga dos extintores, limpeza dos reservatórios,
seguros, laudos, etc., discriminação correta dos históricos de débito nos extratos mensais, acesso
on¬line aos condôminos das informações financeiras atualizadas,
entre outros”, completa Nunes.
Desta forma, os trabalhos desempenhados de forma correta e
em conjunto com o síndico e conselho trarão resultados positivos
ao conjunto de condôminos que
compõe a edificação, o que resultará em maior satisfação e menos aborrecimentos aos síndicos.
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