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RESUMO  

 

Nos dias de hoje, para uma administração condominial correta e transparente, é 

exigido que o administrador tenha amplo conhecimento em diversas áreas, como 

questões legais, trabalhistas, financeiras e contábeis, pois a rotina condominial é 

complexa e exige com isso profissionais qualificados. Portanto, uma necessidade 

cada vez maior de obter informações precisas para a tomada de decisão, a 

contabilidade tornou-se uma ferramenta de suma importância para a administração 

de condomínios, já que a finalidade desta entidade, ao contrário das empresas, não 

é a obter lucros, mas sim evitar o prejuízo, o que pode ser alcançado com a ajuda de 

um controle contábil eficaz, objetivando o controle adequado dos custos 

operacionais do condomínio, a contabilidade tem um importante papel. A parte 

financeira de um condomínio deve estar bem clara e os lançamentos contábeis 

devem estar detalhados de acordo com sua receita ou despesa, usualmente em 

demonstrativos mensais. Como se faz necessário um conhecimento técnico para tais 

procedimentos, na maioria das vezes é contratada uma assessoria de condomínios 

para auxiliar na gestão junto ao síndico.Este estudo teve como objetivo discutir a 

importância da contabilidade para os condomínios e para os que nele vivem.  

 

Palavras-chaves: Contabilidade; Contabilidade para Condomínios.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o passar dos anos é possível verificar um crescimento significativo na 

construção de condomínios. Este fato, além de causar uma alteração no âmbito 

jurídico, como por exemplo, a criação da lei nº 4.591 de 1964, e também se viu 

necessário a solidificação de uma administração condominial feita de maneira mais 

correta, criando assim uma necessidade de colocar um profissional qualificado para 

a execução dessa administração. 

Quando se trata de condomínio, aparece, necessariamente a figura do 

síndico, que é responsável por toda parte administrativa e gerencial da entidade. 

Cabe a ele responder legalmente pela entidade, perante aspectos jurídicos e 

contábeis. 

De acordo com Queiroz (1994), as atribuições do síndico são impostas pela 

legislação, são identificadas duas necessidades da entidade manter um eficaz 

controle contábil: execução da prestação de contas, na qual serão entregues nas 

assembléias de condomínio, e o arquivamento de toda a documentação durante o 

período valido para fiscalização (5 anos). É destacado pelo autor que esse controle 

contábil remete a contabilidade, pois os mesmos não estão obrigados a executarem 

suas contabilidades. 

Nos dias de hoje, para uma administração condominial correta e transparente, 

é exigido que o administrador tenha amplo conhecimento em diversas áreas, como 

questões legais, trabalhistas, financeiras e contábeis, pois a rotina condominial é 

complexa e exige com isso profissionais qualificados. Portanto, uma necessidade 

cada vez maior de obter informações precisas para a tomada de decisão, a 

contabilidade tornou-se uma ferramenta de suma importância para a administração 

de condomínios, já que a finalidade desta entidade, ao contrário das empresas, não 

é a obter lucros, mas sim evitar o prejuízo, o que pode ser alcançado com a ajuda de 

um controle contábil eficaz (LOPEZ, LINHARES, MORAES, 2013).  

Com o crescimento da demanda contábil sobre a administração de 

condomínios, aumenta a demanda de auditoria sobre as prestações de contas. 

Através da auditoria, as demonstrações contábeis e financeiras, bem como todos os 

documentos que lhe deram origem são analisadas buscando verificar se estes estão 

de acordo com as normas e os princípios contábeis, como também se representam 

com exatidão a real situação financeira patrimonial da organização, exprimindo a 
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veracidade das informações e dando credibilidade e confiabilidade às mesmas.  

Entretanto, a prática da auditoria contábil em entidades sem fins lucrativos, 

especialmente nos condomínios residenciais, dificilmente é exercida, exceto 

naquelas em que há a obrigatoriedade de sua execução. Porém, é de extrema 

importância à aplicabilidade da auditoria contábil nessas entidades, principalmente 

no que diz respeito à confiabilidade das informações prestadas e na sua gestão 

administrativa. 

 

1.1 Problemática e justificativa   

 

A contabilidade está cada dia mais ativa nos condomínios, carregando um 

papel necessário para o controle gerencial das contas condominiais. Existe uma 

preocupação especial por parte dos condôminos, cobrando sempre do gestor uma 

prestação de contas, com o objetivo de saber se as suas contas estão sendo 

utilizadas de maneira correta.  

Existe mercado de trabalho para empresários contábeis que se dediquem 

exclusivamente aos condomínios? 

Há várias responsabilidades dentro de um condomínio, sendo que a sua 

maioria é repassada ao síndico. Existe uma série de informações as quais o 

administrador deve ter conhecimento para o bom funcionamento do condomínio, é 

dessa forma que nos deparamos coma seguinte questão: Como a contabilidade 

pode ser uma ferramenta útil para um controle das contas condominiais? 

De acordo com Schwartz (2007), para que se possa administrar um 

condomínio é necessário uma série de conhecimentos específicos, como 

legislações, obrigações tributárias, itens que precisam de manutenção frequente no 

condomínio, documentos que precisam ser guardados e a periodicidade e tipos de 

seguro.  

De acordo com o mesmo autor, existem algumas atribuições que são primeiro 

do administrador, mas que, na maioria dos casos, um contrato de co-propriedade é 

contratado para exercê-los, como para a preparação das estimativas orçamentárias 

e para aprovar na montagem de condomínios; realizar todos os controles contábeis 

relevantes para a organização de condomínios; para fazer e repassar aos residentes 

ordinários os encargos comuns de co-propriedade e as despesas extraordinárias, se 

houver; pagar as taxas de condomínio; e direcionar a parte dos recursos humanos 
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da co-propriedade, administrar os funcionários e escrever os guias com as 

organizações relevantes para o pagamento do FGTS, INSS, PIS, IR. 

Para controlar adequadamente os custos operacionais do condomínio, a 

contabilidade tem um papel importante. A parte financeira de um condomínio deve 

ser muito clara e as inscrições contábeis devem ser detalhadas de acordo com suas 

receitas ou despesas, geralmente em declarações mensais. Dado que o 

conhecimento técnico é necessário para tais procedimentos, na maioria das vezes, 

um consultor de co-propriedade é contratado para auxiliar a administração com o 

liquidatário. 

Objetivando o controle adequado dos custos operacionais do condomínio, a 

contabilidade tem um importante papel. A parte financeira de um condomínio deve 

estar bem clara e os lançamentos contábeis devem estar detalhados de acordo com 

sua receita ou despesa, usualmente em demonstrativos mensais. Como se faz 

necessário um conhecimento técnico para tais procedimentos, na maioria das vezes 

é contratada uma assessoria de condomínios para auxiliar na gestão junto ao 

síndico. 

Discutir qual a importância da contabilidade nos processos gerenciais de 

controle do patrimônio condominial. 

Para que o objetivo geral do trabalho seja alcançado, serão trabalhados os 

seguintes objetivos específicos: 

• Descrever benefícios que a contabilidade pode oferecer aos condomínios; 

• Identificar as responsabilidades do gestor do condomínio;  

• Apontar como é realizada a gestão pelos administradores de condomínios 

• Discutir a respeito dos aspectos contábeis conceitos básicos de auditoria e a 

utilização da mesma no ramo dos condomínios. 

O presente foi dividido em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo, a introdução, com a apresentação do problema de 

pesquisa, objetivos, e justificativa.   

O segundo capítulo, o referencial teórico que foi desenvolvido foi composto 

pelos seguintes temas:  

O terceiro capítulo delimita a metodologia, foram expressas a formas e 

adotadas na pesquisa. O tipo da pesquisa escolhido para este estudo foi de caráter 

descritivo, visando uma análise qualitativa da entrevista com o diretor de uma das 

maiores empresas de contabilidade para condomínios em Belo Horizonte, 
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objetivando responder aos objetivos do trabalho. O instrumento utilizado para a 

coleta de dados foi à entrevista. No quarto capítulo o problema  aannaalliissaaddoo;;  aa  aannáálliissee  

ddee  ddaaddooss  oobbttiiddooss  nnaa  ppeessqquuiissaa,,  ffeeiittooss  aattrraavvééss  ddooss  rreessuullttaaddooss  ddaa  eennttrreevviissttaa..  NNoo  quinto 

capítulo as considerações finais da pesquisa e as respostas aos objetivos do 

trabalho.  

 

1.2 Metodologia de Pesquisa 

 

Para a elaboração de uma monografia, é necessário saber qual metodologia 

será usada na pesquisa, de modo a atingir os seus objetivos. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa, foi escolhido o modelo apresentado por Beuren et 

al. (2006), que divide a metodologia em três formas: quanto aos objetivos, quanto 

aos procedimentos e quanto a abordagem do problema.  

No que tange aos objetivos da pesquisa, os autores determinam que, através 

da escolha dos objetivos, é possível enquadrar uma pesquisa em exploratória, 

descritiva ou explicativa. Neste trabalho, a pesquisa será descritiva, já que, conforme 

os mesmos autores conceituam, este tipo de pesquisa identifica relações entre 

algumas variáveis, observando e interpretando os fatos de uma determinada 

população. A presente pesquisa tem esta tipologia em relação aos seus objetivos, 

pois identifica a relação entre o controle contábil e o condomínio (BAUREN et al , 

2006).   

O método utilizado será o descritivo, registrando as principais causas e fatos 

que envolvam a adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao 

terceiro setor e a correlata necessidade de transparência eficácia de controles, 

visando conceitos como transparência, eficiência, accountability e controle social 

observando sua relevância a administração pública. 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não teve compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

A pesquisa tem características de cunho descritivo, com investida quantitativa 

e corte seccional. A pesquisa descritiva, de acordo com Gil (1995), possui como 

objetivo principal descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. 
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Quanto aos procedimentos técnicos as pesquisas se classificam como 

bibliográfica, documental, estudo de caso, etc. Inicialmente foi realizada a pesquisa 

bibliográfica como forma de obter elucidamento sobre o tema proposta para a 

pesquisa. A pesquisa bibliográfica segundo Marconi e Lakatos (2014) apresenta um 

levantamento da bibliografia publicada, com a finalidade de colocar o pesquisador 

em contato com o que já foi dito sobre determinado assunto. Dessa forma, Vergara 

(2013) conceitua a pesquisa bibliográfica como o estudo sistematizado desenvolvido 

com base em livros, revistas, jornais eletrônicos disponíveis ao público em geral.  

A pesquisa ainda pode ser classificada como um estudo de caso. O estudo de 

caso conforme Gil (2011) consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou mais 

objetos de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. É muito 

utilizado como delineamento de estudos contemporâneos dentro do contexto real. 

Sua abordagem foi de caráter qualitativo. Richardson (1999, p. 80 apud 

BEUREN et al. 2006, p. 91) coloca que “os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais”.  

Diante do exposto pode-se afirmar que a pesquisa teve seu caráter descritivo, 

elaborado através de uma pesquisa bibliográfica e de um estudo de caso, com uma 

abordagem qualitativa, pois aqui se pretende destacar os processos de controle 

contábil em entidades condominiais.  

Quanto ao universo da pesquisa foi escolhido um Condomínio Residencial 

localizado na zona sul de Belo Horizonte. O condomínio era totalmente gerido pelos 

síndicos e pela assembleia fiscal, até que no final dos anos 90 foi decidida por meio 

de votação democrática a adoção de uma contabilidade para auxiliar na 

administração do condomínio. A contabilidade escolhida para assumir tal 

compromisso também foi consultada, afim de fazer com que o trabalho seja 

representado de maneira completa, mostrando os dois lados dessa parceria, 

contratante e contratado.  A Multcont é uma organização contábil fundada na década 

de 1990 e que desde então vem consolidando a sua atuação no mercado da 

contabilidade. Através do compromisso de aprimorar o seu trabalho para melhor 

atender as necessidades de seus clientes, a Multcont conquistou credibilidade no 

mercado mineiro, atuando principalmente em Belo Horizonte. Para este estudo 

foram selecionados como amostra o síndico do condomínio residencial e o 
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Contador/Perito da area de Gestão Fiscal e Tributária/Gestão Empresarial.  

Como instrumento de pesquisa, a entrevista foi escolhida pelo pesquisador 

por proporcionar uma visão mais abrangente das ações que os gestores adotam 

para administrarem as empresas de marketing que trabalham com conteúdo. Em 

relação aos instrumentos de pesquisa, Andrade (2005, p.14) coloca que: 

 

O desenvolvimento de instrumentos para coleta de dados deve ser 
cuidadosamente planejado para obter as informações necessárias para 
responder os objetivos da pesquisa. Assim, devem considerar questões 
relativas a recursos, materiais, humanos, tempo, acesso às informações, 
etc. Após a coleta de dados deve-se analisá-los de forma sistemática 
buscando obter respostas às indagações da pesquisa.  

 

 A entrevista é “a obtenção de informações de um entrevistado, sobre 

determinado assunto ou problema” (SILVA; MENEZES, 2001, p. 33). A entrevista 

pode ser padronizada ou estruturada (roteiro previamente estabelecido); ou 

despadronizada ou não-estruturada (na qual não existe rigidez de roteiro). Através 

da entrevista foi possível explorar mais amplamente algumas questões de interesse 

para a pesquisa.  

Os instrumentos de pesquisa diferem de acordo com o uso que terão dentro 

do estudo, e da escolha do tipo de pesquisa que irão servir. Assim a entrevista será 

utilizada para compreender como a empresa Multcont Contabilidade desenvolve  a 

contabilidade para diversos condominios, sendo realizada com um dos diretores da 

mesma. Assim também se buscou conhecer a visão do sindico de um condomínio 

sobre a adoção de uma contabilidade para condomínios profissional.   

Os resultados da pesquisa  foram analizados a luz do referencial teórico. Por 

ter um caráter qualitativo terá seus dados e informações comentadas  através da 

análise de conteúdo. A análise de conteúdo não requer uma análise estatística e 

analisa os diversos significados das falas dos entrevistados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 História da contabilidade 

 

A Contabilidade é uma das ciências mais antigas e complexas, existente 

desde o início das civilizações, quando o homem vê a necessidade de controlar os 

seus bens. Sua origem vem do conceito de prestação de contas de alguns fatos ou 

condições de natureza comercial. Abrange, de um lado, a explicação de como as 

coisas se passam no mundo dos negócios, e de outro em computar os números 

dessas transações que são realizadas (RIBEIRO, 2004). 

Segundo Marion (2005, p. 23): A contabilidade é o grande instrumento que 

ajuda a administração a tomar decisões. Na verdade, ela colhe todos os dados 

econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em 

forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem para a tomada de decisões. 

A contabilidade é a linguagem dos negócios. Apura os resultados das empresas, 

avalia o desempenho dos negócios, dando base para tomadas de decisões. 

Para Ribeiro (2011) a Contabilidade é a ciência – ou, segundo alguns, a 

técnica - destinada a estudar e controlar o patrimônio das entidades, do ponto de 

vista econômico e financeiro, observando seus aspectos quantitativos e qualitativos 

e as variações por ele sofridas, com o objetivo de fornecer informações sobre o 

estado patrimonial e suas variações em determinado período. 

Dessa forma, pode-se dizer que a contabilidade pelo seu conjunto de 

princípios, normas e procedimentos próprios, é uma ciência com o objetivo de 

conhecer a situação patrimonial das pessoas e as suas mutações (MARION, 2005).   

A Contabilidade permite o gerenciamento da movimentação do Patrimônio 

das empresas. O Patrimônio de uma empresa é movimentado em função dos fatos 

diários, tais como compras, vendas, pagamentos, recebimentos etc. (MARION, 

2005). 

De acordo com Hendriksen e Van Breda citado por Quintana (2014, p. 1) não 

se sabe exatamente quem inventou a Contabilidade. Porém, os sistemas de 

escrituração por partidas dobradas foram surgindo de forma lenta nos séculos XIII e 

XIV em diversos pontos de comércio no norte da Itália. O registro mais antigo de um 

sistema completo de escrituração por partidas dobradas foi encontrado no ano 1340, 

nos arquivos municipais da cidade de Gênova, na Itália. 
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De acordo com Reis e Silva (2008, p. 1) 

 

A história da Contabilidade no Brasil iniciou-se a partir da época Colonial, 
representada pela evolução da sociedade e a necessidade de controles 
contábeis para o desenvolvimento das primeiras Alfândegas que surgiram 
em 1530. Esses fatos demonstravam as preocupações iniciais com o ensino 
comercial da área contábil, pois, no ano de 1549 são criados os armazéns 
alfandegários e para controle destes, Portugal nomeou Gaspar Lamego 
como o primeiro Contador Geral das terras do Brasil, cuja expressão era 
utilizada para denominar os profissionais que atuavam na área pública. 
(REIS; SILVA, 2008, p. 1). 

 

Para Iudícibus e Marion (2007, p. 35) “a contabilidade não é uma ciência 

exata. Ela é uma ciência social, pois é a ação humana que gera e modifica o 

fenômeno patrimonial”.  

Logo em seguida Favero et al. (2011, p. 1) deixa bem claro que “a 

contabilidade desenvolveu-se buscando responder aos anseios da sociedade, tendo 

como objetivo gerar informações para o controle e tomada de decisões. ” 

E segundo a Equipe de Professores da FEA/USP 

 
A Contabilidade, na qualidade de ciência social aplicada, com metodologia 
especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e 
interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras 
e econômicas de qualquer ente, seja este pessoa física, entidade de 
finalidades não lucrativas, empresa, seja mesmo pessoa de Direito Público, 
tais com Estado, Município, União, Autarquia etc., tem um campo de 
atuação muito amplo. (Equipe FEA/USP, 2007 p. 21). 

 

De acordo com Iudícibus et al. (2005) “a Contabilidade, como sistema de 

escrituração e como hoje a conhecemos, surgiu através da interação e integração de 

grande número de eventos, fatores históricos, com a participação de várias 

civilizações e vários povos. ” 

Vellani (2014, p. 1) “a Contabilidade surgiu para auxiliar na gestão do 

patrimônio. Por isso, por mais que as pessoas do século XXI relacionem 

Contabilidade com cálculos de tributos, no século XVI a ciências contábeis surgiu 

para administrar a riqueza dos comerciantes. ” 

Para Marion (2006, p. 7) "Contabilidade são registros de toda movimentação 

possível de avaliar em dinheiro que, por meio dos relatórios contábeis, são 

analisados pelos usuários servindo de instrumento para tomada de decisão." 

Segundo Ribeiro (2004) a contabilidade recebe e processa dados da empresa 

e depois retorna demonstrações financeiras, também chamadas de relatórios. 
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Podemos definir a contabilidade como um importante sistema de informações. 

De acordo com Padozeve (2014, p. 3) “o objetivo da contabilidade é o 

controle de um Patrimônio. Portanto, podemos definir contabilidade como o sistema 

de informação que controla o patrimônio de uma entidade.” Hoss (2012) sobre o 

momento atual da Contabilidade 

 

Atualmente, com as novas demandas, ainda mais complexas, decorrentes 
da necessidade de informação mais detalhada e precisa, a Contabilidade 
necessita incorporar as três séries temporais: passado, presente e foco 
voltado principal- mente para o futuro. Assim sendo, a Contabilidade passa 
uma demanda contingencial. O contingencialismo contábil preocupa-se com 
questões estratégicas, competitivas e de resultados. O sistema de 
informação contábil é altamente dinâmico, exigindo profissionais analistas e 
conhecedores das opções empresariais e competitivas, onde a tecnologia é 
incorporada de forma definitiva. (HOSS, 2012, p. 7). 

 

A contabilidade se faz presente no mundo a bastante tempo, sempre sendo 

instrumento importante para civilização. Por ser uma ciência de tamanha 

importância, veio se atualizando e aperfeiçoando juntamente com a evolução das 

sociedades. Fazendo com que nos dias de hoje se trate de uma das mais complexas 

e mutáveis das ciências. 

 

2.1.1 Objetivo da Contabilidade 

 

Segundo Ribeiro (2004): A contabilidade é, objetivamente, um sistema de 

informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e 

analises de natureza econômica, financeira e de produtividade em relação à 

entidade objeto de contabilização. De acordo com alguns pensadores da ciência 

contábil o principal objetivo da contabilidade é oferecer informações estruturadas 

através de informes contábeis de confiança e que oferece ao usuário da 

contabilidade tomar suas decisões gerenciais.  

Contudo, este é um conceito incompleto, levando em consideração que os 

informes feitos pelo profissional contábil serão apenas uma maneira de fornecer as 

informações contábeis necessárias para o usuário. Dessa maneira, a contabilidade 

terá de ter como objetivo principal a total satisfação das necessidades de cada grupo 

de usuários, a avaliação da situação financeira e econômica da entidade, em um 

sentido estático, assim como fazer inferências sobre possíveis situações futuras 

(RIBEIRO, 2004).  



19 
 

2.1.2 Contabilidade 

 

A contabilidade é denominada uma ciência social, que auxilia no controle do 

patrimônio para calcular o resultado das entidades, tanto as sem fins lucrativos 

quanto aquelas que visam o lucro, levando as informações necessárias para o 

usuário (externo e interno) que necessitar saber da situação patrimonial de 

determinada entidade.  

Gonçalves e Baptista (2007, p. 23) complementam essa informação alegando 

que esta ciência utiliza métodos específicos, desenvolvidos para "colher, registrar, 

juntar, resumir e analisar todos os fatos ocorridos que afetam a situação patrimonial 

de uma pessoa". 

Marion (2005) ainda assegura que este é o instrumento que auxilia a tomada 

de decisões, agrupando todos os dados, determinando-os e transformando os dados 

em informações que auxiliam este processo. 

Szuster et al. (2009) têm um conceito mais detalhado a respeito de 

contabilidade, no qual definem que está ciência trabalha com aspectos qualitativos e 

quantitativos de qualquer entidade, tornando assim uma importante ferramenta de 

gestão e controle para as entidades. A contabilidade tem como foco principal levar 

informações patrimoniais, financeiras e econômicas importantes para o controle e 

planejamento, oferecendo informações imprescindíveis para ajudar os seus usuários 

no processo de tomada de decisão.  

Ao elaborarem esse conceito, os autores tratam a contabilidade como uma 

ciência que gera informações valiosas para o processo de tomada de decisão e 

controle de contas das entidades, por dados econômicos e financeiros, além da 

situação patrimonial (SZUSTER et al, 2009).    

Ainda sobre as funções da contabilidade, Fabretti (2007, p. 33) comenta que a 

contabilidade é um “instrumento gerencial para a tomada de decisões”. Por isso ela 

deve sempre apresentar relatórios objetivos e atualizados, fornecendo dados 

suficientes para a tomada de decisão. 
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2.1.3 Tributos 

 

O artigo 3º do CTN conceitua tributo da seguinte maneira:  

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou na qual o 
valor nela se possa exprimir que não constitua sanção por ato lícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

 

Assim podemos afirmar que os tributos é um valor em moeda, no qual o 

pagamento do mesmo não será facultativo, o tributo não é gerado pelo 

descumprimento de qualquer lei ou norma e que o seu pagamento está determinado 

na legislação, não sendo aplicado, portanto de acordo com os interesses das 

autoridades. Quanto a espécie de tributação, Oliveira et al. (2007) as divide em três, 

conforme mostra o quadro abaixo:  

 

Quadro 1 – Tipos de tributos e seus conceitos 

ESPÉCIE DE 

TRIBUTOS 
CONCEITO 

Impostos 

Tributo não vinculado, já que é devido em função de uma 

atividade independente da atividade do Estado relacionada 

ao contribuinte 

Taxas 

Ela é definida no art. 77 do CTN, que determina que seu 

fato gerador é "o exercício do poder de polícia, ou a 

utilização, efetiva ou potencial do serviço público específico 

e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua 

disposição" 

Contribuições de 

melhoria 

São os valores cobrados quando as obras públicas trazem 

valorização imobiliária aos contribuintes 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Oliveira et al. (2007). 
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2.1.4 Controle 

 

Quando define controle interno, Crepaldi (2004, p. 242) coloca que: 

 

São todos os instrumentos da organização destinados à verificação, 
vigilância e fiscalização administrativa, que permitem prever, observar, e 
governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que 
produzam reflexos em seu patrimônio. 

 

Retira-se deste conceito que o controle interno serve para verificar 

constantemente a situação patrimonial e financeira, para que os usuários das 

informações fiscalizem a distribuição de todos os recursos obtidos. 

Para executar um controle dentro de uma organização é necessário saber de 

todas as transações ocorridas na empresa, fornecendo as informações, com isso, 

pode-se controlar todos os fatos que possuam influência tanto econômica como 

financeira na entidade. Está definição está diretamente ligada ao processo de 

tomada de decisão da entidade, já que é o suporte de apoio a todas as decisões 

relativas aos recursos (NASCIMENTO; REGINATO, 2009). 

   

2.2 Contabilidade Condominial  

 

Não há uma lei específica que obrigue os condomínios a manter livros de 

escrituração contábil, uma vez que, para efeitos civis e fiscais, este não se 

caracteriza como pessoa jurídica. No entanto, manter o registro das transações 

efetivadas, sejam pagamentos, recebimentos ou a promessa destes, é 

imprescindível para uma boa gestão dos recursos disponíveis no condomínio, dessa 

forma, o mínimo que se espera da administração do síndico é o controle financeiro, 

o qual pode ser feito por meio do acompanhamento da conta corrente. Segundo 

Carvalho (1999, p. 56):  

 

Para maior controle e também para maior facilidade, deve o síndico, ao 
assumir as funções, fazer uma plena verificação dos itens do orçamento 
anual aprovado, e organizar um mapa de verificação, para que saiba, a 
qualquer tempo, se a verba aprovada está suportando as despesas daquele 
determinado item orçamentário, o que também facilita a descoberta da 
origem no caso do surgimento de um possível saldo devedor ou déficit.  

 

Como os condomínios não se caracterizam como pessoas jurídicas, e tão 
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pouco objetivam gerar lucros a serem distribuídos aos condôminos, a figura da conta 

“lucros ou prejuízos acumulados” torna-se inapropriada para a sociedade comum, 

bem como “patrimônio líquido”, afinal parte desse valor configura bens de uso 

comum e propriedades individualizadas; os termos mais apropriados seriam:  

 

a) Superávit: situação em que as receitas ou arrecadação de quotas 

condominiais ultrapassaram as despesas incorridas ao longo do exercício 

social;  

b) Déficit: situação em que as despesas extrapolaram o orçamento previsto para 

o exercício social em vigor;  

c) Patrimônio Social: termo correto que faz referência ao patrimônio líquido 

numa empresa de capital aberto; sendo gerado no ato da incorporação do 

condomínio, composto pelas frações ideais de cada condômino.   

  

Uma dúvida reside em toda essa classificação, se as receitas dos 

condomínios advêm das quotas condominiais, e quando da extrapolação das 

despesas orçamentárias no mesmo exercício há cobrança de quotas extraordinárias, 

por que se formam superávit e déficit no exercício? A resposta está na previsão 

orçamentária que não se concretizou devido à inadimplência gerada por parte dos 

condôminos, ou seja, se todas as quotas fossem pagas corretamente, o saldo do 

exercício seria nulo, afinal, as despesas e as receitas condominiais são diretamente 

proporcionais.  

Corroborando acerca do orçamento, as despesas devem ser elencadas em 

três grupos, a saber: despesas fixas (salários, encargos, consumo, manutenção, 

administrativas, materiais e seguros), despesas imprevistas (constam no orçamento 

devido a experiências negativas geradas em exercício anteriores, conforme histórico 

ou séries históricas) e fundo de reserva. Já as receitas são advindas de quotas 

proporcionais às frações ideais de cada condômino sobre o montante de gastos 

orçados, no entanto, outras fontes são também aceitas, tais como aluguel do espaço 

comum (salão de festas) e aplicações financeiras do fundo de reserva; vale lembrar 

que se torna necessário orçar também o valor correspondente a inadimplências 

históricas, ou seja, quotas que costumam serem atrasadas.  

Segundo Karpat (2002, p. 62), a forma correta de mensurar as quotas 

condominiais seria somar as despesas incorridas no mês vigente e alocá-las a cada 
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condômino de acordo com suas frações ideias, no entanto, como a maioria dos 

condomínios não possui caixa suficiente para suprir os gastos orçados no próximo 

exercício, convencionou-se elaborar um orçamento operacional a ser quitado no 1º 

dia do mês, antecipadamente. Caso o recolhimento das quotas seja mensal, o prazo 

máximo a ser fixado é o décimo dia do mês; caso seja bimestral, permite-se a 

quitação até o trigésimo dia do primeiro mês do bimestre.  

 

2.2.1 Contabilidade em condomínios  

 

Apesar de ser retratado na contabilidade, os condomínios não estão 

obrigados a ter uma contabilidade, já que para efeitos fiscais e civis, estas entidades 

não são tratadas como pessoas jurídicas (CARVALHO, 1999). 

No entanto, a legislação antiga dos condomínios e o novo código civil, fitam 

que é papel do síndico apresentar as prestações de contas nas assembléias, e 

arquivar os documentos relativos ao condomínio por cinco anos, para fins de 

fiscalização (art. 22, §1º, g). Queiroz (1994) coloca que esses dois itens citados 

acima são referências, sendo que uma indireta e a outra direta, da necessidade de 

haver algum controle contábil. 

 

No atual cenário econômico, a contabilidade assume, cada vez mais, 
importante papel no processo de controle e de tomada de decisões das 
corporações empresariais. Isto também se aplica integralmente aos 
condomínios. No caso dos condomínios residenciais, a contabilidade tem 
uma importante missão face às atuais e habituais desconfianças que têm 
surgido por parte dos condôminos, dado à cobrança a destinação das 
contas condominiais e as respectivas prestações de conta (NASCIMENTO; 
CORDIAL, 2013, p.58).  

 

O principal objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio de uma entidade, 

analisando todos os bens, direitos e obrigações de um condomínio.  Segundo 

Nascimento e Cordial, (2013, p. 62) “por não se tratar de uma empresa, o objetivo 

dos condomínios residenciais não é o de ter lucro, mas o de evitar déficits, meta que 

pode ser alcançada se for com a realização uma boa administração contábil”. 

Partindo do conceito de contabilidade como sendo a ciência que alimenta 

informações para planejamento e controle, gerando informações aos usuários para 

tomar decisões. Para (SZUSTER et al. 2009), é possível analisar que, no caso 

específico do condomínio, a contabilidade deverá fornecer informações para o 
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representante, assim como para os condôminos, já que todos esses usuários 

necessitam de saber que fim estão tomando os recursos captados pelo condomínio 

por meio de taxas condominiais.  

A resolução nº 560/83 do CFC, fala que as atribuições dos contabilistas, e as 

formas são expressos os seus trabalhos. Esta resolução mostra a elaboração do 

balancete como demonstrativo exclusivo ao contabilista, além de que entre suas 

formas de expressão, está a prestação de contas, que tem a finalidade de dar 

transparência a todo o processo.  

Por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, a contabilidade da mesma 

deve seguir outra resolução de nº 877/00 do CFC que fala sobre as entidades sem 

fins lucrativos. Esta resolução traz a seguinte redação: 

 

10.19.1.6 – Aplicam-se às entidades sem finalidade de lucros os princípios 
fundamentais da contabilidade, bem como as normas brasileiras de 
contabilidade e sua interpretações técnicas e comunicados técnicos, 
editados pelo conselho federal de contabilidade. 

 

Com isso, pode-se afirmar que os relatórios contábeis das entidades 

condominiais deverão seguir os princípios contábeis e a normas cabíveis. 

Cabe ao síndico a administração de um condomínio, ele é o "órgão 

administrativo mais importante do condomínio, uma vez que ele trabalha de maneira 

permanente na administração do edifício" (FRANCO, 1999, p. 21). É executada por 

ele todas as funções de um condomínio. Ele é assessorado pelo conselho 

consultivo, que tem como principal função, "orientar e aconselhar o síndico" 

Carvalho (1999, p. 29). Contudo, a lei nº 10.406 de 2002 da o direito ao síndico de 

transferir parcialmente ou totalmente, a outra pessoa jurídica ou física, as funções 

gerenciais e administrativas, e os poderes de representação, desde que a mesma 

tenha sido aprovada em alguma assembleia.  

Dentre as inúmeras atividades que cabem ao gestor de um condomínio, é 

possível citar algumas das principais, de acordo com Farber e Segreti (2006):  

1) Pagar as contas do condomínio;  

2) Preparar as rotinas de pagamentos como folha de pagamento e férias, além 

de admissão e demissão de funcionários e todos os encargos decorrentes 

dessas operações;  

3) Elaborar as previsões orçamentárias, os balancetes mensais, as cartas, os 
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avisos e os editais de convocação de assembleias;  

4) Elaborar, calcular, emitir e cobrar as taxas condominiais;  

5) Elaborar as previsões orçamentárias, os balancetes mensais, as cartas, os 

avisos e os editais de convocação de assembleias;  

6) Prestar contas anualmente; entre outros.  

Com todas essas tarefas, é possível verificar que o responsável pela 

administração precisa ter um amplo conhecimento sobre vários itens, como mostra o 

Quadro 2: 

 

 Quadro 2 – Relação das áreas de conhecimento para o controle condominial 

ÁREAS DE CONHECIMENTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Legislação 

• Condominial; 

• Trabalhista; 

• Tributárias; 

• Inquilinato. 

Tipos de administração 

• Co-gestão; 

• Autogestão; 

• Administração indireta; 

• Síndico profissional. 

Contabilidade 

• Prestação de contas; 

• Retenção e recolhimento de impostos; 

• Guarda de documentos. 

Manutenção e conservação 

• Elevadores; 

• Jardins; 

• Caixa d'água; 

• Materiais Elétricos; 

• Portões, etc. 

Tipos de seguros e coberturas 

• Incêndio, raios, explosão, impulsão; 

• Responsabilidade civil do condomínio; 

• Vendaval, granizo e fumaça 

• Danos elétricos; 

• Desmoronamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Schwartz (2007, p. 143). 
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Nos dias de hoje a movimentação de recursos dos condomínios chega a ser 

mais significativa do que de pequenas empresas. Um dos problemas enfrentados 

pelos síndicos é a falta de tempo e muitas vezes até de conhecimento, para 

conseguir gerir as tarefas de um condomínio, obrigações como cálculos, 

pagamentos dos funcionários, das despesas, reconhecimento das obrigações, entre 

outros (CARVALHO, 1999).  

Devido a situações como as demonstradas no quadro acima, recomenda-se 

que o síndico seja assessorado por uma empresa especializada, na qual ele poderá 

confiar, para a execução das obrigações devidas pela empresa (SCHWARTZ, 2007). 

Com essa dificuldade, aparecem as assessorias de condomínios, empresas 

especializadas nas funções administrativas para o condomínio. 

Apesar de possui CNPJ, o tratamento para contabilidade de condomínio é 

diferenciado, pois o mesmo não pode ser tratado como pessoa jurídica por não ter 

como principal finalidade a obtenção de lucros, apesar de computar receitas 

mensais. A receita adquirida pelo condomínio deverá ser utilizada para manutenção 

e conservação do edifício, objetivando apenas que todos os recursos recebidos seja 

o suficiente para suprir as despesas mensais, além de destinar uma cota 

anteriormente firmada para o fundo de reserva, ou seja, buscando sempre o 

equilíbrio das contas, evitando gerar um déficit para o condomínio. Farber e Segreti 

(2006) colocam que as despesas geradas pelo condomínio têm como finalidade o 

atendimento das necessidades do mesmo, não originando lucro. Eles argumentam 

que todas as despesas deverão corresponder a um produto adquirido para utilização 

nas dependências do condomínio, além de serviços prestados em prol de algum 

benefício para os condôminos. 

Como o condomínio não tem o objetivo de obtenção de lucros, e sim manter o 

equilíbrio contábil de suas contas, o mesmo não pode ser tratado como pessoa 

jurídica. Por esse motivo, o condomínio não é obrigado legalmente a emitir livros 

contábeis como uma empresa comum, porém deverá conter em seu arquivo 

documentos da parte previdenciária e trabalhista.  

Com isso conclui-se que as receitas do condomínio terão como principal 

função o atendimento de todas as necessidades de manutenção e conservação do 

condomínio, focando apenas em ter recursos para o pagamento de suas despesas 

mensais, e manter o financeiro do condomínio sempre em equilíbrio, buscando que 
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todas as receitas recebidas arquem com as despesas realizadas além do depósito 

para o Fundo de Reserva.  

Para que isso possa ser realmente realizado, é necessária uma contabilidade 

eficiente para conseguir alcançar o êxito em seu controle contábil. Considerando 

esse objetivo, um controle eficaz, baseado em um planejamento bem executado, 

sendo auxiliado por um plano de contas bem definido e de fácil compreensão, sendo 

efetuadas todas as previsões orçamentárias e financeiras compatíveis com a 

realidade do condomínio, além da ajuda do profissional contábil e até mesmo um 

profissional de âmbito jurídico e de recursos humanos (FARBER; SEGRETI, 2006). 

 

2.2.2 Inadimplência  

 

Não obstante, há condôminos que deixam de quitar suas respectivas quotas 

condominiais, forçando o síndico a repassar o déficit aos demais condôminos, 

quando não tendo que utilizar-se do fundo de reserva para quitar as despesas 

ordinárias, o que caracteriza uma prática inadequada. Por isso, a Lei 4.591/64, no 

art. 12, § 3º, determinou que juros moratórios fossem de 1% ao mês, a multa de até 

20% do valor do débito a ser quitado e correção monetária sobre o saldo, inclusive 

sobre as custas e honorários advocatícios. No entanto, com o advento do Novo 

Código Civil (Lei 10.406/02), art. 1.336 fica determinado que:  

 

§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros 
moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao 
mês e multa de até dois por cento sobre o débito (grifo nosso).  
§ 2º O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos 
incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, 
não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições 
mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não 
havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no 
mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.  

 

Sendo assim, ao diminuir o valor da multa em 80% (oitenta por cento), o Novo 

Código Civil permitiu que os inadimplentes natos mantivessem sua condição, afinal, 

os encargos gerados (multa e juros) são relativamente baixos, contribuindo para a 

posição cômoda dos inadimplentes, já que estes não podem perder seu direito de 

usufruto dos recursos, tais como energia elétrica, água e gás. Tal direito lhes é 

assegurado pela própria Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LIV: “ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.  
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Corroborando acerca do assunto, a inadimplência surge quando a obrigação 

não é cumprida e o devedor acaba respondendo pelas perdas e danos, mais os 

juros e a atualização monetária de acordo com índices oficiais, além dos honorários 

advocatícios. Segundo o Novo Código Civil, art. 390: “nas obrigações negativas o 

devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se 

devia abster”.  

Quanto à exposição e divulgação de sua condição como inadimplente, fica o 

condômino assegurado de ter seu nome divulgado em área de uso comum dos 

condôminos, como murais, quadros de aviso e nos elevadores, no entanto, é 

aconselhável o envio de carta ou aviso de cobrança a este. 

 

2.2.3 Fundo de reserva e condomínios  

  

A palavra condomínio se origina dos termos em latim: “cum” conjuntamente e 

“dominum”, domínio, ou “dominus”, senhor. Ou seja, propriedade em conjunto.  

De acordo com a Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em 

edificações e as incorporações imobiliárias, o condomínio pode ser compreendido 

como:  

 

Art. 1º As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais 
pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, 
destinadas a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, 
no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada 
unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei.  

 

Isto é, como uma reunião de pessoas a fim de manter propriedade comum, 

com direitos e deveres iguais ou na proporção da fração ideal de cada condômino. 

Assim como é afirmado por Karpat (2002, p. 27) “condomínio é a propriedade em 

comum, onde cada condômino pode exercer todos os direitos compatíveis com a 

impossibilidade de divisão”.  

O condomínio se caracteriza pela existência concomitante dentro de uma 

propriedade de unidade privativa com uso restrito, e áreas comuns com uso 

compartilhado, sendo as partes comuns pertencentes a todos os condôminos, estas 

não podem ser alienadas ou divididas.  

A distinção entre unidades privadas e comuns é discorrida por França (1989) 

“[...] se distinguem partes específicas de propriedade exclusiva de cada condômino, 
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partes comuns „pro indiviso‟ em que se atribuem aos titulares frações ideais 

correspondentes ao valor ou área das partes específicas [...]”.  

De acordo com o Antigo Código Civil, havia duas modalidades distintas de 

condomínio: o Condomínio Geral e o Condomínio Especial ou Relativo. Este se 

caracterizava pela presença de propriedades autônomas em concomitante utilização 

de áreas comuns e indivisíveis, sendo que a divisão do bem entre os condôminos se 

dava de maneira proporcional à área habitada ou à fração ideal. Aquele, segundo 

Carvalho (1999, p. 3), “há a incidência sobre a integral extensão do bem, e não 

apenas sobre parte dele”, ou seja, no condomínio geral todos os bens ficam sujeitos 

ao regime comum de propriedade.  

Com o advento do Novo Código Civil (Lei n° 10.406 de Janeiro de 2002), o 

Condomínio Geral apresentou duas subdivisões: condomínio voluntário e 

condomínio necessário; naquele fica estabelecido por meio do parágrafo único que 

“nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar 

posse, uso ou gozo dela à estranhos, sem o consenso dos outros”.  

Mas, caso um condômino venha a administrar, sem oposição dos demais 

comunheiros, irá se presumir que este seja o representante comum. Já o 

Condomínio Necessário surge por meação de paredes, cercas, muros e valas vindo 

a ser regulamentado pelos artigos 1.297 a 1.298 e 1.304 a 1.307 do Novo Código 

Civil. Outra importante alteração é que o Condomínio Especial passa a ser chamado 

de Condomínio Edilício, o qual passará a ser objeto exclusivo deste estudo voltado à 

gestão condominial. 

 

2.2.4 Fundo de reserva  

 

O Fundo de Reserva é uma contribuição diferente da contribuição ordinária e 

também não é extraordinária e que deve ser suportada pelo condômino proprietário. 

Está prevista no art. 22, inciso X, letra "g" da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) e no 

art. 9º, § 3º, alínea j, da lei 4.591/64, visando evitar que o condômino seja 

surpreendido por despesas significativamente altas, as quais extrapolam o 

orçamento. Deve ser arrecadado mensalmente, e segundo Carvalho (1999, p. 53),  

 

[...] normalmente o fundo de reserva é constituído com a criação de 
contribuição de valor proporcional ou percentual da quota condominial 
ordinária, e recolhida junto com esta, além da receita apurada com a 
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cobrança dos juros e da multa convencional (CARVALHO, 1999, p. 53). 
 

A principal destinação do Fundo de Reserva é garantir a continuidade do 

funcionamento dos equipamentos do condomínio, quando surgem despesas 

imprevistas e de urgência, e ainda de formar recursos para viabilizar as grandes 

reformas das partes comuns do bem em condomínio. Segundo Souza (1999, p. 58), 

este poderá utilizá-lo em parte, ou mesmo o total acumulado, sem necessidade de 

reposição do saldo se aprovado em assembleia extraordinária, no entanto, tais 

arrecadações podem ser usadas também para saldar despesas ordinárias, desde 

que o locatário se obrigue à reposição (art. 23, XII, §1º, da Lei nº 8.245/91).  

Nos termos do art. 23, inciso XII, § 1º, letra "i", o inquilino é obrigado a pagar 

as despesas ordinárias do condomínio, tais como consumo de água, esgoto, luz, 

pintura dos corredores internos, salários dos funcionários. Entretanto, se pagar 

indevidamente o fundo, o inquilino poderá requerer a restituição (ACESSA, 2007).  

Sendo recursos financeiros, na maioria dos casos para aplicação somente em 

longo prazo, os valores oriundos do Fundo de Reserva crescem e formam um 

patrimônio 47 considerável que deve ser separado do caixa comum do condomínio e 

aplicado em estabelecimento bancário para não perder seu valor real e produzir 

renda.  

O Fundo de Reserva é um patrimônio do condomínio, portanto, não pode a 

assembléia geral, por qualquer motivo, distribuir os valores em depósito entre os 

condôminos, salvo se a decisão for aprovada pela totalidade dos condôminos 

proprietários, sem qualquer dissidência ou ressalva. Entretanto, uma vez formado, o 

fundo de reserva incorpora-se ao patrimônio social, tornando-se ilícito o reembolso 

ao condômino, de sua parte incorporada, quando da alienação de sua parte. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A seguir foi apresentada a empresa e as análises da entrevista realizada com 

o síndico do Condomínio Residencial e um dos diretores da empresa Multcont 

Contabilidade. 

 

4.1 Caracterização do Condomínio 

 

O Condomínio Residencial construído no início dos anos de 1980, tem como 

característica principal o tradicionalismo. O perfil dos moradores são de pessoas da 

terceira idade que criaram e constituíram suas famílias no condomínio. Durante os 

primeiros anos do condomínio toda a administração do condomínio era feita pelo 

síndico e pela assembléia fiscal eleita pelo condomínio. 

A estrutura do condomínio conta com 24 apartamentos, salão de festas, 2 

andares de garagem, portaria 24 horas, além de uma completa área de lazer, com 

piscina, quadra de tênis e de futebol, trazendo conforto e comodidade aos seus 

moradores. 

A mudança na administração do condomínio se inicia no final da década dos 

anos de 1990, onde os responsáveis pela administração do condomínio resolvem 

passar a função da administração para os seus filhos e os moradores mais jovens. A 

partir daí surgiu o interesse em buscar um auxilio para gerir todas as tarefas do 

condomínio. Outro fator que influenciou a decisão de adotar um serviço contábil 

foram as alterações sofridas na legislação, fazendo com que os serviços da 

administração ficassem mais complexos e trabalhosos. 

Assim no ano de 1998, foi decidido por meio de votação que o condomínio iria 

contratar uma contabilidade para auxiliar no trabalho de administração do 

condomínio. Foram feitas alguns orçamentos, até que encontraram a Multcont, 

contabilidade que foi indicada pela então síndica do ano, a parceria foi fechada e já 

dura mais de 20 anos. 

 

4.1.1 Caracterização da Empresa 

 

A Multcont é uma organização contábil fundada na década de 1990 e que 

desde então vem consolidando a sua atuação no mercado da contabilidade. Através 
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do compromisso e dedicação em sempre aprimorar o seu trabalho para melhor 

atender as necessidades de seus clientes, a Multcont conquistou sua credibilidade e 

admiração. 

Visando uma maior eficiência no atendimento das obrigações acessórias junto 

aos órgãos de fiscalização e sem se descuidar do atendimento rápido a seus 

clientes, a empresa investe constantemente em novas tecnologias e no treinamento 

de seus colaboradores. A experiência de mais de 22 anos no mercado contábil 

somada a todo o investimento em tecnologia e em profissionais de alto nível faz da 

Multcont uma empresa capaz de suprir as necessidades contábeis de diversos 

seguimentos da economia sem que para isso tenha de perder o foco na qualidade. 

O Negócio 

Prestar serviços contábeis e vender informações seguras, auxiliando os 

clientes nas tomadas de decisões para atingirem sempre o melhor resultado. 

A Missão 

Realizar assessoria contábil consultiva e inovadora, além de fornecer 

informações precisas e seguras aos clientes, permitindo-lhes não só́ se ajustarem às 

exigências legais, mas também, atingirem os objetivos do seu negócio. 

Visão 

Ser reconhecida pela capacidade de indicar o melhor caminho com base em 

informações seguras e indicadores confiáveis, tornando se assim, consultor 

estratégico para seus clientes. 

Valores 

• Sonhamos grande; 
• Enxergamos soluções; 
• Melhoramos os resultados 
• Aprendemos todos os dias; 
• Agimos com proatividade; 
• Juntos somos melhores; 
• Amamos o que fazemos. 

  

Entre os serviços prestados pela empresa destaca-se: a assessoria contábil 

empresarial; assessoria contábil de entidade; administração de condomínios; 

consultoria contábil e financeira; auditoria e pericias.   

A assessoria contábil empresarial é um dos trabalhos desenvolvidos por 

nossa equipe de profissionais altamente qualificados, que consiste em registrar e 
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analisar diariamente todos os fatos da rotina econômica de sua empresa. 

Assessoria contábil de entidade, a empresa tem mais de 15 anos de 

experiência com associações do setor privado, atuando com muita seriedade e 

responsabilidade para os mais diversos órgãos do poder público. Especializado em 

contabilidade para o terceiro setor, mais precisamente em associações privadas.  

Para a consultoria contábil financeira a Multcont contabilidade presta o serviço 

de consultoria direcionada às áreas administrativa e financeira. A consultoria contábil 

é um processo onde o consultor especialista na área realiza um diagnóstico e 

sugere mudanças quando necessária. 

A empresa Multcont contabilidade ainda presta serviços de auditoria interna, 

externa, revisão limitada e revisão dos controles internos. O trabalho de auditoria 

interna para as pequenas e médias empresas contribui para a redução de processos 

e custos operacionais, e serviços de pericias. A empresa dispõe de uma equipe de 

contadores experientes e qualificados para garantir a excelência de nosso trabalho. 

O escritório atua exclusivamente com profissionais especializados e, portanto, tem 

pleno domínio da legislação e das técnicas contábeis especificas. 

Em relação à contabilidade para condomínios, a empresa atua há mais de 15 

anos com a com a administração de condomínios, facilitando as rotinas do síndico e 

proporcionando confiabilidade da sua gestão através de prestações de contas bem 

elaboradas. O compromisso da empresa é oferecer serviços personalizados para 

atender as necessidades de cada tipo de condomínio, sem abrir mão da qualidade e 

segurança. A Multcont conta ainda com um moderno sistema informatizado para a 

geração dos relatórios e acompanhamento de todo o histórico de cada condômino, 

possibilitando cobranças mais eficientes aos inadimplentes. Os principais serviços 

desse departamento são: (i) elaboração de balancete mensal de receitas e 

despesas, inclusive financeiras, com conciliação bancária; (ii) cobrança com emissão 

de boleto bancário, controle de pagamento e cobrança administrativa;(iii) elaboração 

de editais de convocação, anúncios e correspondências;(iv) elaboração de folha de 

pagamento; (v) consultoria contábil, trabalhista, administrativa e financeira; (vi) 

elaboração da prestação de contas do síndico, no encerramento de gestão; (vii) 

serviços de pagamento de despesas após prévia validação do síndico responsável. 

O Condomínio XXX é um dos mais tradicionais em Belo Horizonte. Construído 

nos anos de 1970, possui cerca de 40 apartamentos. Localizado na região da 

Savassi constitui-se uma unidade de moradia, ou seja, é um local onde são 
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oferecidos em modelos próprios para se morar, estes, podendo ser de forma vertical 

(prédios com apartamentos), com vários cômodos e uma área total que pode 

combinar de acordo com o perfil de cada morador/família.  Este condomínio, além de 

uma boa estruturação, oferece mais alguns benefícios aos moradores: comodidade, 

segurança, privacidade, áreas de lazer, entre outros. Existe um Regulamento Interno 

do condomínio, que deixa de forma explícita, que é proibida a utilização do local 

para fins comerciais, pois além de possibilitarem a fragilização do sistema de 

segurança do condomínio, foge completamente da destinação real, que é o abrigo 

de uma família. Este regulamento ainda institui a figura do síndico e rege a 

contabilidade interna, que é exigida pela norma do condomínio.   

 

4.2 Análise das entrevistas  

 

A seguir a entrevista do sindico do Condomínio Residencial, com o objetivo de 

se conhecer quais são os benefícios da contabilidade para condominios sob a visão 

de um cliente. A entrevista aconteceu no mês de maio de 2018. O entrevistado foi o   

sindico do Condominio Residencial, há 8 meses no cargo. 

Conforme o entrevistado, as mudanças ocorridas no condomínio após a 

contratação dos serviços contábeis, foram sentidas por todos os condôminos. 

Segundo ele, os condôminos passaram a ter mais confiança na figura do síndico e 

nas informações apresentadas. Depois da contratação do serviço de contabilidade, 

eles ficaram mais interessados em saber e participar das assembléias. 

Sobre os serviços prestados pela contabilidade, o síndico afirma que são 

muitos os serviços. Foram contratados os serviços de administração, contabilidade e 

pessoal.  

A área administrativa envolve orientações nas tomadas de decisões, 

orientação para a elaboração e alteração da convenção coletiva do condomínio, 

emissão de formulários como, por exemplo, o controle de inadimplência, atualização 

das certidões, a participação nas reuniões de condomínio previamente combinado. 

 Já a área contábil envolve a emissão de balancete mensal, elaboração da 

prestação de contas mensal, todas as declarações que o condomínio está obrigado 

a prestar, recolhimento dos impostos devidos as empresas prestadoras de serviços, 

além da análise dos custos e despesas.  

Por fim a área pessoal mostra a elaboração da folha de pagamento, admissão 
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e demissão de funcionários, controle de férias, folha de ponto para os funcionários, 

além da emissão das guias dos encargos sociais, como FGTS, INSS e PIS.  

Este repasse de funções gerenciais e administrativas, e os poderes de 

representação, desde que a mesma tenha sido aprovada em alguma assembleia. 

Está previsto na lei nº 10.406 de 2002 dá o direito ao síndico de transferir 

parcialmente ou totalmente, a outra pessoa jurídica ou física. Conforme Carvalho 

(1999) e Franco (1999) apresar de ser uma obrigação do o síndico a administração 

de um condomínio, sendo ele reconhecido como administrativo mais importante do 

condomínio, uma vez que ele trabalha de maneira permanente na administração do 

edifício, muitas vezes por falta de tempo é difícil executar todas as funções de um 

condomínio. Desta forma ele pode ser assessorado pelo conselho consultivo e por 

alguma empresa externa.   

Já sobre o investimento na contratação de serviço contábil, foi compensatório 

para o condomínio, o sindico afirma que o “custo foi irrelevante comparado a 

tranquilidade que passamos a ter depois da contratação desses serviços” 

(Entrevistado).  

 

“Ainda mais que eu assumia tudo, obtive sensação de divisão das 
responsabilidades. Após a contratação da contabilidade a inadimplência 
diminuiu consideravelmente, o que acarretou em melhorias para o 
condomínio e para o bem estar dos moradores” (Entrevistado).  

 

Em relação à função de síndico, como é a comunicação com a contabilidade, 

ele considera que e a relação é excelente.  

 

“Eles são muito atenciosos e estão sempre dispostos a tirar minhas dúvidas. 
Sou leigo em termos contábeis e eles conseguem me explicar de forma 
clara tudo que as demonstrações estão oferecendo”. (Entrevistado). 
 

Nesta condição, os custos da contabilidade foram repassados aos 

condôminos. Mas, segundo o entrevistado, eles perceberam a importância de ter um 

profissional especializado na administração contábil do condomínio. Conforme o 

sindico houve aumento na taxa mensal de condomínio devido à contratação da 

contabilidade, porém os custos foram rapidamente absorvidos. 

 

“Como todos os custos do condomínio são repassados aos condôminos, a 
contratação dos serviços contábeis não foi diferente. Houve sim um reajuste 
na taxa de condomínio, que a princípio gerou um pouco de reclamação dos 
moradores. Porém com o passar do tempo, pode ser observado que com a 
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contratação da contabilidade, ocorreu uma diminuição de gastos em 
determinados setores, como por exemplo, multas por atraso de pagamento 
de guias, gastos com atividades que não eram necessárias ao condomínio”. 
(Entrevistado).   

 

A aceitação por parte dos condôminos em contratar uma contabilidade se deu 

através um meio democrático (votação). 

“Conseguimos enxergar que a melhor opção seria a contratação de 
terceiros, já que estávamos com dificuldades de administração” 
(Entrevistado).   

 

Em relação aos serviços prestados pela contabilidade, e se estes auxiliam 

nas tomadas de decisões do condomínio, o sindico admitiu que atualmente eles  

auxiliam com as informações apresentadas e explicadas, dando um norte para os 

gastos, custos e investimentos que podemos fazer, além de mantermos um controle 

em conjunto de tudo que está ocorrendo. 

A seguir seguem as análises da entrevista realizada com um dos diretores da 

empresa Multcont Contabilidade com o objetivo de se conhecer como a empresa 

desenvolve  a contabilidade para diversos condominios nem Belo Horizonte e quase 

os beneficios da contabilidade para condominios. A entrevista aconteceu no mês de 

maio de 2018. O entrevistado foi o  Contador/Perito da area de Gestão Fiscal e 

Tributária/Gestão Empresarial, há 11 anos na empresa.  

Sobre a empresa, o entrevistado expõe que a Multcont é uma empresa de 

contabilidade criada na década de 1990 que busca atender seus clientes com 

atenção, responsabilidade e compromisso.  A experiência de mais de 22 anos no 

mercado contábil somada a todo o investimento em tecnologia e em profissionais de 

alto nível faz da Multcont uma empresa capaz de suprir as necessidades contábeis 

de diversos seguimentos da economia sem que para isso tenha de perder o foco na 

qualidade. 

A respeito do foco da empresa, segundo o entrevistado a empresa se volta 

para o atendimento e serviços contábeis em geral, buscando assegurar informações 

fidedignas para seus usuários, auxiliando na tomada de decisões e oferecendo 

suporte ás demais necessidades. Em relação ao diferencial da empresa, segundo o 

entrevistado é... 

“o diferencial da empresa é sempre estar atualizado, acompanhando as 
inovações do mercado e trabalhando com profissionais capacitados” 
(Entrevistado). 
  

Conforme o entrevistado, os clientes são empresas do terceiro setor, 
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empresas privadas de pequeno e médio porte e pessoas físicas. Como visto no 

referencial desenvolvido na pesquisa, a contabilidade é, objetivamente, um sistema 

de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e 

analises de natureza econômica, financeira e de produtividade em relação à 

entidade objeto de contabilização. Desta forma, tem como principal objetivo da 

oferecer informações estruturadas através de informes contábeis de confiança e que 

oferece ao usuário da contabilidade tomar suas decisões gerenciais para o usuário. 

Segundo Ribeiro (2004) a contabilidade atende diversos públicos, tendo, portanto 

clientes diferentes que demandam informações diferenciadas. Cada público atendido 

deve ter sua necessidade atendida de forma especial.  

Em relação ao tempo que à empresa começou a adotar práticas da 

Contabilidade para condomínios e oferecê-las no mercado, o entrevistado lembra 

que este serviços foi um dos primeiros a ser oferecido aos clientes, e que o primeiro 

trabalho nesta área foi  no condomínio em que a empresa se encontra instalada.  

 

“Desde os seus primeiros anos de mercado a Multcont oferece serviços 
para condomínios. Assim que chegamos ao edifício onde estamos 
localizados, a síndica nos procurou dizendo que estava trocando de 
contabilidade. Entramos no processo de concorrência e ganhamos. A partir 
daí iniciou-se o interesse em atuar mais nessa área” (Entrevistado).  
 

Assim, de forma mais específica sobre a prática da contabilidade para 

condomínios, o entrevistado afirma que este tipo de contabilidade opera de forma 

semelhante à outras empresas do terceiro setor, obedecendo as normas e princípios 

contábeis que se aplicam as demais entidades sem fins lucrativos. De uma forma 

gerencial, fornece informações para os condôminos para o processo de tomada de 

decisões.  

De acordo Carvalho (1999) a contabilidade de condomínios existe para suprir 

de informações os condôminos. Não há uma lei específica que obrigue os 

condomínios a manter livros de escrituração contábil, uma vez que, para efeitos civis 

e fiscais, este não se caracteriza como pessoa jurídica. No entanto, manter o 

registro das transações efetivadas, sejam pagamentos, recebimentos ou a promessa 

destes, é imprescindível para uma boa gestão dos recursos disponíveis no 

condomínio, dessa forma, o mínimo que se espera da administração do síndico é o 

controle financeiro, o qual pode ser feito por meio do acompanhamento da conta 

corrente. Desta forma, a contabilidade de condomínios serve para controle do 
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patrimônio, para fiscalização do bom andamento da gestão e também como meio 

para se evitar fraudes financeiras.  

O entrevistado enumera como benefícios da adoção da contabilidade para 

condomínios a organização do patrimônio, da economia e do financeiro. Além disso 

a segurança e confiabilidade nas ações tomadas para administrar o condomínio em 

si. Conforme desenvolvido no referencial, a contabilidade deve ser utilizada como 

ferramenta de tomada de decisão, pois a partir da contabilização dos custos 

condominiais, da receita e das despesas, é possível planejar melhor o investimento, 

as prioridades e as finanças de forma geral. Além do mais, por meio dos balancetes 

mensais, regulariza-se a demonstração dos recursos do condomínio e seus devidos 

usos aos moradores. Assim, os benefícios prioritários da contabilidade de 

condomínios são ajudar a gestão financeira e patrimonial correta; coibir erros e 

desvios financeiros; e favorecer a administração justa e transparente, evitando 

discussões e desavenças entre os próprios condôminos, ou entre os condôminos e o 

síndico. Como afirma o entrevistado:  

 

“Os condomínios que optam pela contabilidade, além de se tornarem mais 
organizados do ponto de vista patrimonial, econômico e financeiro, trazem 
mais segurança e confiabilidade a todos os envolvidos: síndico, membros 
da diretoria, administradora e condôminos” (Entrevistado). 
 
 

Em relação aos resultados da adoção das práticas de contabilidade de 

condomínios, o entrevistado ressalta a confiança dos condôminos em relação ao 

trabalho do síndico e a seguridade de que todas as obrigações estão sendo 

devidamente cumpridas.  Segundo visto na teoria, nos dias de hoje a movimentação 

de recursos dos condomínios chega a ser mais significativa do que de pequenas 

empresas. Um dos problemas enfrentados pelos síndicos é a falta de tempo e 

muitas vezes até de conhecimento, para conseguir gerir as tarefas de um 

condomínio, obrigações como cálculos, pagamentos dos funcionários, das 

despesas, reconhecimento das obrigações, entre outros (CARVALHO, 1999).

 Devido a situações de divergências entre a gestão e os condôminos 

recomenda-se que o síndico seja assessorado por uma empresa especializada, na 

qual ele poderá confiar, para a execução das obrigações devidas pela empresa 

(SCHWARTZ, 2007). 

Desta forma, verifica-se que as práticas desta contabilidade refletem na 
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gestão para condomínios. Conforme o entrevistado, em especial na organização e 

sistematização da empresa envolvendo vários stakeholders. Não há uma legislação 

ou norma contábil que obrigue condomínios a contratarem serviços de contador, por 

isso quando terceirizado tal atividade, ocorre uma divisão de responsabilidades com 

o síndico, tornando as informações mais assertivas.  

Quanto aos relatórios que a contabilidade oferece para os condomínios, o 

entrevistado aponta os relatórios como os Balancetes Periódicos, Fluxo de Caixa, 

DRE, Balanço Patrimonial, além de demonstrativos administrativos e gerenciais. De 

acordo com o estudo teórico, por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, a 

contabilidade da mesma deve seguir outra resolução de nº 877/00 do CFC que fala 

sobre as entidades sem fins lucrativos. Com isso, pode-se afirmar que os relatórios 

contábeis das entidades condominiais deverão seguir os princípios contábeis e a 

normas cabíveis. Para Franco (1999) cabe ao síndico a administração de um 

condomínio, uma vez que ele é o órgão administrativo mais importante do 

condomínio, uma vez que ele trabalha de maneira permanente na administração do 

edifício.  

Segundo o entrevistado as informações fornecidas pelos relatórios de da 

Contabilidade para condomínios são basicamente aquelas que estão dispostas no 

Caixa, fundo de prevenção a inadimplência, fundo fixo, fundo de reserva, depósitos 

bancários, valores a receber, créditos, almoxarifado, ativo imobilizado, fornecedores, 

obrigações trabalhistas, empréstimos, financiamentos, juros, entre outros.  

Em relação as a como estas informações ajudam na administração dos 

condomínios, o entrevistado revela que elas ajudam o sindico a planejar as 

despesas futuras e a manter um fluxo de dinheiro disponível para eventualidades 

que sempre ocorrem. As informações também servem para ajudar Ana 

administração dos gastos diversos, indicando centros de custos e despesas.  

Conforme o entrevistado mesmo os pequenos condomínios devem utilizar a 

contabilidade condominial uma vez que esta se presta a manter licita toda a 

transação financeira do condomínio.  Segundo ele, a falta de legislação e de 

informação são os maiores entraves para que os condomínios adotem uma 

contabilidade profissional.  

“Porque não há uma legislação ou norma contábil que obrigue os 
condomínios contratarem uma contabilidade, além da falta de informação 
dos benefícios que os serviços contábeis trazem e o custo que esse serviço 
provoca” (Entrevistado). 
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O custo para o condomínio de ter uma contabilidade própria depende do perfil 

do condomínio, da demanda e oferta do serviço. Ainda segundo o entrevistados 

existem problemas específicos que a contabilidade de condomínios pode resolver 

como, por exemplo, o controle e o gerenciamento sobre as ações do síndico. O 

acompanhamento das despesas e custos e o auxílio para as tomadas de decisões. 

Sobre as diferenças entre a contabilidade de empresas e a contabilidade dos 

condomínios, segundo o entrevistado e a teoria desenvolvida para a pesquisa, as 

diferenças dizem respeito principalmente a obrigatoriedade de possuir uma 

contabilidade, coisa que é obrigatória para as empresas. Outra diferença diz respeito  

a existência do CNPJ, o tratamento para contabilidade de condomínio é 

diferenciado, pois o mesmo não pode ser tratado como pessoa jurídica por não ter 

como principal finalidade a obtenção de lucros, apesar de computar receitas 

mensais. A receita adquirida pelo condomínio deverá ser utilizada para manutenção 

e conservação do edifício, objetivando apenas que todos os recursos recebidos seja 

o suficiente para suprir as despesas mensais, além de destinar uma cota 

anteriormente firmada para o fundo de reserva, ou seja, buscando sempre o 

equilíbrio das contas, evitando gerar um déficit para o condomínio. 

Para Farber e Segreti (2006) colocam que as despesas geradas pelo 

condomínio têm como finalidade o atendimento das necessidades do mesmo, não 

originando lucro. Eles argumentam que todas as despesas deverão corresponder a 

um produto adquirido para utilização nas dependências do condomínio, além de 

serviços prestados em prol de algum benefício para os condôminos. 

Como o condomínio não tem o objetivo de obtenção de lucros, e sim manter o 

equilíbrio contábil de suas contas, o mesmo não pode ser tratado como pessoa 

jurídica. Por esse motivo, o condomínio não é obrigado legalmente a emitir livros 

contábeis como uma empresa comum, porém deverá conter em seu arquivo 

documentos da parte previdenciária e trabalhista.  

O entrevistado coloca que os maiores (ou mais comuns) problemas 

detectados na contabilidade dos condomínios, quase sempre diz respeito ao desvio 

de verbas do condomínio, porém não é recorrente casos assim. Quando ocorre, 

segundo o entrevistado, a contabilidade entra em contato com o/a síndico(a) 

solicitando explicações e tudo foi resolvido com o ressarcimento do dinheiro.  

Existem muitas particularidades da contabilidade para condomínios. 

Conforme o entrevistado os serviços como registro de ata, alteração de cadastro no 
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banco, relatórios de prestação de contas, emissão da cobrança, controle da 

cobrança e da inadimplência, folha de pagamento dos funcionários do condomínio, 

pagamento dos devidos impostos, seleção e contratação de funcionários  

 

 “Apesar de não comercializar serviços e bens e nem visar lucro, os 
condomínios podem e devem ser considerados empresas, devido a suas 
complexidades de tarefas em sua administração. O papel do síndico é 
altamente importante e, junto com a contabilidade terceirizada conseguem 
visualizar as informações de forma mais segura. É muito vantajosa a 
contratação de uma contabilidade para o acompanhamento dos números e 
no auxílio da tomada de decisões. Tanto o morador quanto o administrador 
têm acesso a toda movimentação financeira do condomínio. Desta maneira, 
o síndico tem apoio, tranquilidade e liberdade para atuar administrando as 
questões do cargo assumido” (Entrevistado). 

 

Por fim, ao final da entrevista, houve comentários sobre os benefícios da 

contabilidade de condomínios. Segundo o entrevistado ressalta “É muito vantajosa a 

contratação de uma contabilidade para o acompanhamento dos números e no 

auxílio da tomada de decisões. Tanto o morador quanto o administrador têm acesso 

a toda movimentação financeira do condomínio”. 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

O objetivo deste estudo foi o de discutir qual a importância da contabilidade 

nos processos gerenciais de controle do patrimônio condominial. A contabilidade 

voltada para os condomínios é extremamente importante, como em qualquer 

empresa para que o controle do patrimônio e os processos gerenciais e financeiros 

devem ser bem administrados para que se consiga a perenidade do condomínio e 

mesmo se obtenha economia e controle de custos. Para isto, todo condomínio tem a 

necessidade de uma contabilidade eficiente para conseguir alcançar o êxito em seu 

controle contábil. 

Considera-se que o controle contábil por uma empresa especializada deva 

ser admitido em condomínios de maior porte, que muitas vezes tem uma 

contabilidade mais complicada, além de outras demandas como as de cunho 

jurídico. O controle contábil também diminui a inadimplência e a possibilidade de 

fraudes financeiras.  

Quanto aos objetivos específicos do trabalho, considera-se que todos 

respondidos. O primeiro objetivo foi o de descrever benefícios que a contabilidade 

pode oferecer aos condomínios. Conforme visto os benefícios para os condomínios 

são muitos. O principal objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio de uma 

entidade, analisando todos os bens, direitos e obrigações de um condomínio, sendo 

assim a contabilidade de condomínios primeiramente zela pelo patrimônio do 

condomínio. Informações confiáveis, ajuda na gestão financeira com diminuição e 

controle de custos, inibição de erros e fraudes financeiras também foram citados 

como benefícios. Maior confiabilidade e transparência na gestão facilitam a 

atividades diárias dos síndicos. Ainda contribui para uma ter maior harmonia nas 

discussões sobre os investimentos e locação de recursos.  

No segundo objetivo, o de identificar as responsabilidades do gestor do 

condomínio; conforme o referencial estas foram identificadas como: (i) pagar as 

contas do condomínio; (ii) preparar as rotinas de pagamentos como folha de 

pagamento e férias, além de admissão e demissão de funcionários e todos os 

encargos decorrentes dessas operações; (iii) elaborar as previsões orçamentárias, 

os balancetes mensais, as cartas, os avisos e os editais de convocação de 

assembléias; (iv) elaborar, calcular, emitir e cobrar as taxas condominiais; (v) 

elaborar as previsões orçamentárias, os balancetes mensais, as cartas, os avisos e 
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os editais de convocação de assembléias;  e (vii) prestar contas anualmente; entre 

outros.  

No terceiro objetivo o de discutir a respeito dos aspectos contábeis conceitos 

básicos de auditoria e a utilização da mesma no ramo dos condomínios, foi 

respondido ao longo da pesquisa teórica.  

Conclui-se que a contabilidade dos condomínios, independente do porte dos 

mesmos, deve ser realizada para controle e prestação de contas. É indicado que 

condomínios maiores, de maior complexidade administrativa, devem optar por uma 

contabilidade externa e profissional, evitando que o amadorismo crie problemas, 

inclusive de ordem ética para todos os condôminos e o gestor maior – o síndico.  
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APENDICES 

Entrevista com o sindico de um condomínio  

Perfil do entrevistado 

Nome(do sindíco) 

Idade: (não identificado) 

Tempo de moradia no condomínio: 

Tempo que exerce a função de síndico: 

Dados do condomínio: 

 

1. O que mudou no condomínio após a contratação dos serviços contábeis? 

2. Quais são os serviços prestados pela contabilidade? 

3. O investimento na contratação de serviço contábil, foi compensatório para o 

condomínio? 

4. Em relação a função de síndico, como é a comunicação com a contabilidade? 

5. Houve aumento na taxa mensal de condomínio devido a contratação da 

contabilidade? 

6. Como foi a aceitação por parte dos condôminos em contratar uma 

contabilidade? 

7. Os serviços prestados pela contabilidade auxiliam nas tomadas de decisões 

do condomínio? 
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ENTREVISTA  

 Estas questões de entrevista têm por objetivo levantar dados para uma pesquisa 
sobre  contabilidade para condomínios. Apenas o entrevistador terá acesso aos 
dados da entrevista. Esses dados serão tratados de forma privada e por isso, suas 
respostas não serão identificadas.  

 

Perfil do entrevistado 

Nome(não identificado) 

Idade: (não identificado) 

Cargo: Gerente Geral 

Área: Departamento de reciclagem  

Tempo na empresa: 4 anos 

 

1. Conte um pouco da história da empresa?  

2. Qual é o foco da empresa?  

3. Qual é o diferencial da empresa?  

4. Quem são seus clientes? 

5. Como se configura a prática da Contabilidade para condomínios? 

6. Há quanto tempo à empresa começou a adotar práticas da Contabilidade para 
condomínios e oferecê-las no mercado? 

7. Quais os benefícios da adoção da Contabilidade para condomínios?  

8. Quais os resultados da adoção de tais práticas?  

9. Como estas práticas desta contabilidade refletem na gestão para 
condomínios?  

10. Quais relatórios a contabilidade oferece para os condomínios? 

11. Quais são as informações fornecidas pelos relatórios de da Contabilidade 
para condomínios? 

12. Como estas informações ajudam na administração dos condomínios? 
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13. Quem deve utilizar de tais práticas? 

14. Por que a maioria dos condomínios não tem uma contabilidade profissional? 

15. Qual é o custo para o condomínio de ter uma contabilidade própria? 

16. Existem problemas específicos que a contabilidade de condomínios pode 
resolver? Quais? 

17.  Existem diferenças entre a contabilidade de empresas e a contabilidade dos 
condomínios? Quais?  

18. Quais são os maiores (ou mais comuns) problemas detectados na 
contabilidade dos condomínios? 

19. Quais são as particularidades da contabilidade para condomínios?  

20. Comentários finais: benefícios da contabilidade de condomínios.  

 

Agradeço sua colaboração, sem a qual não seria possível realizar esse trabalho. 

 

 

 


