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Não importa se você é síndico, 
conselheiro, funcionário ou morador de 
um condomínio. É preciso se preocupar 
com a valorização desse patrimônio. 
Como assim? Pense que o condomínio é 
muito mais do que uma comunidade. É 
um empreendimento. Assim, dinheiro é 
transacionado, contas devem ser pagas, 
manutenções realizadas e, quando 
tudo isso não é gerenciado da forma 
apropriada, todos pagam a conta. 
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Introdução
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Você já se perguntou por qual razão um 
condomínio com áreas comuns pode contar 
com taxas condominiais mais baixas do que 

um empreendimento sem piscina, salão 
de festas ou churrasqueira? Quais são os 

elementos que envolvem essa cobrança? 
Existe verdadeira transparência na exibição 

dos resultados financeiros dos condomínios? 

Essas são algumas - das muitas - perguntas 
que serão respondidas nesse e-book! Mas, para 

entender esse assunto a fundo, é preciso dar 
alguns passos para trás. Antes de mais nada, 

é importante ressaltar que alguns estudos 
foram criados para comprovar a relação direta 

entre a desvalorização do patrimônio com o 
aumento da taxa condominial. 

http://lar.app


há uma redução de até 

R$3,20 no aluguel de 
unidades entre 75 metros e 200 
metros quadrados na Grande 
São Paulo

A cada

de aumento no 
valor do condomínio 
por residências

R$ 1,00
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Um levantamento realizado pela 
Administradora LAR mostrou que a cada  
R$ 1,00 no valor do aumento do 
condomínio por residências - casa ou 
apartamento -, há uma redução de até 
R$3,20 no aluguel de unidades entre 75 
metros e 200 metros quadrados na Grande 
São Paulo. O levantamento foi realizado 
com aproximadamente 10.000 anúncios 
online de aluguéis da capital paulista por 
meio de uma análise aprofundada de 
tamanho, valor da taxa condominial e valor 
do aluguel dos empreendimentos. 

https://lar.app/blog/condominio-mais-caro-reduz-o-valor-do-aluguel-um-estudo-da-lar-app
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A descoberta reforça a ideia de que 
um condomínio mal administrado - e 
consequentemente, mais caro - resulta na 
desvalorização do empreendimento como 
um todo. O prejuízo acontece por conta 
das mais variadas formas: ausência de 
manutenção preventiva, falta de agilidade 
em reformas ou até mesmo atraso no 
recebimento da prestação de contas, que 
resulta em perdas e corte na agilidade da 
tomada de decisões. 

A receita da ineficiência é clara: quando 
a gestão administrativa não é realizada 
da forma correta, o condomínio perde 
seus ativos. Porém, como contornar esse 
problema? Para te ajudar a conseguir isso, 
criamos um guia completo, simplificado e 
direto ao ponto com as melhores práticas 
de uma administradora que entende do 
assunto para te mostrar como valorizar seu 
condomínio. Confira: 

Condomínio mal
administrado

Taxas mensais
mais altas

Desvalorização
do patrimônio

=

=
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Entenda a taxa
de condomínio1

7

Até quem não mora em um condomínio 
sabe: a maior reclamação de quem vive 
nessas comunidades diz respeito aos 
valores das taxas mensais. 

A cota condominial, conhecida 
popularmente como “pagamento do 
condomínio”, é paga mensalmente pelos 
condôminos com o objetivo de custear 
todos os gastos do empreendimento. 
É uma das obrigações dos moradores 
segundo o Código Civil. 

http://lar.app
http://lar.app
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Nesse cálculo entram os gastos com 
pessoal (funcionários e terceiros), 
fornecedores (inclusive o valor investido 
na contratação de uma administradora), 
além de água e energia elétrica das 
áreas comuns. Assim, quando a gestão 
não é realizada da forma correta, o  
custo aumenta. 

http://lar.app
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Existem duas formas de cobrança principais:

Taxa fixa: esse valor é definido pelo síndico 
do condomínio e aprovado em assembleia do 

empreendimento. Aqui, a taxa é calculada a partir 
da média dos custos ordinários mensais e dividido 

pelo número de unidades do condomínio; 

Rateio: o cálculo desse tipo de cota condominial 
é realizado a partir dos custos ordinários do mês 

anterior. Assim, é variável. 

Considerando a cobrança, é possível ter mais 
clareza sobre alguns assuntos que trataremos a 

seguir nesse e-book. 

http://lar.app
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Como falamos anteriormente, uma taxa 
de condomínio alta é um dos principais 
motivadores da desvalorização do 
patrimônio. Dessa maneira, se mostra 
importante realizar uma série de 
melhorias no empreendimento a fim de 
eliminar gastos desnecessários. Veja 
como fazer isso:

Corte os gastos 
do condomínio 2

http://lar.app
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O primeiro passo para eliminar gastos 
desnecessários é pedir um diagnóstico 
completo da sua administradora. É papel 
da empresa oferecer orientação sobre a 
situação financeira do seu condomínio e 
compartilhar as melhores práticas  
para economizar. 

Na LAR, por exemplo, você conta com a 
análise de uma equipe de especialistas 
que reduziram em até 50% os custos de 
condomínios em poucos meses. Dessa 
maneira, priorize um atendimento  
de excelência.

Conte com a administradora 

50%

de redução de custos 
nos condomínios

http://lar.app
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Já falamos em um dos nossos e-books 
que o maior gasto dos condomínios 
brasileiros é o investimento nos 
funcionários do empreendimento.  
Dessa maneira, é sempre importante 
observar a folha de pagamento a fim  
de encontrar os melhores métodos  
para economizar.

Os gastos com pessoal envolvem a 
contratação, salário mensal, décimo 
terceiro, férias e outros benefícios.  
Além disso, a própria demissão não  
pode ser desconsiderada, já que também 
acarreta verbas rescisórias e, inclusive, 
processos trabalhistas. 

Diminua o gasto com pessoal

O maior gasto dos 
condomínios brasileiros 

é o investimento com 
funcionários

http://lar.app
https://somos.lar.app/hubfs/EBOOK%2001%20-%20Gastos%20Recorrentes3.pdf
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Pensando nisso, separamos algumas dicas 
para você conseguir uma redução de 
custos com os funcionários:

Acabe com as horas extras 
desnecessárias: você acompanha de 
perto a jornada de trabalho da sua equipe? 
O pagamento de horas extras é um dos 
principais responsáveis pelo aumento 
de gastos nas folhas de pagamentos em 
condomínios. Por isso, fique atento;

http://lar.app
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Observe a produtividade: um síndico 
ausente nunca consegue falar com precisão 
sobre a produtividade da própria equipe. 
E esse é um grande problema. Fique de 
olho no número de tarefas feitas pelos 
funcionários e o tempo médio utilizado 
em cada uma delas. Isso permite o 
estabelecimento de metas e, a partir disso, 
menos custos com mais resultados.  
A ajuda do zelador também é imprescindível 
para que os colaboradores do condomínio 
sejam supervisionados;

http://lar.app
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Use a tecnologia a seu favor: não precisa 
ser cético. Na maioria das vezes, investir 
em tecnologia resulta em uma economia 
futura. Em condomínios, existem algumas 
maneiras de fazer isso. A portaria virtual, 
por exemplo, diminui o número de 
funcionários. Já o ponto eletrônico contribui 
para um melhor acompanhamento da 
produtividade e diminuição de horas 
extras. Sua administradora pode te ajudar 
a escolher a opção mais viável para a 
realidade do seu empreendimento; 

http://lar.app
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Seja estratégico na terceirização: não se 
surpreenda se uma considerável fatia do 
valor gasto em seu condomínio for utilizado 
no pagamento de fornecedores. Dessa 
maneira, é imprescindível acompanhar de 
perto cada cotação antes da assinatura 
dos contratos. Esse é outro projeto 
que deve ser feito em conjunto com a 
administradora! 

http://lar.app
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Introdução

Faz parte da taxa condominial e é uma 
das maiores despesas em condomínios. 
Os gastos com custos comuns, como luz 
e água nas áreas comuns são gastos 
recorrentes. Dessa maneira, é essencial que 
o síndico e administradora acompanhem 
de perto esses números a fim de cortar 
desperdícios. 

Você já parou para pensar nos gastos da 
iluminação da quadra esportiva ou do 
hall de entrada do seu condomínio? Em 
possíveis desperdícios de água na hora de 
regar as plantas? 

Reduza as despesas comuns

Gastos recorrentes

Luz Água

http://lar.app
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Para economizar, separamos algumas 
dicas importantes:

Faça vistorias: antes de realizar qualquer 
mudança no condomínio, é essencial 
encontrar pontos de desperdícios e 
vazamentos em todas as áreas comuns. 
Esse acompanhamento, que pode ser 
realizado tanto pelo síndico quanto pelo 
zelador, precisa ser feito ao menos uma 
vez por semana;

http://lar.app
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Aposte nas manutenções preventivas: 
se você possui um carro, provavelmente o 
leva para revisão com certa periodicidade, 
não é mesmo? É preciso seguir a mesma 
estratégia quando pensamos no seu 
condomínio. Obras de reparação são 
extremamente caras. Dessa maneira, é 
essencial realizar a manutenção preventiva 
de todos os sistemas do empreendimento;

http://lar.app
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Atualize seus recursos: os gastos com 
energia elétrica em condomínios são 
bastante altos. Por isso, é preferível investir 
em recursos que diminuem o gasto com luz 
e te fazem recuperar o dinheiro investido 
em poucos meses. Alguns exemplos são 
as instalações de lâmpadas de led e 
sensores de presença nas áreas comuns. A 
individualização de gás e água também é 
uma boa estratégia.

http://lar.app
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Seguindo nossos conselhos e com o 
acompanhamento próximo de uma 
administradora como a LAR, não restam 
dúvidas de que a economia de recursos 
acaba resultando em um considerável 
montante financeiro. Assim, com essa 
quantia, chega a hora de aprender 
como valorizar o seu condomínio!

Invista o dinheiro de 
forma inteligente  3
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A estratégia mais indicada é passar a 
investir o dinheiro do empreendimento de 
forma estratégica. Quando falamos de 
uma comunidade, como os condomínios, 
uma ótima saída é pensar em melhorar 
o todo a fim de agregar valor à unidade 
de cada morador. Manutenção, reformas 
e renovação são algumas das palavras-
chave desse movimento. 

Para te ajudar, separamos as principais 
dicas de como valorizar seu condomínio 
ainda hoje. 

http://lar.app
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Antes de mais nada, você sabia que 
grande parte dos condomínios investem 
mal seus recursos? Isso foi comprovado  
em um levantamento realizado pela LAR.  
O estudo feito com 20 edifícios 
residenciais localizados em São Paulo 
e Curitiba, mostrou que 50% deles não 
contam com aplicações de seus fundos de 
reserva em produtos financeiros. Ou seja, 
isso significa que esse dinheiro fica parado 
no banco sendo depreciado pela inflação. 

Considere a aplicação de dinheiro do condomínio

dos 20 edifícios residenciais de 
São Paulo e Curitiba NÃO aplicam 

seus fundos de reserva em 
produtos financeiros 

50%

http://lar.app
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Atualmente, em condomínios brasileiros,  
a contribuição dos moradores para o fundo 
de reserva é de 5% a 10% do valor da taxa 
condominial. Isso significa que em um 
empreendimento com a taxa no valor de 
R$ 800 por mês, esse montante fica entre 
R$ 40 e R$ 80. Em um empreendimento 
com 200 apartamentos, esse valor gira 
entre R$ 8.000 a R$16.000 ao mês, podendo 
chegar a R$192.000 por ano. Por isso, é 
extremamente importante fazer uso desse 
valor de maneira estratégica e eficiente. 

Em condomínios brasileiros, 
a contribuição dos 

moradores para o fundo 
de reserva é de

5% a 10% 
do valor da taxa 

condominial.

http://lar.app
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Mas, como eu devo investir?

 
Praticamente todos os tipos de 

investimento de pessoas físicas também 
podem ser feitos para as jurídicas. 

Entretanto, é preciso ficar atento
quanto às regras do produto, que podem 

variar bastante. Em linhas gerais, os 
títulos de renda fixa não apresentam 

muito risco (sendo mais indicados 
para perfis mais conservadores) e são 

assegurados por um órgão como o 
Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

O tipo mais usado é o CDB, que 
apresenta as mesmas regras para PF 
e PJ. Enquanto isso, o LCA e o LCI não 

oferecem isenção de imposto de renda 
para a pessoa jurídica. 

http://lar.app
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Geralmente, as empresas apresentam 
um capital de giro superior ao das 
pessoas físicas. Isso significa que, se assim 
desejarem, podem assumir maiores riscos 
e, consequentemente, apresentar maior 
lucro. Por isso, ainda existe a possibilidade 
de investimento em outros tipos de 
fundos específicos. Existem os de renda 
fixa, multimercado e até mesmo as ações. 
Como a rentabilidade de cada opção 
é variável, é importante analisar com 
atenção antes de colocar a mão no bolso. 

A principal dica é contar com o auxílio de 
uma administradora que pode te orientar 
com relação a esse tema tão importante! 

http://lar.app
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Os espaços destinados ao coletivo, em 
condomínios, são aspectos que estão 
intrinsecamente relacionados com 
a valorização de apartamentos e do 
empreendimento como um todo. 

Porém, muito mais do que oferecer uma 
área comum, é preciso garantir que o local 
esteja conservado. É importante destacar 
que, segundo o artigo 1.348 do Código Civil, 
o síndico deve garantir a conservação 
desses espaços! 

Pense na criação de áreas comuns 

http://lar.app


Piscina agrega no  
valor dos imóveis até
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Alguns ótimos exemplos de áreas comuns que 
valorizam os condomínios são:

Piscina
Extremamente tradicional, atrativa e com 
muitas vantagens, a área de lazer é uma 
ótima alternativa para condomínios. Como 
é muito óbvio que o espaço valoriza esses 
empreendimentos, não existem muitos estudos 
que comprovem essa ideia. 

Porém, existem alguns levantamentos regionais 
que tratam do assunto. O portal Pense Imóveis, 
do Grupo RBS, estimou que a piscina agrega, 
em média, até 12% no valor de imóveis em 
Santa Catarina. Enquanto isso, o jornal O Tempo 
apontou uma valorização de até 30% na capital 
mineira, Belo Horizonte. E não seria diferente 
em outras regiões do Brasil.

12%
em Santa Catarina

em Belo Horizonte

30%

http://lar.app
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Entretanto, para que a valorização 
realmente aconteça, é preciso priorizar a 
conservação da piscina. Por isso, síndico 
e zelador devem ficar atentos sobre o 
funcionamento dos sistemas de tubulação.

A conservação da água também demanda 
cuidado, já que se não conservada, pode 
acarretar diferentes problemas de saúde 
aos moradores. Assim, além da limpeza 
contínua e tratamento da piscina, o síndico 
deve supervisionar o espaço. 

http://lar.app
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Espaço Gourmet 
Perfeito para receber convidados, o 
espaço gourmet de condomínios também 
contribui para a valorização desses 
empreendimentos. Espécie de “evolução” 
da área da churrasqueira, funciona com 
uma cozinha totalmente equipada e todos 
os utensílios necessários para o preparo de 
variados tipos de comida. 

Pode ser equipado com a churrasqueira, 
forno a lenha, o tradicional ou cooktop. 
Como um espaço compartilhado entre 
os condôminos, deve ser reservado 
com antecedência. O síndico deve se 
certificar de que o espaço gourmet fique 
sempre organizado e limpo depois das 
comemorações. 

http://lar.app
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Espaço Pet 
Se você acompanha os e-books da LAR, já 
leu sobre as mudanças da convivência de 
animais domésticos em condomínios, não 
é mesmo? De fato, o considerável aumento 
do número de pets em casas brasileiras 
faz com que esses empreendimentos 
se adaptem. Inclusive, segundo o IBGE, 
atualmente, existem mais cachorros do 
que crianças nos lares brasileiros. 

http://lar.app
https://somos.lar.app/hubfs/e-book%20Pets%20em%20condom%C3%ADnios%20-%20LAR.pdf
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Pensando nisso, alguns síndicos já 
investiram na criação de um espaço pet 
em seus condomínios. A área funciona de 
forma exclusiva para entreter ou cuidar de 
gatos e cachorros. Cada empreendimento 
pode trazer uma proposta diferente, mas 
a mais tradicional inclui um local para 
soltar os animaizinhos e deixá-los livres 
para brincar. 

Condomínios de maior valor agregado 
podem, inclusive, destinar um espaço de 
pet care, que oferece serviços de banho e 
tosa para os animais.

http://lar.app
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Academia
Você sabia que o mercado fitness no 
Brasil é o segundo maior do mundo? De 
acordo com a ACDA (Associação Brasileira 
de Academias), no Brasil, o número de 
academias passou de 4 mil em 2000 
para mais de 22 mil em 2012. Esse imenso 
aumento também envolve o aspecto 
financeiro. Hoje, esse setor movimenta 
 mais de R$2,3 bilhões por aqui.

Assim, não é difícil perceber que um 
espaço do tipo contribuiria - e muito - 
para a valorização de um condomínio, 
não é mesmo? Considere que as 
pessoas estão cada vez mais ocupadas 
e, essa comodidade oferecida dentro 
do empreendimento seria algo que não 
passaria despercebido. 

http://lar.app
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Considere que o espaço fitness funciona 
como um incentivo ao bem-estar. 
Invista em uma sala bem equipada, com 
diferentes equipamentos e um professor 
dedicado a auxiliar os moradores durante 
os exercícios. 

http://lar.app
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Para aperfeiçoar o espaço e valorizar 
o condomínio, não duvide: é preciso 
reformar. O principal desafio dos síndicos, 
normalmente, envolve a comprovação da 
necessidade de cada uma das melhorias. 

E, obviamente, esse trabalho envolve a 
execução de obras. Existem três tipos delas 
que podem acontecer em condomínios:

Obra necessária: é aquela feita com o 
objetivo de evitar a degradação do espaço;
Obra útil: é realizada com o intuito de 
melhorar a qualidade dos espaços comuns 
e facilitar o dia a dia dos moradores;
Obra voluptuária: esse tipo de melhoria 
envolve apenas o embelezamento das 
áreas do condomínio.

Reformas devem ser constantes

http://lar.app
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Como conseguir aprovação para as reformas? 

O Código Civil conta com uma série de normas 
sobre a aprovação de reformas em condomínios. 
Veja as diferenças entre cada uma delas: 

Obra necessária: se não for urgente, precisa 
de aprovação da maioria dos presentes em 
assembleia. Se a urgência for comprovada, 
síndico ou condômino não precisa de aprovação 
formal. Porém, deve-se prestar contas sobre sua 
realização;
Obra útil: exige aprovação da maioria simples dos 
condôminos em assembleia, incluindo os ausentes. 
Ou seja, 50% dos moradores + 1 voto;
Obra voluptuária: depende da aprovação de dois 
terços de todos os moradores do condomínio, 
inclusive os ausentes. 

http://lar.app
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É importante que o síndico priorize a 
transparência em cada uma dessas 
negociações. Assim, conte com 
sua administradora na cotação de 
fornecedores e prestação de contas 
para os condôminos. 
A gestão eficiente de um condomínio 

http://lar.app
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Conclusão
resulta na valorização do empreendimento 
como um todo. Como falamos no decorrer 
desse e-book, existem uma série de 
estudos que comprovam essa ideia. E, 
inclusive, no mercado, alguns síndicos e 
administradoras conhecem os segredos 
para melhorar o gerenciamento desses 
condomínios.

A LAR criou o e-book “Como valorizar um 
condomínio?” com esse claro objetivo. Nós 
desejamos que os condomínios brasileiros 
se tornem cada vez melhor gerenciados, 
com menos desperdícios de recursos e que 
ofereçam uma experiência inesquecível 
para cada um dos seus moradores. 

http://lar.app
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É importante ressaltar que, morando ou 
trabalhando em um condomínio, você faz parte 
de uma comunidade. Investimos nosso tempo, 

energia ou dinheiro nesse espaço. Dessa maneira, 
é essencial entender a importância da valorização 

desse patrimônio para todos. 

Para finalizar, destacamos que a participação 
da administradora em todo esse processo 

é fundamental. Muito mais do que lidar com 
o trabalho mais burocrático, o papel da 

administradora é auxiliar que o síndico tome 
decisões mais estratégicas para o futuro do 

empreendimento e que cada morador sinta o 
máximo bem-estar ao viver no espaço. Não se 

esqueça: converse com sua administradora e exija 
o atendimento de excelência que você merece! 

http://lar.app


A administradora de condomínios
que não deixa o síndico sozinho!
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