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RESUMO 
 

 

Pode-se perceber nos últimos anos que o setor de condomínios tem ganhado cada 
vez mais destaque, e a contabilidade precisa acompanhar esse desenvolvimento, 
contribuindo com seus princípios e fundamentos para uma ótima gestão do 
patrimônio. Assim, o presente trabalho objetivou evidenciar a participação do 
profissional contábil no processo decisório relacionado às informações financeiras e 
patrimoniais de condomínios residenciais no município de Campina Grande na 
Paraíba. O estudo também ressaltou a relevância da informação contábil para o 
controle gerencial. A investigação científica foi realizada por meio de uma pesquisa 
exploratória, baseada pelo método indutivo, com a finalidade de obter evidências 
empíricas sobre a participação qualitativa do profissional contábil na tomada de 
decisões. A participação do contador foi verificada através de pesquisa de campo 
realizada junto aos síndicos e administradores de condomínios residenciais, obtendo 
suas percepções acerca do tema em questão. As variáveis foram analisadas com o 
auxílio da estatística descritiva e da tabulação cruzada, referendadas, em alguns 
casos, pelos testes não paramétricos Qui-Quadrado e Exato de Fisher. O estudo 
concluiu, com base nos resultados obtidos, que o profissional contábil exerce 
influência diante do processo decisório relacionado à gestão financeira e patrimonial 
de um condomínio, mas ainda é necessária uma maior aceitação deste profissional 
como gerador de informações capazes de auxiliarem o processo de tomada de 
decisões. 
 

Palavras-chave: Profissional contábil; Processo decisório; Contabilidade gerencial; 
Contabilidade condominial. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

It can be noticed in recent years that the condominium sector has gained increasing 
prominence, and the accounts must accompany this development, contributing with 
its principles and foundations for optimal asset management. Thus, our study aimed 
to highlight the participation of professional accounting in decision making related to 
financial information and property to residential condominiums in the city of Campina 
Grande in Paraiba. The study also highlighted the relevance of accounting 
information for managerial control. The research was conducted through an 
exploratory research, based on the inductive method, in order to obtain empirical 
evidence about the qualitative participation of the accounting professional in making 
decisions. The participation of the accountant was verified by field research 
conducted with the liquidators and administrators of residential condominiums, 
getting their views concerning the issue at hand. The variables were analyzed with 
the aid of descriptive statistics and cross tabulation, countersigned, in some cases, 
by nonparametric tests Chi-square and Fisher exact. The study concluded that, 
based on the results, the accounting professional influence on decision-making 
related to financial and asset management of a condominium, but it is still a need for 
greater acceptance of professional and generating information that can assist the 
process of making decisions. 
 

Keywords: Professional accounting; Decision making; Managerial accounting; 
Condominium accounting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

Evidencia-se, no atual cenário econômico e financeiro, a necessidade de um 

maior controle sobre os bens, os direitos e as obrigações pertencentes a um 

indivíduo ou a um determinado grupo de pessoas. Com isso, as Ciências Contábeis 

ganham um maior destaque por suprir esse controle e proporcionar um maior 

conforto no processo decisório, pela geração de uma base fundamentada do 

histórico das contas.  

A contabilidade possui como elemento central o controle do patrimônio, e tem 

como seus primórdios os registros das informações sobre a riqueza deixada pelo 

homem primitivo, que necessitava organizar seus bens, direitos e obrigações 

(TINOCO; KRAEMER, 2006), nascendo assim, a contabilidade de modo informal, 

derivada das necessidades presentes dos habitantes da época.  

No Brasil, a contabilidade foi reconhecida em 1931, a partir da criação do 

Decreto n. 20.158/1931 e com o advento do ensino comercial, objetivando viabilizar 

os negócios e acelerar o desenvolvimento econômico, sendo ainda, a primeira 

profissão regulamentada no país. Mas, apenas em 1946, foi criado o primeiro curso 

superior de Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas da Universidade de São Paulo (USP), visando disponibilizar à 

sociedade um profissional capaz de compreender as questões técnicas, científicas e 

econômicas presentes no meio empresarial, proporcionando um maior apoio aos 

gestores e profissionais de cargos administrativos, mediante a oferta das 

demonstrações financeiras. (PELEIAS; BACCI, 2004; IUDÍCIBUS, 2009) 

Dessa forma, a ciência se consolida por proporcionar suporte adequado para 

que seja possível entender e ter uma maior previsibilidade sobre cenários que se 

deseja analisar. Isto é, a contabilidade não tem, na sua essência, apenas o objetivo 

de controle presente das contas, mas também, de identificar através de situações 

passadas e presentes, o melhor caminho que se deve seguir no futuro. 

A contabilidade é um sistema de informação que engloba todas as 

organizações, sem importar o tamanho, a finalidade ou a constituição jurídica, e isso 

acontece porque, além de auxiliar os gerentes a entender mais sobre a empresa, ela 

procura responder a três perguntas críticas de qualquer grupo de pessoas: qual é o 

desempenho da empresa em dado período; qual é a posição da empresa neste 
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momento; e, onde estão aplicados seus recursos e como foram obtidos. (CHING; 

MARQUES; PRADO, 2007)  

Isso torna a relação do usuário da informação contábil com o seu processo de 

construção importante porque possibilita o conhecimento do sistema como um todo, 

fazendo com que essa informação seja utilizada de forma mais eficiente e eficaz, 

atingindo os melhores resultados possíveis. Pois, um dado quando transformado em 

informação, só atinge seu objetivo final se transmitir algo útil que possa contribuir 

para o processo de tomada de decisão.  

De acordo com Hendriksen e Van Breda (2007), o processo de registro, 

classificação e sintetização representa o núcleo da contabilidade, corroborando 

assim, com a definição apresentada pelo American Institute of Accountants (AIA) em 

1953 de que, a contabilidade é a arte de registrar, classificar e resumir, de forma 

significativa e em termos monetários, transações e eventos que são em parte, de 

natureza financeira, e com isso, interpretar seus resultados. (AIA, 1953 apud WOLK; 

DODD; ROZYCKI, 2008) 

A contabilidade vista pelo enfoque gerencial no tratamento dado à informação 

contábil tem como direcionamento o planejamento, o controle e a tomada de decisão 

dentro de um sistema de informação contábil (SIC), partindo assim, da análise do 

impacto de ações locais no desempenho global. (CABRELLI; FERREIRA, 2007) 

Isso demonstra que a informação contábil não se limita às esferas 

organizacionais, mas que, também pode proporcionar aporte suficiente para 

pessoas físicas, ou grupos de pessoas que utilizem um bem comum e empreguem 

valores monetários no controle e desenvolvimento deste patrimônio. 

Riccio (1989) verifica que o processo de decisão envolve os subprocessos de 

planejamento e controle, ressaltando que o planejamento inclui a identificação do 

problema, seleção de alternativas, critérios de avaliação e o estabelecimento de um 

plano de ação. Enquanto que, o controle abarca o processo de coleta de dados 

(feedback), tratamento de dados, análise do desempenho e definição de medidas 

corretivas para a reaproximação do curso desejado. 

Kam (1986) apresenta que o suporte gerencial ofertado pela contabilidade, 

com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão ou na avaliação de uma empresa, 

possui uma visão largamente aceita, e que a informação contábil voltada para o 

processo decisório começa com a função administrativa, motivada pela necessidade 

da prestação de contas do capital empregado.  
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Assim, cabe ao contador evidenciar que seu papel não se limita à 

intermediação entre as demonstrações contábeis e os administradores, mas, que 

está apto, de ser ele, o comunicador e interpretador direto dos resultados 

financeiros. 

Gaffikin (2005) destaca o crescimento da contabilidade como resposta à 

evolução social e institucional, comparando-a muito mais a um processo de 

construção social. Isto é, pode ser entendida como um método de controle social 

passível de atualizações e adaptações para atender e satisfazer as necessidades 

dos gestores, independente da época de atuação. 

Diante do cenário atual, em que a única certeza é a velocidade das mudanças 

no mercado, o profissional contábil precisa agregar valor ao seu desempenho, 

devido ao grande número de profissionais cada vez mais capacitados em áreas 

afins, que são capazes de integrar o processo de tomada de decisão. Portanto, o 

contador deve apresentar critérios para que os participantes do processo decisório 

possam selecionar o melhor curso de ação, bem como auxiliar na criação de cursos 

alternativos, em que o responsável pela decisão possa ter duas ou mais escolhas 

possíveis a serem avaliadas, antes de selecionar um caminho a seguir. (IUDÍCIBUS, 

1982; LEVINE et al., 2008). 

Toda organização empresarial precisa adotar controles para que adaptem as 

mudanças externas ao ambiente interno da forma mais produtiva possível, 

eliminando potenciais ameaças futuras para o melhor aproveitamento das 

oportunidades que surjam ao longo dos períodos. Quanto maior for esta 

preocupação, mais preparada estará a organização para enfrentar e gerenciar as 

mudanças em sua estrutura. 

A organização pode obter esse controle através de três práticas sistemáticas 

abordadas no Quadro 1. Quando a empresa adota uma prática de gerência de 

acordo com sua realidade, ela consegue não apenas se adaptar às constantes 

mudanças, mas também, desenvolver de acordo com seu ritmo todas as atividades 

planejadas, de forma organizada e com isso, visualizar a execução das ações para 

um maior controle. Seguindo assim, os preceitos das funções da administração, 

sejam elas, planejar, organizar, executar e controlar. 

Tais funções são essenciais para um controle gerencial, pois quando a 

empresa possui profissionais que planejam, eles estão estudando seu passado e 

presente organizacional para obter um melhor desempenho no futuro. Quando 
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organizam, estão verificando seus recursos disponíveis para colocar em prática tudo 

aquilo que foi planejado com a finalidade de proporcionar suporte à execução, e 

quando controlam, é possível readaptar cenários que foram planejados e 

organizados, mas que quando colocados em práticas ficou visível à necessidade de 

certas modificações a fim de atingir o objetivo almejado.  

 

PRIMEIRA 
O aperfeiçoamento contínuo de tudo aquilo que faz – o que os japoneses 

chamam de kaizen. 

SEGUNDA 

Cada organização terá de aprender a explorar seus conhecimentos, 

buscando desenvolver a próxima geração de aplicações a partir de seus 

próprios sucessos. 

TERCEIRA 
Cada organização terá de aprender a inovar de uma forma organizada, como 

um processo sistemático. 

Quadro 1: Práticas sistemáticas para uma adequada gerência da inovação. 
Fonte: A partir de Nogueira (2005, p. 20-21). 

 

Matsumoto, Pereira e Nascimento (2006, p. 1) expõem que a: 

 

Atualização, qualificação e criatividade do profissional contábil é, sem 
dúvida, um dos fatores mais importantes para alavancar a qualidade das 
informações oferecidas aos usuários.   

 

Desta forma, o presente estudo pretende evidenciar a participação do 

profissional contábil no processo decisório financeiro e patrimonial de condomínios 

residenciais, através das informações prestadas pelos síndicos e administradores 

externos de condomínios participantes da pesquisa. A participação será analisada 

pelo nível de utilização das informações contábeis dentro do ambiente de 

investigação, bem como pela percepção dos participantes da pesquisa sobre o 

processamento dessas informações dentro de condomínios. O estudo limita-se aos 

ambientes residenciais pela grande participação e preocupação dos condôminos nos 

aspectos financeiros e patrimoniais, exigindo, por parte do profissional responsável 

por este controle, uma maior atuação e cobrança. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

O objeto de estudo desta pesquisa científica é o condomínio residencial, com 

a finalidade de analisar e evidenciar a participação dos profissionais contábeis na 

otimização do processo decisório, por meio de uma investigação empírica realizada 

no município de Campina Grande, localizado no Estado da Paraíba. 

Esta pesquisa visa abordar a contabilidade do ponto de vista do usuário 

interno da informação, sobre como se deve entender o que um número contábil 

significa, como ele se originou e quais são suas limitações para poder tomar 

decisões. (CHING; MARQUES; PRADO, 2007) 

O setor de condomínios residenciais tem ganhado cada vez mais destaque 

pela grande concentração urbana, resultante das promessas de facilidades e da 

qualidade de vida, entendida como superior para alguns, à ofertada pelos centros 

rurais. Desta forma, para que seja viável abraçar toda a população residente nos 

grandes centros urbanos, é necessário, devido à limitação territorial, criar conceitos 

de moradias cada vez mais verticais, e em alguns casos, conceitos horizontais pelo 

conforto oferecido pelas casas, mas em um ambiente fechado e com uma segurança 

privilegiada em potencial. 

 Conforme Souza (2007, p. 1): 

 

A explosão demográfica tem impelido o homem do campo em direção às 
cidades, onde há importante concentração populacional. Ele tem sido 
atraído por atividades de caráter mercantil, industrial, financeiro e cultural. 
Vê-se, com isso, obrigado a conquistar novas técnicas de construção de 
moradias.  

 

Com isso, surgem, além de novos conceitos de moradia, formas de 

administrar baseadas na gestão de conflitos, pois diferentemente de um ambiente 

organizacional, em que as ações são planejadas e realizadas com um fim específico 

de obtenção de lucro, em um condomínio as atuações são voltadas para o 

atendimento do bem comum entre os condôminos. Chiavenato (2006, p. 213) reforça 

que, “as equipes, assim como as pessoas, desenvolvem estilos específicos para 

lidar com conflitos, baseados no desejo de satisfazer seus próprios interesses 

versus o interesse da outra parte”.  
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Através deste novo cenário cada vez mais crescente, torna-se imprescindível 

estipular estratégias de ações capazes de atender a todas as diferentes 

necessidades culturais, sociais e educacionais em um ambiente de uso e fruto 

comum de um grupo diversificado de pessoas. Para isso, surge a figura do síndico e 

das administradoras de condomínios, gerando mecanismos de uma adequada 

gestão de conflitos, com a finalidade do bem estar comum. 

Dessa forma, a contabilidade pode acompanhar esse desenvolvimento e 

crescimento, contribuindo com seus princípios e fundamentos para uma ótima 

gestão financeira, que resultará em controles, inclusive patrimoniais. 

De acordo com Kroetz (1999), no objetivo de manter a contabilidade 

atualizada e ligada aos interesses dos seus usuários, a atenção é voltada para uma 

nova especialidade contábil, a contabilidade social, na qual é proposto verificar e 

estudar as influências das variações patrimoniais não apenas nas entidades, mas 

também na sociedade e no meio ambiente. 

Apesar das especializações relatadas por estudiosos das Ciências Contábeis, 

como, por exemplo, a contabilidade gerencial, agrícola, pública, dentre outras 

(KROETZ, 1999; MELLO; CIA, 2007; SLOMSKI, 2007), Iudícibus (2009) retrata que, 

mesmo com a procura em enfatizar as mudanças ocorridas nas formas de 

apresentação da informação contábil, a função da contabilidade permanece 

praticamente inalterada, que se resume em fornecer informações úteis para a 

tomada de decisões econômicas. 

Independente do status de qualquer orientação, os contabilistas devem ficar 

atentos às necessidades dos condomínios, porque esta é uma oportunidade em 

rápida expansão para a prestação de serviços contábeis à comunidade. (TANJU; 

SYLVESTRE, 1990) 

Estudo realizado por Farber e Segreti (2004, p. 15) verificou que a 

contabilidade, 

 

com os seus fundamentos, princípios, padrões, critérios e procedimentos, 
pode contribuir sobremaneira para a maior solidez dos controles, 
confiabilidade e transparência das informações e proteção do patrimônio 
dos condôminos. 
 

Infere-se na pesquisa realizada por Mota e Chagas (2005) que, mesmo com a 

não obrigatoriedade de contratação de um profissional contábil, a maioria dos 
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condomínios os contrata, por fornecerem maior segurança e transparência nas 

prestações de contas e no planejamento orçamentário.  

Assim, tendo em vista que a contabilidade pretende alcançar uma finalidade 

de controle social e adaptação ao meio no qual está inserida para aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de novas práticas para o gerenciamento financeiro, que resulta em 

um controle de toda a entidade, este estudo se orienta pela seguinte questão 

problema: De que maneira estão os profissionais contábeis participando das 

decisões condominiais relativas às responsabilidades financeiras e 

patrimoniais de condomínios residenciais localizados no município de 

Campina Grande, na Paraíba? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

Com base na questão problema elaborada, definiram-se os seguintes 

objetivos: 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Evidenciar a participação do profissional contábil no processo decisório relacionado 

às informações financeiras e patrimoniais de condomínios residenciais no município 

de Campina Grande, na Paraíba. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Para alcançar o objetivo geral, faz-se necessário traçar as seguintes metas:  

 

� Evidenciar a relevância da informação contábil para o controle gerencial de 

condomínios residenciais; 
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� Investigar a forma de participação dos profissionais contábeis nas tomadas de 

decisões financeiras e patrimoniais de condomínios residenciais; 

� Identificar como a contabilidade é empregada no setor dos condomínios 

residenciais; 

� Verificar a relação do conselho fiscal condominial com o profissional contábil; 

� Analisar a atual percepção dos síndicos sobre a participação dos profissionais 

contábeis no processo decisório financeiro e patrimonial. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A relevância atribuída a esta pesquisa científica encontra-se em consonância 

com os interesses da classe contábil profissional e acadêmica, pois os estudos 

relacionados ao aperfeiçoamento da atuação de um profissional são necessários 

para a valorização da carreira. 

A administração de um condomínio é regida pela Lei n. 10.406/2002 do art. 

1.347 a 1.356, em que se estipula, além de outras providências, a competência do 

síndico ou do administrador. O art. 1.348, inciso VI, apresenta que se deve “elaborar 

o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano”, de forma obrigatória, mas 

não limita a criação desses relatórios pelo profissional contábil, isentando assim, a 

escrituração dos registros contábeis. Porém, o profissional contábil é a pessoa mais 

qualificada a prestar tais serviços, mesmo não sendo a contabilidade para 

condomínios obrigada de forma legal. 

Dessa forma, o controle financeiro, patrimonial e gerencial proporcionado 

pelos serviços contábeis deve ser elaborado visando atender aos seguintes 

objetivos: diminuição dos custos operacionais; processamento de dados cadastrais 

do condomínio; lançamentos contábeis mensais e anuais; facilitação de potenciais 

consultas; e orientações com relação ao cumprimento da legislação fiscal e 

trabalhista federal, estadual ou municipal. 

De forma objetiva, a contratação de um profissional contábil para prestar 

serviços a um condomínio residencial, pode proporcionar, além de uma maior 

transparência, a possibilidade de uma reorganização interna do condomínio, 
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gerando melhorias na produtividade, nas relações entre os condôminos, os órgãos 

governamentais e os fornecedores. 

Diante do exposto, é necessário analisar como os profissionais contábeis 

estão desempenhando este papel como diferencial para a sua carreira e 

consolidação da importância da profissão no controle financeiro e patrimonial. 

Neste sentido, esta investigação contribui para a literatura referente à 

contabilidade gerencial no que tange à ampliação de uma visão social voltada aos 

aspectos qualitativos e não somente quantitativos, em que se devem mostrar os 

resultados numéricos, juntamente com a interpretação, de forma explanatória, de 

como os resultados foram obtidos e sua influência preditiva.  

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Segundo Silva (2008, p. 44), “escolher um tema implica sua delimitação. 

Delimitar significa pôr limites, isto é, determinar a profundidade, abrangência e 

extensão do assunto”. Desta forma, “a delimitação da pesquisa é o estabelecimento 

de limites para a investigação” (GUSTIN; DIAS, 2006, p. 93). 

Assim, para a realização desta pesquisa foram observadas as seguintes 

delimitações listadas abaixo. 

O presente estudo está limitado geograficamente ao município de Campina 

Grande no Estado da Paraíba, por se tratar do segundo maior centro urbano do 

Estado, e por apresentar um quadro de grande expansão no setor da construção 

civil, com ênfase nos condomínios residenciais. 

Assim, a pesquisa se limitou aos condomínios residenciais em forma de 

edifícios de apartamentos, pela grande presença da pessoa física interessada em 

controlar seu patrimônio, tanto econômico quanto financeiro, por representar parte 

importante da sua moradia e bem estar. Porém, é válido considerar, que todos os 

conceitos aplicados nesta pesquisa podem ser estendidos a qualquer forma de 

condomínio.  

Quanto aos aspectos de esfera temporal, a coleta de dados foi restringida ao 

ano de 2010, para respeitar o limite estabelecido de encerramento deste estudo.  
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Com relação ao seu escopo, o trabalho está concentrado nas informações 

prestadas pela amostra selecionada, dentre os síndicos e administradores de 

condomínios residenciais, obedecendo à condição irrefutável de se encontrarem 

atuando no momento da pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Apesar de grande parte da literatura contábil se voltar para a contabilidade 

financeira e gerencial dentro de organismos empresariais, com a visão de entoar 

esforços para maximização da riqueza, com foco em mecanismos de crescimento 

cada vez mais consolidado do lucro, esta pesquisa utilizará esses conceitos dentro 

do ambiente de condomínios residenciais. A missão é transformá-los em métodos de 

otimização dos resultados em um ambiente que não visa apenas à obtenção 

primária dos lucros, mas também, aperfeiçoar as técnicas de controle financeiro com 

a minimização das despesas, com qualidade necessária para atender e superar 

todas as necessidades comuns, presentes em um cenário condominial. 

Assim, o cenário condominial não exerce suas atividades tendo como objetivo 

principal o lucro, pois sua meta geral é atender a todas as necessidades dos 

condôminos e do condomínio dentro de um limite monetário e patrimonial 

estabelecido para esse fim. Porém, isso não quer dizer que a contabilidade de 

condomínios residenciais não possa angariar esforços para uma sobra de recursos 

financeiros ao final de um período, pois, é importante para uma adequada saúde 

financeira que além da obtenção do equilíbrio entre todas as receitas e despesas, 

exista sobra de recursos monetários para suprir eventuais obrigações que não estão 

programadas, evitando com isso, o risco de insolvência técnica e complicações 

financeiras.   

Nesta pesquisa relacionada aos condomínios residenciais, o lucro será 

abordado como a capacidade que os “indivíduos, grupos de indivíduos ou entidades 

possuem de efetuar poupanças”. (HERRMANN JR, 2004, p. 148) 

Com relação ao campo de atuação, Iudícibus, Martins e Gelbcke (2009, p. 35) 

afirmam que “entidades são conjuntos de pessoas, recursos e organizações 

capazes de exercer atividade econômica, como meio ou como fim”.  Assim, 

entidades podem ser entendidas como “pessoa física, empresas não lucrativas e 

lucrativas, empresas públicas municipais, estaduais, federais e autarquias, entre 

outras” (SILVA, 2008, p. 41), englobando, assim, em seu campo, os condomínios 

residenciais. 

Torna-se importante identificar o tipo de entidade a qual se vai analisar, pois a 

partir disto, é possível verificar a melhor utilização das informações prestadas pela 
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contabilidade. A clareza da configuração contábil da entidade a que se deseja 

gerenciar é necessária “porque define o campo de interesse e delimita, assim, os 

objetivos e atividades possíveis e os atributos correspondentes que podem ser 

escolhidos para inclusão nos relatórios financeiros”, determinando a melhor maneira 

de apresentar as informações que lhe dizem respeito. (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 

2007, p. 104) 

Segundo o Postulado Ambiental da Contabilidade, as entidades contábeis 

podem ter as seguintes dimensões: jurídica, econômica, organizacional e social. 

(Deliberação CVM n°. 29/1986): 

 

A Entidade, em sua dimensão jurídica, é perfeitamente distinta dos sócios. 
A Entidade, em sua dimensão econômica, caracteriza-se como massa 
patrimonial, cujo evoluir, quantitativo e qualitativo, a Contabilidade precisa 
acompanhar. 
A Entidade, em sua dimensão organizacional, pode ser encarada como 
grupo de pessoa ou pessoas exercendo controle sobre receitas e despesas, 
sobre investimentos e distribuições. 
A Entidade, em seu sentido social, que pode ser examinada em suas 
transfigurações sociais, no sentido de que a entidade pode ser avaliada não 
só pela utilidade que a si acresce, mas também pelo que contribui no campo 
social, em termos de benefícios sociais. (Deliberação CVM n°.29/1986) 

 

 Verifica-se que a contabilidade não é elaborada para atender um usuário 

específico, mas deve ser adaptada à realidade em que se encontra, levando em 

consideração, que a única certeza é a mudança presente nos ambientes 

econômicos e sociais, comprovando, assim, a crescente necessidade de tornar mais 

clara a participação das Ciências Contábeis nos ambientes condominiais.  

  

 

2.1 A CONTABILIDADE E O CONTROLE GERENCIAL 

 

 

De acordo com Ricardino (2008, p. 1), “desde que o ser humano sentiu 

necessidade de identificar e quantificar seus bens, ele vem praticando algum tipo de 

contabilidade, não importando a forma e os critérios utilizados”, mostrando a 

utilização das informações financeiras para fins gerenciais, pois eram elaboradas 

para controle pessoal. 

O controle gerencial visa auxiliar o processo de decisões internas, seja para 

fins pessoais ou com uma maior amplitude, como, por exemplo, dentro de um 
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cenário organizacional. Mas, independentemente do tamanho da decisão que se 

deseja realizar, é importante criar um banco de dados, para que com isso, seja 

viável a utilização de uma informação bem fundamentada. 

 

A contabilidade, hoje estudada e praticada em bases científica e filosófica, 
originou-se nos primórdios da civilização como uma atividade inicialmente 
voltada para o simples registro de fatos (basicamente no sentido de 
controle). A necessidade de tornar eficaz a utilização dos meios materiais 
fez com que os dados registrados fossem transformados em informação útil, 
ferramenta indispensável à tomada de decisão. Esta exigência decorreu da 
própria evolução da estrutura sócio-econômica dos povos, e neste sentido é 
que se verificaram os progressos dos métodos contábeis. (CRUZ; SILVA, 
1999, p. 221) 

 

 Os primeiros sinais da contabilidade apareceram em 8.000 a.C., mas tornou-

se conhecida pela sociedade somente após a exposição da obra de Pacioli1, em 

função de alguns fatos históricos coincidentes com a publicação do “La Summa de 

Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportíonalitá” (MATTESSICH, 1994 apud 

SCHMIDT, 1998), que deixava evidente o método das partidas dobradas. 

 O método das partidas dobradas propõe que cada conta oriunda de fatos 

contábeis tenha seus débitos e respectivos créditos lançados nos registros da 

contabilidade. Isto é, cada origem de recurso financeiro gera uma contrapartida em 

igual proporção de aplicações desses recursos. 

As Ciências Contábeis foi um dos ramos do saber que primeiro despertou a 

mente humana para a utilização da razão em relação aos processos de vida em 

comum e também sobre o uso dos meios materiais competentes para satisfazerem 

às necessidades pertinentes. (CECCHERELLI, 1915 apud SÁ, 2009) 

Independente da época a ser analisada, a escassez de recursos sempre será 

uma variável a ser levada em consideração. Os recursos podem ser materiais, 

financeiros, intelectuais, tecnológicos, dentre outros. Uma pessoa física ou jurídica 

sempre se deparará com alguma dificuldade na utilização dos recursos disponíveis 

para uma atividade qualquer. E através, das suas contas e controles, a contabilidade 

pode contribuir na otimização dos recursos disponíveis por cada pessoa. 

A profissão contábil começou a ser identificada com o advento da Revolução 

Industrial, que segundo Hendriksen e Van Breda (2007) foi quando surgiram os 

especialistas em contabilidade. Mas, aconteceu o verdadeiro fortalecimento da 

                                                             
1 PACIOLI, Luca. La summa de arithmetica geometria, proportioni et proportíonalitá. Veneza, 
1494. 
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profissão em 1844, com a aprovação da Lei das Companhias que passou a exigir 

balanços aprovados por auditores. (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2007) 

No Brasil, a instituição do Código Comercial Brasileiro (CCB), em 1850, foi um 

dos marcos regulatórios para a atividade contábil, pois o CCB estabeleceu como 

obrigatórias a escrituração contábil e a elaboração do balanço geral anual, composto 

dos bens, dos direitos e das obrigações das empresas comerciais. (ANDRADE, 

2009) 

Iudícibus (2009) retrata que, provavelmente, a primeira escola especializada 

no ensino da contabilidade no Brasil foi criada em 1902, contudo o foco no nível 

superior só ocorreu em 1946, com a fundação da Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas da USP, com a instituição do curso de Ciências 

Contábeis e Atuariais.  

Destarte, o profissional contábil veio para solucionar o problema apontado por 

Melis (1950, p. 3, apud SÁ, 2009, p. 15) de que “desde que o homem se preocupou 

com o amanhã, preocupou-se, também, em ‘fazer as contas’, mas, em verdade, nem 

sempre soube, racionalmente, o que fazer com as informações que guardou”. Com 

isso, destaca a importância do profissional contábil como, além do organizador das 

finanças, o interpretador e comunicador das informações contábeis. 

O contador é visto como um profissional que participa apenas da parte 

burocrática de uma empresa, e que após agrupar devidamente as contas de forma 

legal, ele perde sua capacidade de contribuir com a gestão de uma empresa. Assim, 

cabe ao próprio profissional da área contábil mudar essa realidade, pois é ele quem 

tem a maior amplitude de conhecimentos financeiros e econômicos dentro de uma 

entidade, seja com a ciência de fatos históricos, seja com contribuições em forma de 

previsões.   

De acordo com Tinoco e Kraemer (2006), durante um longo período de 

tempo, as organizações tinham como preocupação apenas a eficiência dos sistemas 

produtivos, mas, ao passar dos anos, essa noção vem mostrando-se equivocada, 

porque ficou claro que o contexto de atuação das empresas tornava-se a cada dia 

mais complexo e que o processo decisório sofreria restrições severas se não 

existissem adaptações nos cenários de gestão. Assim, segundo Tenório (2005, p. 

17), “gerenciar é orientar a dinâmica da organização. Para que uma atividade seja 

bem-sucedida é preciso uma boa utilização dos recursos e o direcionamento desses 

recursos para o atingimento da finalidade proposta pelos membros da organização”.  
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Com a inclusão de ambientes voltados à gestão, torna-se necessário o 

gerenciamento de decisões, que, segundo Demski (2008), é importante utilizar-se de 

técnicas de controle que permitam restringir a quantidade de escolhas enfrentadas 

por um indivíduo, com a finalidade de direcionar as decisões corretas. 

Upchurch (1998) expressa que, a fim de cumprir sua função, a administração 

deve, no mínimo, planejar, controlar e tomar decisões. Assim, define a contabilidade 

gerencial como a disponibilização de informações úteis para ajudar a administração 

no planejamento, no controle e no processo decisório. Complementando, ainda, que 

a tomada de decisão é parte integrante da gestão. 

 

Uma decisão precisa ser tomada sempre que estamos diante de um 
problema que possui mais que uma alternativa para a sua solução. Mesmo 
quando para solucionar um problema temos uma única ação a tomar, 
teremos as alternativas de tomar ou não esta ação. (BISPO; CAZARINI, 
1998, p. 3) 

 

O processo decisório pode ser entendido como um conjunto de ações e 

fatores dinâmicos que começa com a identificação de um estímulo para a ação e 

termina com um compromisso específico. (MINTZBERG; RAISINGHANI; THÉORÊT, 

1976) 

A informação contábil voltada para o controle gerencial preocupa-se com a 

utilidade dessa informação para a administração, entendida como os usuários 

internos. “A administração utiliza-se dos dados gerenciais para planejamento, 

avaliação e controle adequados da organização, por meio de um Sistema de 

Informação Contábil” (OLIVEIRA, 2008, p. 1), transformando o papel do contabilista, 

de gerador de guias, para um estrategista empresarial. (DUARTE, 2009) 

Garrison, Noreen e Brewer (2007) confirmam a importância das informações 

produzidas pela contabilidade com a finalidade gerencial ao exporem que 

desempenham papel fundamental nas atividades administrativas básicas de 

planejamento, direção, motivação e controle; com maior ênfase nas etapas de 

planejamento e controle. Na primeira por essa fase ser a escolha das ações que 

poderão exercer algum efeito sobre as receitas e despesas da empresa, e no 

destaque do controle pela possibilidade de verificação se as atividades estão sendo 

desenvolvidas conforme o planejado.  

O planejamento em geral serve como uma ferramenta preciosa para a 

transformação de uma realidade, que pode ser a de mudar uma situação de 
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insucesso para o sucesso ou mesmo a de consolidar cada vez mais o êxito já 

existente. Transformação essa que será viável através da elaboração de metas e 

objetivos que darão suporte e direção para que os fins esperados sejam atingidos da 

melhor forma possível, sem desperdícios desnecessários de tempo e recursos 

disponíveis. 

 O ato de planejar precisa estar calcado em informações seguras que 

subsidiem as tomadas de decisões, fazendo-se necessário a presença da 

contabilidade como ferramenta capaz de gerar informações e mensurar os 

resultados almejados. (FERREIRA; DUARTE, 2005). Da mesma forma, Migiyama 

(2003, p. 74) lembra que: 

 

é papel do contador gerencial fazer com que o administrador valorize os 
demonstrativos contábeis a partir da visualização da importância e 
necessidade dos relatórios contábeis gerenciais para a tomada de decisões. 
 

 Assim, percebe-se que o contador deve estar cada vez mais atento ao 

aspecto gerencial da sua profissão, sem se esquecer da adequada capacitação 

contínua sobre os temas em questão, para que possa acontecer um verdadeiro 

diferencial no trabalho realizado. 

 Observa-se também, uma cultura vigente de que a contabilidade deve ser 

elaborada para atender a legislação fiscal e os usuários externos, quando for o caso, 

mas, como esclarecem Lopes e Martins (2007), quando se menciona a contabilidade 

gerencial não está mais se referindo à divulgação das informações contábeis para o 

público, pois esse processo gerencial faz alusão à comunicação dentro dos vários 

níveis hierárquicos da empresa. Warren, Reeve e Fess (2008) expressam-se sobre a 

contabilidade gerencial, como informações que incluem dados históricos e 

estimados, utilizados pela administração na condução das operações diárias, na 

elaboração do planejamento de operações futuras e no desenvolvimento de 

estratégias integradas de negócios. Ainda explanam que as características dessa 

contabilidade são influenciadas pelas variadas necessidades da administração.    

 A figura 1 evidencia que as principais características da Contabilidade 

Financeira são as informações “relatadas em demonstrativos financeiros úteis para 

pessoas ou instituições ‘de fora’ ou externas à empresa” (WARREN; REEVE; FESS, 

2008, p. 2) e que a Contabilidade Gerencial  visa fundamentar o processo decisório 

dentro da unidade econômica. 
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Figura 1: Contabilidade financeira e contabilidade gerencial 
Fonte: Warren; Reeve; Fess (2008, p. 3) 
 

 A geração de informações a partir de fenômenos contábeis proporciona 

segurança e maior referencial para subsidiar o processo de tomada de decisão, não 

só nos aspectos da contabilidade financeira, que tem seu principal foco nos usuários 

externos, mas também, na criação de valores voltados especificamente para os 

usuários internos, como é o foco da contabilidade gerencial. 

 Para Iudícibus (2010, p. 21), “a contabilidade gerencial, num sentido mais 

profundo, está voltada única e exclusivamente para a administração da empresa”, 

visando dar suporte ao modelo decisório empregado pelo administrador, de forma 

que as informações sejam válidas e efetivas. Isso deixa evidente que a informação 

contábil produzida para fins gerenciais tem a finalidade de suprir o processo 

decisório referente às informações internas da empresa, das pessoas ou dos grupos 

de pessoas, sem pretensão de auxiliar na tomada de decisão dos usuários externos. 

  Atkinson et al (2000) relatam a dimensão da contabilidade gerencial ao 

exporem que: 

Atualmente, a informação gerencial contábil inclui informações operacionais 
ou físicas (não financeiras), tais como qualidade e tempo de 
processamento, tanto quanto informações mais subjetivas, como mensurar 
o nível de satisfação dos clientes, capacitação dos funcionários e 
desempenho do novo produto. Ela mede o desempenho econômico de 
unidades operacionais descentralizadas, como as unidades de negócios, as 
divisões da empresa à execução da estratégia individual de cada unidade 
operacional. É também um dos meios pelo qual operadores, funcionários, 
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gerentes intermediários e executivos recebem feedback sobre os seus 
desempenhos, capacitando-os a aprenderem com o passado e melhorarem 
para o futuro. (ATKINSON et al, 2000, p. 36-37)  

 

Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 4) definem a contabilidade gerencial 

como o “processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e 

comunicar informações que auxiliem os gestores a atingir objetivos organizacionais”. 

De acordo com o tipo de entidade que o profissional contábil for atuar, ele deverá 

identificar e subsidiar o melhor modelo para o processo decisório interno, levando 

em consideração as particularidades e necessidades existentes em cada situação e 

linhas de ações da organização.  

Atualmente, muito se tem comentado sobre Sistemas de Informações 

Gerenciais (SIG), mostrando que a organização de uma empresa precisa ser 

baseada em pilares que sustentem toda a sua estrutura, e isso se torna possível 

com um adequado sistema integrado de informações que envolva todos os 

processos dentro da empresa, desde o planejamento até o controle das ações, 

envolvendo as pessoas, a empresa e a tecnologia.  

Hoji (2010, p. 401) expressa que Sistema de Informação Gerencial “pode ser 

entendido como um conjunto de subsistemas de informações que processam dados 

e informações para fornecer subsídios ao processo de gestão de uma empresa”. 

Laudon e Laudon (2007, p. 9) definem Sistema de Informação como um: 

 

conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), 
processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a 
tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Além 
de dar apoio à tomada de decisões, à coordenação e ao controle, esses 
sistemas também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar 
problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. 

  

Infere-se que a função de um contador não deve se limitar a oferecer 

informações apenas no que diz respeito à apuração dos resultados mensais, mas 

deve englobar a análise de todas as ações envolvidas para encontrar a forma como 

esses resultados foram obtidos, identificando de forma mais clara o desempenho da 

empresa, e conseguindo, assim, uma efetiva preservação do patrimônio da entidade. 

Isso modifica o cenário em que as informações contábeis são direcionadas apenas 

para o Fisco e elabora as demonstrações para atender as empresas de forma 

gerencial interna, auxiliando com maior efetividade o processo decisório e, com isso, 
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diminuindo a margem de risco e incerteza presente em todo ambiente de tomada de 

decisão. 

Um sistema de informação abarca toda a estrutura presente em uma 

empresa, como a estrutura humana, física e tecnológica. E através do hábito da 

formulação de estratégias empresariais, com a ajuda do planejamento, execução 

das atividades, controle e verificação dessas ações os resultados podem ser uma 

excelência nas operações; um relacionamento mais próximo com os clientes e os 

fornecedores, podendo identificar, a partir disso, a verdadeira necessidade, para 

então poder oferecer produtos ou serviços que não só atendam, mas superem as 

expectativas esperadas tanto pela empresa, como para os clientes e fornecedores; 

além de um auxílio substancial, também, na tomada de decisões; um fortalecimento 

na vantagem competitiva e uma garantia na sobrevivência da empresa. (LAUDON; 

LAUDON, 2007)  

Desta forma, verifica-se que a sinergia obtida na junção da tecnologia, 

“contabilidade e finanças propiciam a um indivíduo contatos com todas as fases 

operacionais de uma empresa” (WARREN; REEVE; FESS, 2008, p. 4), agregando 

cada vez mais valor e diferencial ao modo de condução do próprio negócio, 

fortalecendo os aspectos da competitividade e aumentando as chances de 

potenciais surpresas positivas nos resultados operacionais.  

O profissional contábil, independente do seu ambiente de trabalho, precisa ter 

um conhecimento generalizado com especificações, isto é, conhecer o cenário de 

atuação da organização como um todo, mas ser especializado no tipo de informação 

contábil que será produzida e na que tende a ser mais útil para determinado período. 

 

 

2.1.1 Processo Decisório Financeiro e Patrimonial 

 

 

Em todo ambiente, seja ele empresarial ou condominial, vai existir o exercício 

da função direção, e junto com essa atribuição vem à necessidade de tomada de 

decisão inerente ao objetivo que se deseja alcançar. Tenório (2005) define decisão 

como um processo de escolha entre diferentes alternativas, visando atingir um 

objetivo determinado, funcionando também, como o suporte primordial para o 

adequado desenvolvimento das entidades. Afinal, “tudo o que ocorre no dia-a-dia 
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das organizações é conseqüência [sic] de decisões tomadas em algum momento da 

vida organizacional”. (TENÓRIO, 2005, p. 87) 

Assim, o processo decisório vai proporcionar embasamento para sustentar as 

escolhas dentro das empresas, a transformação das ideias em ações, o 

planejamento para aproveitar as oportunidades e eliminar as ameaças, bem como 

solucionar potenciais problemas. Todo processo de tomada de decisão precisa ser 

bem analisado, para que de acordo com os recursos disponíveis pela empresa 

(financeiros, humanos e tecnológicos) as empresas ou organizações possam 

escolher a melhor solução. 

 

Quando nos propomos a projetar cenários futuros, temos que estar atentos 
a alguns fatores que podem introduzir desvios no processo. Por essa razão, 
são necessários alguns cuidados que devemos levar em consideração para 
aumentar a consistência dos resultados. (CALDAS; AMARAL, 2002, p. 78) 

 

Existem várias maneiras de tornar o processo decisório mais eficiente e 

eficaz, dependendo dos recursos disponíveis para a escolha, dentre as melhores 

alternativas disponíveis. Uma destas formas é através da Teoria Matemática que 

procura, por meio da construção de modelos matemáticos, simular situações reais 

na empresa (HAIR JR et al, 2003; CHIAVENATO, 2006). “A Teoria Matemática 

desloca a ênfase na ação para a ênfase na decisão que a antecede. O processo 

decisório é o seu fundamento básico”. (CHIAVENATO, 2006, p. 75) 

O processo de tomada de decisão pode ser estudado sob duas perspectivas, 

a do processo e a do problema, que são identificadas como decisões baseadas em 

teoria. A perspectiva do processo tem seus esforços concentrados nas etapas da 

tomada de decisão, selecionando a melhor alternativa. “Sua ênfase está na busca 

dos meios alternativos. É uma abordagem criticada por se preocupar com o 

procedimento e não com o conteúdo da decisão” (CHIAVENATO, 2006, p. 75). Esta 

perspectiva tem como objetivo principal tomar a melhor decisão, considerando as 

três seguintes etapas, a definição do problema, o levantamento de alternativas para 

sua solução e a escolha da melhor alternativa. (CUNHA, 2010, p. 1) 

 A perspectiva do problema tem sua ênfase na solução final da dificuldade. 

Preocupa-se com a eficiência da decisão. “Essa perspectiva é criticada pelo fato de 

não indicar alternativas e pela sua deficiência quando as situações demandam 

vários modelos de implementação”. (CHIAVENATO, 2006, p. 75) 
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As decisões podem também, ser baseadas na intuição, e, neste caso, o 

processo decisório é realizado “sem o benefício da teoria e da pesquisa”. (HAIR JR, 

2003, p. 79) 

Ao lado da lógica formal e da lógica matemática, surge a lógica contábil, 
como ciência de investigação das relações qualitativas e quantitativas dos 
elementos que constituem a substância administrativa, e de indagação da 
interdependência que existe entre o equilíbrio interno das aziendas e as 
condições externas, determinadas pelos ciclos econômicos. (HERRMANN 
JR, 2004, p. 20) 

 

Como forma de facilitar o entendimento sobre o processo de decisão, Uris 

(1989, apud BISPO; CAZARINI, 1998) estabelece as seguintes etapas presentes no 

Quadro 2: 

 

1 Análise e identificação da situação no qual o problema está inserido; 

2 Desenvolvimento de alternativas; 

3 Comparação entre as alternativas; 

4 Classificação dos riscos de cada alternativa; 

5 Escolher a melhor alternativa; e 

6 Execução e avaliação. 

     Quadro 2: Etapas no processo de tomada de decisões 
     Fonte: Uris (1989, apud BISPO; CAZARINI, 1998) 

 

Corroborando com a ideia de seguir etapas para tornar a tomada de decisão 

mais viável e interessante para a empresa, Drucker (2004) expressa que um 

processo de tomada de decisão só se tornará eficaz se levar em consideração a 

sequência de etapas presentes no Quadro 3, a seguir, pois dessa forma será 

possível eliminar alguns riscos e permitir ao executivo, ou responsável pela decisão, 

chegar a um resultado mais próximo da realidade. 

 

1 Classificar o problema; 

2 Definir o problema; 

3 Especificar a resposta ao problema; 

4 Decidir o que é “certo”, em vez do que é aceitável, de modo que atenda às condições-
limite; 

5 Incorporar à própria decisão a ação, para que ela seja cumprida; e 

6 Testar a validação e a eficácia da decisão em relação ao rumo verdadeiro dos 
acontecimentos. 

     Quadro 3: Conjunto de etapas envolvidas no processo de tomada de decisões 
     Fonte: Drucker (2004, p. 58-59) 
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Drucker (2004) retrata a importância de seguir uma sequência lógica, para 

além de facilitar a resolução dos problemas, identificar se, por exemplo, é um 

problema genérico, ou uma nova situação que ainda precisa criar regras; além de 

identificar como as pessoas envolvidas no processo decisório estão lidando com o 

cenário da decisão em questão; verificar quais são os limítrofes para se tentar 

chegar a uma resolução; quais são as condições de uma de decisão aceitável, 

considerando as conciliações, as adaptações e concessões que são necessárias 

para a eficiência e eficácia do resultado esperado; evidenciar como deve ser o 

compromisso com a ação, bem como quem deverá ter conhecimento desta ação; e 

analisar como a decisão está sendo cumprida, e se está sendo considerada 

apropriada ou obsoleta. 

Seguir etapas para a solução de determinados problemas contribui para uma 

resolução mais efetiva e duradoura, pois permite conhecer bem o problema ou as 

decisões que precisam ser resolvidas e assim ter a chance de escolher a melhor 

alternativa, dentre as várias possíveis. 

Com relação ao processo de tomada de decisão dentro de um ambiente que 

envolve o interesse de um grupo de pessoas, como, por exemplo, o cenário 

condominial, torna-se importante que a metodologia adotada para fundamentar tais 

decisões tenha um embasamento teórico capaz de sustentar e proporcionar maior 

segurança nas atividades. 

Desta forma, esta investigação expõe a Teoria da Ação Comunicativa 

defendida por Jürgen Habermas, a qual propõe que todo ser humano é capaz de 

efetivar uma ação, de forma satisfatória e de acordo com a finalidade inicial, se 

houver a linguagem adequada para a transmissão correta das metas estabelecidas 

e, com isso, a compreensão mútua. “Em todo esse processo o falante deve escolher 

uma forma de expressão inteligível (verständlich), de forma a que tanto ele como o 

ouvinte possam compreender-se um ao outro”. (HABERMAS, 2002, p. 12) 

Porém, para que isso ocorra efetivamente, é necessário que algumas regras 

sejam levadas em consideração de forma racional, seguindo os quatro requisitos de 

validação da Teoria da Ação Comunicativa: 

 

O falante deverá ter a intenção de comunicar uma proposição verdadeira 
(wahr) – ou seja, um conteúdo proposicional, cujas pressuposições 
existenciais estejam satisfeitas – de forma a que o ouvinte possa partilhar o 
conhecimento do falante. Este último deverá assim pretender exprimir as 
suas intenções de uma forma verdadeira (wahrhaftig), de forma a que o 
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ouvinte possa considerar o seu discurso credível (ou seja, digno de 
confiança). Por fim, o falante deverá escolher um discurso que esteja 
correto (richtig) no que respeita às normas e valores permanecentes, de 
forma a que o ouvinte possa aceitá-lo e que ambos possam, nesse 
discurso, concordar mutuamente no que toca a uma base normativa 
reconhecida. (HABERMAS, 2002, p. 12) 

  

A Teoria da Ação Comunicativa demonstra a importância de como se deve 

transmitir a informação, para que seja possível obter o melhor retorno esperado e 

permitir que o princípio da comunicação atinja seu ápice, isto é, que a informação 

transmitida possa ser recebida corretamente. 

Na pesquisa em tela, abordam-se dois tipos de processos decisórios, o 

financeiro e o patrimonial. O processo de tomada de decisão relativo às informações 

financeiras engloba todo o fluxo de caixa anterior, atual e potencial das 

organizações. Herrmann Jr. (2004, p. 145) expõe que a análise financeira “tem em 

vista o estudo da liquidez financeira do patrimônio”. 

 Quanto às informações relacionadas aos aspectos patrimoniais, serão 

levadas em consideração o patrimônio existente ou as decisões de investimento e 

financiamento dentro do ambiente condominial, podendo ser de curto ou longo 

prazo, isto é, neste último, decisões que envolvam um valor monetário substancial 

comparado com a realidade da unidade econômica analisada. 

A análise patrimonial abarca, além da análise financeira, a análise econômica, 

que interessa, principalmente, “à administração das próprias empresas e 

compreende o grau de rentabilidade do capital” investido. (HERRMANN JR, 2004, p. 

145). A adoção de uma adequada estratégia para o controle financeiro e patrimonial 

permitirá à organização usufruir de um maior controle sobre o processo decisório, 

bem como uma maior transparência e credibilidade sobre essas ações. 

 

 

2.2 GESTÃO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS 

 

 

Condomínios são definidos pela Lei n. 4.591/1964 (parcialmente revogada) 

em seu art. 1° como “edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais 

pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins 
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residenciais ou não residenciais”, complementando, ainda, que cada unidade será 

considerada propriedade autônoma sujeita às limitações imposta por lei.  

Sidou (2004) refere-se ao condomínio como uma propriedade em comum, isto 

é, como uma compropriedade, em que cada comproprietário tem a liberdade de 

utilizar a coisa comum conforme as regras pré-estabelecidas. Rachkorsky (2009, p. 

4) complementa que se trata de uma “propriedade com mais de um titular”. 

Com o advento do novo Código Civil, Lei n. 10.406/2002, os condomínios, 

chamados anteriormente de condomínio em edifícios, depois de condomínio em 

edificações (Lei n. 4.591/64), passaram a ser identificados como condomínios 

edilícios. 

Edilício é palavra derivada do latim aedilicium. Esta palavra, por sua vez, 
vem de edil, título de magistrado romano que julgava as causas do mercado 
(feira) ou, como encarregado de determinado setor, cuidava dos edifícios 
públicos. Na acepção moderna, edil é o mesmo que vereador. (SOUZA, 
2007, p. 3) 

 

Farber e Segreti (2004, p. 2) conceituam condomínio como: 

 

Uma associação de pessoas para manutenção de propriedade comum, com 
direitos e deveres iguais ou na proporção da fração ideal de cada 
condômino. A característica principal do condomínio é a convivência 
simultânea em dois graus de utilização do bem dentro de uma mesma 
propriedade, quais sejam o uso pleno do imóvel dentro da unidade privativa 
e o uso restrito, compartilhado, das áreas comuns, titularizados por mais de 
um co-proprietário, segundo uma convenção previamente estabelecida.   

 

Os condôminos obrigam-se entre si à zelar e usufruir da coisa comum, mas 

eles “não estabelecem vínculos societários. Há, no condomínio, uma comunhão de 

uso das partes comuns” (SOUZA, 2001, p. 23). Torna-se assim,  essencial o cuidado 

com a administração deste segmento, pois o setor da construção civil, englobando 

dados como a construção do empreendimento, aquisição, reforma e material para 

construção, registrou um aumento relativo aos valores financiados de 37,53% entre 

agosto de 2009 a agosto de 2010. Levando em consideração o número de unidades 

financiadas o aumento foi de 18,53% no mesmo período. (ABECIP, 2010) 

Trazendo a realidade do crescimento da construção civil para os limites de 

investigação da pesquisa, o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CODECOM) 

da Prefeitura Municipal de Campina Grande expõe de forma qualitativa, dentre 

outras matérias, que, “Campina Grande vive também o maior crescimento ‘vertical’ 

da sua história, com a construção de novos edifícios em todos os recantos do 
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município”. (CODECOM, 2010, p. 1), demonstrando assim, o crescente cenário 

condominial e a necessidade de aperfeiçoamento na relação de administração do 

empreendimento como um todo, mas com a devida importância aos aspectos 

financeiros e patrimoniais. 

O Código Civil, Lei n. 10.406/2002 trata da administração do condomínio entre 

o artigo 1.323 ao 1.326 e entre o artigo 1.347 ao 1.356 e dispõe no art. 1.323 que 

“deliberado a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o 

administrador, que poderá ser estranho ao condomínio; resolvendo alugá-la, preferir-

se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é”. E o art. 1.324 

complementa que, “o condômino que administrar sem oposição dos outros presume-

se representante comum”. 

O condomínio pode ser administrado de três formas genéricas: pelo síndico 

condômino, por um administrador externo, ou por ambos. O síndico é definido como 

o “indivíduo escolhido para defender os interesses duma associação, classe, etc.” 

(FERREIRA, 1993, p. 506). Ele, quando selecionado, será o responsável direto pelo 

bom andamento e desenvolvimento do condomínio, ressaltando, que não deve 

apenas manter, mas criar um ambiente de consolidação do crescimento, na 

finalidade de proteção do patrimônio comum. 

O síndico é a pessoa que mais se destaca no cenário condominial, não por 

questão de hierarquia, mas pelas atividades diferenciadas que são necessárias na 

sua gestão, tornando a relação dos condôminos mais salubre. Ao longo dos tempos 

a função de síndico vem sendo atribuída a um dos próprios condôminos, mas 

também, pode ser atribuída a uma pessoa estranha ao edifício, que seja contratada 

para este fim. “É o síndico o representante de todos os co-proprietários do edifício. 

Ele é um condômino como os demais, porém assume a parte representativa e 

administrativa da comunidade do prédio”. (SOUZA, 2007, p. 111) 

Rachkorsky (2009, p. 9) admite que “exercer o cargo de síndico é missão 

extremamente árdua e complexa, com gigantescas responsabilidades e obrigações 

legais”. Mas, esse difícil trabalho pode ser amenizado com a utilização de 

ferramentas como o planejamento, verificação e controle dos resultados e o devido 

apoio de profissionais externos que possam desempenhar suas funções com a visão 

de maximizar os resultados do condomínio, como, por exemplo, o profissional 

contábil. 
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As atribuições do síndico podem ser visualizadas de forma agrupada no 

Quadro 4, atividades estas, que foram estabelecidas pelo artigo 1.348 da Lei n. 

10.406/2002. 

 

1 Convocar a assembleia dos condôminos; 

2 Representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, 
os atos necessários à defesa dos interesses comuns; 

3 Dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou 
administrativo, de interesse do condomínio; 

4 Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da 
assembleia; 

5 Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos 
serviços que interessem aos possuidores; 

6 Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; 

7 Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas 
devidas; 

8 Prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas; e 

9 Realizar o seguro da edificação. 

     Quadro 4: Atribuições do síndico dentro do ambiente condominial 
     Fonte: Brasil (2002, p. 145) 

 

Farber e Segreti (2004, p. 1) destacam a importância da administração 

profissional de condomínio ao exporem que: 

 

O crescimento exponencial dessas instituições desencadeou 
transformações que foram além da necessidade da evolução das matérias 
jurídicas e levaram à reformulação dos modelos de administração 
condominial, que passou de uma simples atribuição do síndico para um 
processo de administração planejado e organizado, requerendo, cada vez 
mais, profissionais qualificados à frente da administração dessas 
instituições. 

 

O administrador necessita conhecer bem os aspectos relacionados à 

administração do condomínio, como, por exemplo, a sua legislação, dos 

funcionários, dos inquilinos; os tipos de administração; os documentos envolvidos na 

fiscalização; os itens de manutenção, bem como, os tipos de seguro. Para assim, 

possuir os fundamentos principais de uma administração eficaz e facilitar o seu 

posicionamento e escolha de alternativas. (SCHWARTZ, 2009) 

Schwartz (2009, p. 149) atribui como qualidades essenciais para que uma 

gestão tenha um adequado desempenho, a integridade, a transparência e a 

competência. Classificando a integridade como “a primeira qualidade indispensável 

a qualquer bom administrador”, afirmando ainda, que “quando há integridade 

provavelmente os administradores buscarão a transparência” como forma de 
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possibilitar que os condôminos tenham informações atualizadas sobre a realidade do 

condomínio. E quanto à competência, a autora, explana a sua dificuldade em ser 

identificada, mas a sua falta é refletida mensalmente quando o valor pago das cotas 

condominiais não é condizente com as benfeitorias. (SCHWARTZ, 2009)  

As informações relacionadas às receitas das cotas condominiais e às 

despesas realizadas pelo condomínio devem estar disponíveis, sempre que 

solicitadas, a todos os condôminos, pois através desta facilidade de acesso já se 

configura em transparência das ações prestadas pelos gestores, bem como a 

possibilidade de verificação da integridade e da competência destes 

administradores, sejam eles internos ou externos. 

O síndico ou administrador profissional precisa se posicionar de forma segura, 

clara e coerente dentro do ambiente condominial, pois “o perfil negativo e cômico do 

síndico é conhecido de todos, por meio de piadas ou programas de televisão” (LIMA, 

2006, p. 12), fazendo com que sua autonomia para a gestão do condomínio seja 

levada sem muita consideração pela maioria dos condôminos que não visualizam a 

importância do papel do administrador.  

 

 GESTÃO PRÓPRIA TERCEIRIZADA 

 Vantagens: Vantagens: 

1 
Como morador, fica mais fácil a 
comunicação entre os condôminos para 
resolver problemas. 

Os moradores ficam isentos de 
responsabilidades que exigem atenção 
constante, como acionar serviços de 
manutenção. 

2 
O condomínio é seu patrimônio. Isso 
faz com que o gestor tenha mais 
apreço pelo condomínio. 

Todo o trabalho burocrático e de cálculo é 
feito e apresentado pela empresa para os 
condomínios, que podem aprovar ou não 
mudanças e reajustes. 

3 
Evita-se contratar ou comprar qualquer 
coisa de má qualidade, além de 
pesquisar melhor os preços e facilitar o 
controle do dinheiro. 

As empresas costumam ter uma série de 
serviços extras que ajudam na gestão. 

 Desvantagens: Desvantagens: 

1 
É preciso que o gestor esteja bem 
informado e atualizado, já que é 
responsável por toda a burocracia. 

Caso a empresa fique sem pagar os 
funcionários, o condomínio também pode ser 
acionado judicialmente. 

2 
Ele também responde judicialmente por 
danos que o condomínio venha a ter 
por omissão da gestão. 

É preciso ter confiança nas pessoas da 
empresa que estarão à frente do condomínio. 

3 A constante mudança de gestão pode 
não ser benéfica. Gasta-se mais para a contratação do serviço. 

     Quadro 5: Condomínio: gestão própria ou terceirizada? 
     Fonte: Fraga (2010) 
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Independente do tipo de gestão escolhida (ver Quadro 5), é imprescindível 

verificar as vantagens e desvantagens das formas disponíveis de administração, 

levando em consideração as necessidades presentes e futuras do condomínio, com 

o objetivo de obter o melhor resultado possível a curto e longo prazo. 

O art. 1.347 da Lei n. 10.406/2002 estabelece que para administrar um 

condomínio, o síndico ou o administrador profissional, deve ser escolhido pela 

Assembleia, por prazo não superior a dois anos, com possível renovação do 

mandato. 

Destarte, embora os administradores, por vezes, possuam a qualificação 

necessária para uma adequada gestão, é essencial que saibam desenvolver tais 

qualidades e aplicá-las no meio condominial, pois a partir do momento que o 

administrador atente as necessidades comuns e básicas dos condôminos, sem 

esquecer-se de controlar a parte financeira e patrimonial sem onerar mais ainda as 

cotas condominiais, ele consegue respeito e confiança perante os demais. 

 

 

2.3 CONTABILIDADE DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS 

 

 

É notório que uma organização precisa trabalhar com eficiência a utilização 

dos seus recursos disponíveis, por serem tão escassos e difíceis de conquistá-los. 

Assim, a contabilidade representa um importante mecanismo de auxílio para que os 

gestores e interessados verifiquem a situação do seu patrimônio (bens, direitos e 

obrigações), bem como suas variações, com o objetivo de entender e melhorar seu 

desempenho. Por isso, a informação é a sua matéria-prima principal, com a 

finalidade de utilizar, de forma mais adequada e satisfatória possível, os métodos 

contábeis. 

Zanotti (2000, p. 15) define a contabilidade como a ciência que estuda e 

controla o patrimônio das entidades, mediante registro, demonstração e 

interpretação dos fatos nele ocorridos. A contabilidade é fixada por Gouveia (1993, 

p. 1) como,  

 

um sistema muito bem idealizado que permite registrar as transações de 
uma entidade que possam ser expressas em termos monetários, e informar 
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os reflexos dessas transações na situação econômico-financeira dessa 
entidade em uma determinada data. 

 

É importante ressaltar que a contabilidade envolve todas as movimentações 

possíveis de mensuração monetária, decorrendo daí sua grande importância de ser 

elaborada e analisada de forma correta. Afinal, uma empresa que pretende manter-

se no seu mercado de atuação precisa de um rigoroso controle de suas contas para 

que seja possível atingir o objetivo principal: o lucro para os sócios ou acionistas, ou 

no caso do ambiente condominial, um adequado equilíbrio entre as receitas e 

despesas que gere uma garantia satisfatória para um fundo monetário de reserva. 

A contabilidade vem sendo trabalhada cada vez mais para agregar valor à 

organização. Uma das formas que tornou o trabalho contábil mais hábil foi a 

integração da tecnologia da informação nos procedimentos das entidades, 

permitindo maior rapidez na apuração dos dados e eficiência no processo de 

transformação em informações capazes de melhorar o modelo de gestão, 

conhecidos como sistemas de informações gerenciais. Entende-se como agregar 

valor para os empresários, todo o processo que gere maiores lucros ou reservas 

monetárias. 

A contabilidade voltada para os aspectos condominiais refere-se às 

peculiaridades e controles internos utilizados na gestão de um condomínio, com a 

finalidade de “prestar contas das ações e dos gastos realizados com a arrecadação 

da taxa de condomínio entre os moradores” (MORAIS, 2006, p. 126), bem como, 

auxiliar no processo de tomada de decisões e previsões. Farber e Segreti (2004, p. 

8-9) evidenciam que: 

 

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. Na verdade, 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 
e destinação das cotas condominiais e as respectivas prestações de contas. 

 

Apesar da contabilidade dos condomínios não ser ainda obrigatória por lei, o 

art. 1.348, da Lei n. 10.406/2002 exige a prestação de contas por parte do 

administrador profissional ou do síndico. Assim, cabe a Convenção do Condomínio 

estabelecer como se dará essa prestação de contas, a forma que será realizada e 

com que frequência. Como a maioria dos síndicos ou membros do Conselho Fiscal 
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não são compostos por especialistas em contabilidade, decide-se, de forma 

prudente, contratar os serviços de um profissional contábil a fim de controlar e ter 

maior transparência das receitas e despesas condominiais. 

 

Os balancetes devem ser apresentados de forma compreensiva para os 
condôminos, onde são mostrados a situação financeira do condomínio e 
são anexados os recibos, notas fiscais, extratos bancários para comprovar 
os valores mencionados ao qual faz-se uma pasta para guardar os 
documentos. Todos os documentos comprobatórios deverão ter o visto do 
síndico e a pasta deverá ser analisada pelos membros do conselho. Um 
resumo, de no máximo duas folhas, deverá ser enviado a cada condômino. 
(MOTA; CHAGAS, 2005, p. 6) 

 

Dessa forma, cabe ao profissional contábil oferecer além de balancetes 

mensais, relatórios explicativos que elucidem de forma mais clara e rápida, o 

direcionamento das contas do condomínio, exercendo, com isso, influência indireta 

no processo decisório. 

Com relação aos métodos contábeis, todos os fatos econômicos devem ser 

registrados e controlados por meio de lançamentos contábeis, escriturados no livro 

Diário, para proporcionar maior rapidez e veracidade da informação que será 

evidenciada em ordem cronológica. Para Farber e Segreti (2004, p. 13), o principal 

livro de escrituração contábil é o Diário, “pois ele registra todas as operações que 

envolveram o patrimônio da empresa no decorrer de um período”. 

Outra forma de controle contábil é através da criação de um Plano de Contas, 

preparado com a finalidade de facilitar o entendimento e a análise, pois um plano de 

contas comum permite sempre classificar ou agrupar cada despesa ou receita pelo 

mesmo nome, elaborado de acordo com as necessidades de cada condomínio. 

(SCHWARTZ, 2009) 

Com relação aos instrumentos utilizados pela contabilidade para verificar o 

controle gerencial, existe o formato da demonstração contábil. Elas possuem como 

característica principal a possibilidade de fornecer informações aos seus usuários, 

que como expõem Ching, Marques e Prado (2007) são úteis para apresentar aos 

potenciais credores e investidores, os subsídios necessários para a tomada de 

decisão em investimentos e concessão de crédito, além disso, são de fácil 

compreensibilidade para aqueles que possuem um razoável entendimento das 

atividades econômicas; fornecem informações a respeito dos recursos da empresa, 

de suas obrigações e dos efeitos das transações que possam alterar essas 
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posições; indicam o desempenho financeiro da empresa em dado período; e ajudam 

os usuários a avaliarem os valores, o tempo e a incerteza de possíveis valores a 

serem recebidos ou valores a pagar. 

Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 42) deixam claro que as 

“demonstrações financeiras constituem conjunto formal de informações sobre as 

atividades financeiras das empresas e objetivam o resumo e a documentação das 

movimentações econômicas e financeiras em determinado período de tempo”. 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2009, p. 6) evidenciam as demonstrações contábeis 

como sinônimo de “prestação de contas”, em que, além das obrigações que devem 

ser cumpridas para atender à legislação, elas, com uma adequada interpretação dos 

fenômenos contábeis, servem como suporte fundamentado para a tomada de 

decisão dentro de um ambiente que lida com variáveis financeiras. 

As demonstrações contábeis “fornecem informações a respeito do passado 

(lucro, fluxos de caixa e condições financeiras) para ajudar usuários a fazer 

previsões e tomar decisões relativas à situação financeira futura do negócio”. 

(CHING; MARQUES; PRADO, 2007, p. 9) 

 

As demonstrações ajudam a encurtar a distância entre os dados contábeis 
históricos e o interesse dos usuários orientado para a geração futura de 
caixa. Técnicas de análise financeira permitem ao usuário penetrar nos 
dados históricos passados e presentes, avaliar a qualidade do resultado da 
empresa, estimar seu risco financeiro e desenvolver um entendimento 
quanto à capacidade de gerar fluxos de caixa. (CHING; MARQUES; 
PRADO, 2007, p. 9) 

 

Representam fonte de consulta tão importante para seus usuários, que estão 

sujeitas, em alguns casos, aos processos judiciais se contiverem informações 

imprecisas e prejudicarem as pessoas ou empresas que venham a utilizar suas 

informações. Assim, para que aconteça um adequado controle financeiro (maior 

confiabilidade e menor falibilidade) é necessária uma rigorosa escrituração contábil.  

Segundo Ribeiro (1999, p. 82), “escrituração é uma técnica que consiste em 

registrar nos livros próprios (Diário, Razão, Caixa etc.) todos os fatos administrativos 

que ocorrem na empresa”. Com isso, será possível um controle contábil e uma 

eficiente gestão do patrimônio das empresas. 

É válido considerar que, embora muitos autores e a própria Lei n. 6.404/1976 

utilizem a expressão Demonstrações Financeiras (DF), neste trabalho, será 
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abordada como Demonstrações Contábeis (DC), por serem oriundas da 

contabilidade e não exprimirem apenas resultados financeiros. 

Assim, quanto à elaboração das demonstrações contábeis, sugere-se que os 

condomínios trabalhem com o Balanço Patrimonial (BP), por apresentar “a situação 

global de uma corporação em uma determinada data” (FARBER; SEGRETI, 2004, p. 

13); a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), por apresentar “o fluxo de 

receitas e despesas, que resulta em aumento ou redução do patrimônio líquido entre 

duas datas” (HOJI, 2010, p. 249-250); e a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) 

por evidenciar a variação do caixa sobre as atividades operacionais de investimento 

e financiamento, admitindo ao síndico uma melhor visão dos gastos decorrentes de 

investimentos e financiamentos. (ASSUNÇÃO; CHAGAS, 2006) 

De acordo com Iudícibus, Martins e Gelbcke (2009, p. 6), o balanço 

patrimonial “tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da 

empresa em determinada data, representando, portanto, uma posição estática”. 

Além disso, pode ser entendido como a verificação da saúde financeira e patrimonial 

da empresa através da visualização, por exemplo, de uma fotografia, entendida 

como o resultado do agrupamento das contas às quais se refere o artigo 178 da Lei 

n. 6.404/1976 que dispõe, “no balanço, as contas serão classificadas segundo os 

elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o 

conhecimento e a análise da situação financeira da companhia”. 

De acordo com Hoji (2010), o balanço patrimonial demonstra a situação 

estática da empresa em determinado momento, e que cada entidade pode 

determinar a data de encerramento do balanço, conforme as suas conveniências.  

 

Um balanço patrimonial consiste na apresentação dos saldos respectivos de 
todas as contas da contabilidade de uma companhia em uma determinada 
data, dispostos em forma relativamente padronizada, com a finalidade de 
permitir, a quem o analisa, uma visualização rápida da posição econômico-
financeira dessa companhia naquela data. (GOUVEIA, 1993, p. 149) 
 

 Em questão de importância das demonstrações exigidas, o balanço 

patrimonial é o mais completo, pois seus grupos de contas evidenciam de forma 

clara e objetiva toda a situação da empresa, como os seus direitos, bens e 

obrigações, bem como a aplicação do seu capital próprio. “O balanço patrimonial 

representa uma fotografia da empresa em determinada data, expressa em valores 

monetários” (GOUVEIA, 1993, p. 149). 
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O correto agrupamento das contas é importante para que seja possível 

entender, interpretar e analisar de forma coesa e coerente o balanço patrimonial. 

Conhecer a natureza das contas, seu grau de liquidez ou exigibilidade, bem como 

sua origem e aplicação dos recursos, é importante para, a partir daí, elaborar um 

parecer condizente com a realidade organizacional. 

É válido lembrar que a igualdade entre os saldos do ativo e do passivo é 

decorrente do consagrado método das partidas dobradas, ou seja, para todo débito 

existe um crédito correspondente, caracterizando que toda origem de recurso seja 

totalmente aplicada na companhia, justificando e validando todas as contas lançadas 

na contabilidade. 

A demonstração do resultado do exercício torna-se importante para a análise 

e evidenciação da situação financeira do condomínio, porque ela “deverá evidenciar 

a composição do resultado formado num determinado período de operações da 

entidade”. (SILVA, 2010, p. 48) 

Com relação à esfera temporal, segundo Ross, Westerfield e Jordan (2002, p. 

59), “a demonstração do resultado mede o desempenho ao longo de um 

determinado período, geralmente um trimestre ou um ano”. A demonstração do 

resultado do exercício é considerada a segunda demonstração contábil mais 

importante, pois ela retrata o resultado líquido de um exercício social específico, 

identificando todas as receitas e despesas desse período. Assim, é possível 

identificar quais aspectos levaram a empresa a um resultado líquido positivo ou 

negativo e trabalhar melhor nessas causas em exercícios posteriores. Os resultados 

apurados no exercício social vigente não são transferidos para o ano subsequente, 

pois as contas de resultado se enceram a cada ano, ou seja, seu limite está sujeito 

ao fim do exercício social. 

 

A demonstração do resultado, contudo, não procura apenas medir o valor 
do lucro líquido. Procura também informar as fontes e os valores das 
receitas e das despesas de uma empresa, a partir de que se extrai o lucro 
no período. Saber os componentes do lucro líquido ajuda o entendimento 
das causas do desempenho passado e a formação de expectativas sobre o 
desempenho futuro. Saber o objetivo da demonstração do resultado – 
ajudar a explicar por que o lucro foi o que foi – o auxiliará a entender a 
necessidade de certos procedimentos que são adotados na elaboração 
dessa demonstração financeira. (STICKNEY; WEIL, 2001, p. 119) 

 

Como o principal objetivo da maioria das organizações é a obtenção de 

lucros, ou reservas monetárias, essa demonstração torna-se imprescindível para 
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identificar se a empresa atingiu seu objetivo maior com sucesso, avaliando seu 

desempenho operacional. O lucro será o excedente resultante da diferença entre as 

receitas e as despesas do período, nessa ordem. A apuração do resultado do 

exercício (lucro ou prejuízo líquido) será computada em observância do princípio da 

competência2.   

Para Ross, Westerfield e Jaffe (2008, p. 43) o item mais importante que pode 

ser extraído das demonstrações financeiras é o fluxo de caixa efetivo das empresas 

observado na demonstração de fluxo de caixa, e esta ajuda a “explicar a variação 

dos saldos de caixa e aplicações financeiras”.  

Com relação à relevância atribuída as demonstrações do fluxo de caixa para 

a verificação e controle da saúde financeira da entidade, Silva (2010, p. 52) destaca 

que “a falta de geração de caixa em volume suficiente para financiar as operações 

de uma empresa é o que tem levado muitas ao processo de falência, com a ressalva 

de que nem sempre uma empresa lucrativa consegue gerar caixa”. E a DFC permite 

uma visualização mais rápida do ciclo financeiro da empresa, pela utilização de uma 

linguagem e conceitos mais simples, o que possibilita um melhor entendimento dos 

usuários dessas demonstrações. 

Para Padoveze (2007, p. 79-80), a administração do fluxo de caixa deve ser 

feita de forma diária como elemento vital para o setor financeiro, pois, para este 

departamento, a “necessidade de informação é imediata, e não pode, de forma 

alguma, esperar tratamento contábil de mais de algumas horas ou de um dia”. O 

autor ainda complementa que este controle diário auxilia na movimentação dos 

recursos financeiros de forma operacional, para a realização de pagamentos e 

recebimentos imediatos. 

Hoji (2010, p. 255) afirma que “as informações contidas na DFC, em conjunto 

com outras demonstrações contábeis, devem ser suficientes para que seus usuários 

possam conhecer e avaliar a capacidade de geração de caixa da empresa”. O 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) resume em sua Estrutura Conceitual 

para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis que:  

 

As informações sobre a posição patrimonial e financeira são principalmente 
fornecidas pelo balanço patrimonial. As informações sobre o desempenho 

                                                             
2
 Princípio da Competência afirma que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do 

resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. (Art. 9º da Resolução CFC nº750 de 29/12/1993) 
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são basicamente fornecidas na demonstração do resultado. As informações 
sobre as mutações na posição financeira são fornecidas nas demonstrações 
contábeis por meio de uma demonstração em separado, tal como a de 
fluxos de caixa, de origens e aplicações de recursos etc. (CPC, 2008, p. 9) 

 

As demonstrações contábeis apresentam importância ímpar porque 

abrangem todos os níveis hierárquicos da empresa, funcionando como ferramenta 

indispensável para as tomadas de decisões, influenciando o processo de 

planejamento estratégico e orçamentário.   

 

O planejamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e 
sistemática de decisões envolvendo empreendimentos que afetam ou 
deveriam afetar toda a empresa por longos períodos de tempo. É um 
planejamento que envolve prazos mais longos de tempo, é mais abrangente 
e é desenvolvido nos níveis hierárquicos mais elevados da empresa. Não se 
preocupa em antecipar decisões a serem tomadas no futuro, mas sim de 
considerar implicações futuras de decisões que devem ser tomadas no 
presente. (NOGUEIRA, 2005, p. 72) 

 

Outra maneira de manter um controle sobre as despesas e receitas oriundas 

das operações condominiais, é com a utilização de orçamentos que podem 

demonstrar as necessidades previstas com as efetivamente realizadas, dando 

suporte necessário à fixação do valor da cota mensal condominial. 

O planejamento orçamentário, envolve decisões a serem tomadas em curto 

prazo para períodos não superiores a dois anos. Abarca todas as despesas e 

receitas que podem ser previstas para esse período de tempo, dando um suporte 

para a empresa conhecer seu desempenho real. “Tipicamente, os orçamentos são 

elaborados uma vez por ano e representam os planos da administração em termos 

específicos e quantitativos”. Os dados coletados para previsão de receitas e 

despesas “são analisados e sintetizados para uso pela administração sob a forma de 

orçamentos elaborados pela área de contabilidade gerencial”. (GARRISON; 

NOREEN; BREWER, 2007, p. 5). 

 

O controle orçamentário, que se manifesta por meio de relatórios das 
diferenças (variações) entre esses dados reais e orçados, na verdade 
constitui-se num processo permanente de geração de informações para que 
a administração da empresa possa saber, oportunamente, em que áreas ou 
aspectos das operações é preciso (e possível) tomar alguma medida 
corretiva. (SANVICENTE, 2010, p. 230) 

 

A elaboração de orçamentos de receitas e despesas, além de ser um item 

proposto de forma legal, permite aos administradores do condomínio e ao próprio 
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conselho fiscal fixarem a melhor taxa condominial de forma justificada e embasada. 

E após certo período o controle efetivo pode ocorrer através da comparação das 

receitas e despesas previstas com as receitas e despesas incorridas, 

proporcionando um maior controle e o potencial ajuste de taxas condominiais mais 

justas. É através da boa interação entre as demonstrações contábeis e os 

planejamentos estratégicos e orçamentários que a empresa conseguirá agregar 

valor e atingir seus objetivos econômicos e financeiros. 

Assim, a contabilidade confirma sua importância, por ser primordial para a 

elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis, objetivando fornecer 

informações úteis para a tomada de decisões empresariais e condominiais racionais 

de concessão de crédito, realização de investimentos e equilíbrio entre despesas e 

receitas.  

 

 

2.3.1 Interpretação das Informações Produzidas pela Contabilidade à Luz das 

Necessidades Condominiais 

 

 

Hendriksen e Van Breda (2007, p. 95) admitem que as informações 

fornecidas pela contabilidade devem possuir características qualitativas, que podem 

ser definidas como “as propriedades da informação que são necessárias para torná-

la útil”. Complementam ainda, que existe uma distinção com relação à qualidade 

específica para os usuários e para a tomada de decisão, em que, a relevância e a 

confiabilidade são características sempre específicas ao processo decisório. A 

“preocupação do contabilista não está apenas em apreender, quantificar, registrar e 

informar os fatos contabilísticos da entidade, mas em analisar e revisar estes fatos, 

demonstrando suas causas determinantes ou constitutivas”. (SCHMIDT, 1998, p. 15)  

 “Assim, o papel da contabilidade é prover informações úteis aos seus 

usuários, o que pode não ocorrer de forma plena se a opção for pelo fornecimento 

somente de informações contábeis padronizadas” (BEUREN; SILVA, 2009, p. 307). 

Por isso, deve-se conhecer bem o usuário, como, por exemplo, os condomínios 

residenciais, para que seja possível identificar quais as informações que servirão de 

base para o processo de tomada de decisão dentro desse ambiente, e assim, 

permitir que a contabilidade atinja seu objetivo de transmissão de informações úteis. 
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Na maioria das empresas e dos condomínios residenciais as decisões são 

tomadas sem suporte adequado de pesquisa, são realizadas aleatoriamente por 

sócios ou administradores que não entendem a necessidade de fundamentar suas 

decisões e que influenciarão substancialmente na continuidade da entidade. 

 O Quadro 6 demonstra os elementos e funções que compreendem um 

processo de análise, como, por exemplo, no caso da obtenção de lucro em um 

cenário econômico: na fase da previsão acontece os estudos e pesquisas da 

rentabilidade de determinado investimento, e na fase de execução é possível 

verificar e analisar quais foram os reais retornos obtidos dessa operação. Assim, 

através de um controle rígido é viável alocar o planejamento mais próximo da 

realidade financeira e econômica do objeto de estudo. 

 

Elementos Previsão Execução 

Bens Patrimoniais Avaliações iniciais Avaliações finais 

Custos aplicados ou consumos Fixação de custo-padrão, pelo 
cálculo preventivo. 

Análise dos consumos 
incorporados aos custos. 

Produção Estudo de mercados 
consumidores. 

Análises das vendas e das 
produções em geral. 

Rédito Estudos de rentabilidade Resultados econômicos 
Quadro 6: Elementos e funções que compreendem o processo de análise 
Fonte: Herrmann Jr. (2004, p. 29) 

 

Através da análise das informações contábeis produzidas, é possível obter 

um cenário comparativo, entre desempenhos passados com desempenhos 

presentes, permitindo uma verificação mais clara sobre o desenvolvimento das 

contas ao longo dos períodos. “O grande objetivo da comparação é que a análise de 

uma empresa é feita sempre com vista no futuro. Por isso, é fundamental verificar a 

evolução passada, e não apenas a situação de um momento”. (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; GELBCKE, 2009, p. 9) 

Um dos pontos positivos da análise de balanço é a oportunidade de conseguir 

comparações entre períodos diferentes e verificar se aconteceu crescimento no 

empreendimento. A análise das demonstrações contábeis é utilizada como 

mecanismo de verificação da situação real de uma entidade, determinando sua 

lucratividade e rentabilidade para melhorar cada vez mais seu desempenho futuro. 

 Lemos Júnior, Rigo e Cherobim (2005) retratam em sua obra que: 

 

A análise das demonstrações financeiras é um instrumento utilizado por 
acionistas, credores efetivos e potenciais e administradores para conhecer a 
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posição e a evolução financeira da empresa através de índices financeiros, 
que são grandezas comparáveis obtidas através de valores monetários 
absolutos. 

 

 Segundo Neves e Viceconti (1999, p. 393),  

 

a análise de balanços é um estudo da situação patrimonial da entidade, 
através da decomposição, comparação e interpretação do conteúdo das 
demonstrações contábeis, visando obter informações analíticas e precisas 
sobre a situação geral da empresa. 

 

 É importante salientar que a análise das demonstrações contábeis não 

oferece um perfeito diagnóstico econômico e financeiro da entidade, pois muitas 

empresas não permitem que todas as informações referentes às demonstrações 

sejam incluídas nas mesmas, como forma de mascarar e manipular resultados na 

tentativa de evidenciar uma situação irreal da entidade. Por isso, em alguns casos, 

as demonstrações contábeis não retratam um espelho da empresa e nem as 

análises das mesmas podem ser realizadas de forma a obter o máximo de 

informações capazes de aperfeiçoar as decisões. 

 A análise de balanço é realizada seguindo algumas etapas, como: a 

decomposição, análise, comparação e interpretação das demonstrações contábeis, 

visando produzir um adequado diagnóstico sobre a potencialidade e as perspectivas 

para a empresa no futuro. O termo análise de balanço significa o mesmo que análise 

das demonstrações contábeis, não se restringindo apenas ao Balanço Patrimonial, 

mas englobando todas as demonstrações contábeis. 

 Portanto, analisar uma demonstração contábil é decompor as partes que a 

formam, para que seja possível interpretar os seus componentes. É saber retirar 

relações úteis dos relatórios contábeis e de suas extensões e detalhamento, visando 

os objetivos econômicos desejados. 

 O controle financeiro, patrimonial e gerencial, oferecido pelos resultados 

oriundos da contabilidade para o ambiente condominial, podem ser elaborado e 

analisado, objetivando atender os seguintes itens: 

 

o Diminuição e controle dos custos operacionais do condomínio; 

o Elaboração de uma base de dados sobre todos os aspectos 

relacionados aos fenômenos financeiros e patrimoniais do condomínio, 

através dos registros dos lançamentos mensais e anuais; 
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o Possibilidade do síndico ou administrador externo verificar a atuação 

do condomínio, como, por exemplo, se está de acordo com o planejado 

e caso existe a necessidade, reorganizar formas de gestão com o 

objetivo de melhorar a produtividade do condomínio; 

o Verificação rápida do cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais 

e tributárias, em todos os âmbitos do Governo. 

 

Assim, quando a administração de condomínio trabalha dentro de padrões 

que visam a otimização do resultado e não apenas o aumento contínuo das cotas 

condominiais e a inclusão de cotas extras, é possível verificar cenários bem 

controlados em seus aspectos financeiros e patrimoniais atendendo todas as 

necessidades dos condôminos, por pagarem um valor justo pelo retorno obtido e 

ainda usufruírem de fundos de reservas para potenciais despesas imprevistas e que 

estão sempre suscetíveis de acontecerem com mais frequência em um aglomerado 

de pessoas, como é o caso dos condomínios residenciais, alvo do estudo.  

Com uma ótima interpretação e análise das informações produzidas pela 

contabilidade condominial, pode-se elaborar uma previsão orçamentária que será 

fundamental para determinar o valor da cota condominial. É importante que a peça 

orçamentária seja objeto de ampla e prévia discussão entre os membros do corpo 

diretivo, para posterior apresentação em assembleia. A previsão orçamentária deve 

sempre prever um percentual de inadimplência e uma folga para pequenos 

desencaixes financeiros. (RACHKORSKY, 2009, p. 16) 

Um ponto a ser discutido e planejado dentro dos condomínios é a 

probabilidade da inadimplência, que de acordo com o art. 1.336, § 1° da Lei n. 

10.406/2002 os síndicos ou administradores externos têm a possibilidade de aplicar 

multa de 2% em casos de não pagamento das taxas devidas pelos condôminos. 

Este assunto torna-se relevante porque “a inadimplência, além de onerar os bons 

pagadores, atrapalha a previsão orçamentária e prejudica a boa administração do 

condomínio”. (RACHKORSKY, 2009, p. 20)  

Infelizmente, os casos de condôminos inadimplentes não são obrigados por 

lei, a honrarem suas obrigações, mas os síndicos ou administradores externos 

podem recorrer a uma segurança jurídica através da jurisprudência, pois no Brasil o 

único Estado que protege legalmente o condomínio com relação às sanções 

oriundas do não pagamento das cotas condominiais é São Paulo – SP. 
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Através de uma administração adequada, o condomínio pode se proteger 

colocando a forma de pagamento das cotas condominiais, por exemplo, em forma 

de boleto bancário, em que caso o condômino não honre suas obrigações já estará 

incidindo automaticamente a cobrança de juros e multas pelo atraso. Ao verificar o 

percentual de inadimplentes com o custo do serviço bancário, poderá esta ser uma 

alternativa viável e mais segura. 

As principais contas que são tratadas pela contabilidade em um ambiente 

condominial são divididas em receitas e despesas, nos seus sentidos mais amplos 

de recebimento e pagamento de valores monetários, subdivididos nas seguintes 

categorias: 

Despesas ordinárias – São aquelas de rotina necessárias ao bom 

funcionamento do condomínio (RACHKORSKY, 2009, p. 16). Farber e Segreti 

(2004, p. 10) corroboram ao exporem que, “as despesas ordinárias são as 

consideradas rotineiras, necessárias à manutenção do condomínio, as quais são 

respondidas por todos os condôminos, incluindo os locatários”.  

Souza (2007, p. 66) complementa que, 

 

as despesas ordinárias, no condomínio, têm fim determinando; visam ao 
custeio normal do prédio. De maneira geral, destinam-se a cobrir os gastos 
exclusivamente com o funcionamento dos serviços, como também com 
pequenas despesas de conservação do edifício. 

 

Um condomínio que apresente um alto índice de despesas ordinárias, sem 

um adequado controle desses gastos, tende a onerar de forma desnecessária o 

condômino, que estará despendendo parte do seu orçamento pessoal em valores 

que poderiam ser menores, caso o administrador conseguisse elaborar uma ótima 

relação entre despesas e receitas, sem deixar de atender aos serviços essenciais 

necessários ao bom andamento do ambiente comum.  

O Quadro 7 lista as principais despesas ordinárias relacionadas aos 

condomínios residenciais. 

 

 Pagamento de salários; 

Pagamento de férias; 

Despesas com décimo terceiro salário; 

INSS – Previdência Social; 

Fundo de garantia por tempo de serviço; 

Manutenção e conservação de portões, elevadores, piscinas, interfone, 
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extintores, bombas, caixa d’água e jardins; 

Consumo de água, energia elétrica, gás e telefone; 

Honorários contábeis e advocatícios; 

Despesas bancárias; 

Seguro; 

Remuneração do síndico ou administrador externo;  

Material de limpeza, uniformes de funcionários, etc. 
                 Quadro 7: Principais despesas ordinárias presentes em condomínios edilícios. 
                 Fonte: Rachkorsky (2009, p. 16) 

 

Despesas extraordinárias – São aquelas não computadas na previsão 

orçamentária, oriundas de gastos emergenciais ou benfeitorias, como, por exemplo, 

aquisição de equipamentos, reformas, reparos, vazamentos, desentupimentos, 

condenações judiciais, dentre outras. (RACHKORSKY, 2009, p. 16-17). Farber e 

Segreti (2004, p. 10) expõem que “despesas extraordinárias são os gastos 

imprevistos e os gastos com benfeitorias, ambos nas áreas de uso comum”. 

Fundo de Reserva – Não é despesa, mas sim receita. Serve para atender 

despesas imprevisíveis e inadiáveis. Estipula-se um percentual entre 5% a 10% que 

incide sobre a previsão orçamentária mensal, para fazer frente às despesas 

emergenciais, impedindo desencaixe financeiro. Por isso, é recomendável a 

aplicação do Fundo de Reserva em conta bancária e contábil específica. 

(RACHKORSKY, 2009, p. 17) 

O fundo de reserva será fixado quando houver a análise e aprovação do 

orçamento, levando em consideração qual a situação financeira do condomínio 

capaz de arcar com a aplicação de valores monetários em reservas. Quando houver 

a necessidade de pagamento de despesas extraordinárias, ou em alguns casos, o 

complemento de pagamento das próprias despesas ordinárias, e a quantia presente 

no fundo de reserva não for suficiente, o valor restante terá que ser dividido entre os 

proprietários de cada unidade autônoma.    

Taxas Condominiais – São oriundas dos pagamentos realizados pelos 

proprietários ou locatários das unidades autônomas aos condomínios, com a 

finalidade de arcar com todas as despesas necessárias ao funcionamento do bem 

comum.  

Com relação às informações produzidas pela contabilidade para o cenário 

condominial, é importante que o administrador, seja ele interno ou externo, elabore 

junto ao responsável pela contabilidade do condomínio maneiras eficientes e 
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eficazes para a otimização constante dos resultados financeiros, isto é, maiores 

resultados positivos com menores despesas.  

Essa relação favorável será atingida através do estudo e conhecimento das 

peculiaridades de cada condomínio, pois não é possível e nem viável criar formas 

administrativas “de prateleira”, em que se obtêm determinadas práticas prontas, e 

com isso, perde-se oportunidades de alavancar fatores financeiros e patrimoniais 

particulares a cada ambiente de usufruto comum. Afinal, a contabilidade voltada às 

necessidades de um condomínio deve facilitar o processo de tomada de decisões, 

por proporcionar em tempo hábil todas as informações pretendidas de forma mais 

segura e fundamentada. 
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3 PROCEDER METODOLÓGICO 

 

 

 A investigação científica foi realizada por meio de uma pesquisa exploratória, 

baseada pelo método indutivo, com a finalidade de obter evidências empíricas sobre 

a participação qualitativa do profissional contábil no processo decisório dos 

condomínios residenciais localizados no município de Campina Grande do Estado 

da Paraíba. Lopes (2006, p. 226) afirma que as “pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato”. Silva (2008, p. 59) ainda expõe que a pesquisa 

exploratória “é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado”, e que “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, para torná-lo mais explícito ou para construir hipóteses”. 

 O estudo também foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, 

avaliando o objeto de estudo sob a perspectiva dos autores consultados, 

comparando-os para extrair informações capazes de facilitar a compreensão sobre 

os conceitos abordados.  

 A participação do profissional contábil no processo decisório financeiro e 

patrimonial foi verificada através de pesquisa de campo, realizada junto aos síndicos 

e administradores de condomínios residenciais, obtendo suas percepções acerca do 

tema em questão. 

 A escolha por esses dois grupos, síndicos e administradores externos, 

ocorreu pelo fato de serem eles os mais envolvidos na relação financeira e 

patrimonial presente nos processos de tomadas de decisão interna, podendo assim, 

contribuir com a realidade de um cenário fundamentado, visando validar os 

resultados da investigação. 

 Na pesquisa exploratória foi utilizada, para a coleta de dados, a aplicação de 

questionários, utilizando a escala do tipo Likert, questões com alternativas para a 

resposta e uma questão aberta para que o respondente possa externar variáveis 

que não foram tratadas no questionário, em forma de contribuições importantes para 

a pesquisa. A escala Likert é utilizada para “avaliar a intensidade com que alguém 

concorda com um conjunto de afirmações” (HAIR JR. et al., 2003).  

Nesta pesquisa, nas questões que utilizam a escala do tipo Likert, o inquirido 

deverá selecionar as respostas dentro dos seguintes intervalos:  
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� (5) concorda fortemente, (4) concorda, (3) não concorda/ nem discorda, (2) 

discorda, e (1) discorda fortemente; 

� (5) Muito boa, (4) Boa, (3) Nem boa/ nem ruim, (2) Ruim, e (1) Muito ruim; e 

� (5) Conheço muito, (4) Conheço razoavelmente, (3) Indecisão, (2) Conheço 

pouco, e (1) Não conheço. 

 

 A pesquisa de campo foi realizada no segundo semestre do ano de 2010, 

com uma amostra de 51 condomínios residenciais localizados no município de 

Campina Grande no Estado da Paraíba. De acordo com Silva (2008, p. 53), para 

uma definição apropriada da amostragem, a pesquisa qualitativa não se baseia no 

“critério numérico para garantir sua representatividade. A amostragem boa é aquela 

que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas 

dimensões”. 

 Para a adequada viabilidade de realização da presente pesquisa à limitação 

espacial-geográfica, levaram-se em conta os fatores financeiros, como medida de 

evitar potenciais empecilhos à finalização da investigação. Assim, a cidade de 

Campina Grande no Estado da Paraíba foi escolhida, pela maior facilidade de 

acesso à amostra, e, também, por ser o segundo maior centro urbano do Estado em 

questão. Desta forma, observam-se contornos que denotam sua predominância 

como intencional. 

Segundo Bruni (2009, p. 1) “a estatística pode ser compreendida como o 

conjunto de técnicas que tem por objetivo primordial possibilitar a análise e a 

interpretação das informações contidas em diferentes conjuntos de dados”. Assim, 

com relação à avaliação e análise dos resultados, foram utilizados métodos da 

estatística descritiva e tabulação cruzada, com a ajuda do programa estatístico 

profissional Statistical Package for Social Sciences (SPSS) em sua versão 16.0, 

para uma maior exatidão e melhor interpretação dos dados obtidos. 

De acordo com Peternelli (2005, p. 13) ao utilizar a estatística descritiva pode-

se apresentar os dados de duas maneiras, através dos “métodos gráficos 

(envolvendo apresentação gráfica e/ou tabular)” e dos “métodos numéricos 

(envolvendo apresentações de medidas de posição e/ou dispersão)”. 

Levine et al.(2008, p. 50) explicam que o “estudo de padrões que possam 

existir entre duas ou mais variáveis categóricas é habitual no mundo dos negócios”. 

Os autores ainda complementam que esses padrões podem ser explicados através 
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do uso da tabulação cruzada dos dados obtidos com a pesquisa, em que os 

resultados podem ser apresentados sob a forma de tabelas (tabelas de 

contingência) ou de gráficos (gráfico de barras paralelas). Bruni (2009, p. 29) 

ressalta que as tabulações cruzadas de frequência “representam a análise de duas 

ou mais variáveis”, para a geração de informações. 

Para testar a significância das tabelas de contingência desta pesquisa, as 

variáveis foram analisadas a partir do teste não paramétrico Qui-Quadrado e, em 

alguns casos, com o Exato de Fisher, dependendo do tamanho da amostra válida a 

ser verificada. De acordo com Lapponi (2005, p. 375) o teste Qui-Quadrado, permite 

“verificar se a diferença entre as freqüências [sic] observadas e as correspondentes 

freqüências [sic] esperadas pode ser atribuída à variabilidade amostral”. 

Nas análises, caso o alfa seja menor do que o nível de significância admitido, 

de 5%, mostrará associação entre as variáveis analisadas. E nos resultados dos 

testes Qui-Quadrado, cuja confiabilidade dos resultados possa estar comprometida 

(mais de 20% de células com frequência mínima esperada inferior a 5 observações), 

considerar-se-á o Exato de Fisher, para tabelas 2 x 2. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

Como foi exposto no proceder metodológico, o estudo teve seu alvo limitado à 

percepção e respostas de dois grupos envolvidos diretamente com a gestão de 

condomínios residenciais, os síndicos e os administradores externos. Neste capítulo, 

serão apresentados e analisados os resultados obtidos por meio da aplicação dos 

questionários da pesquisa junto ao público alvo, com a finalidade de responder ao 

problema de investigação proposto na parte introdutória deste trabalho, através do 

uso da estatística descritiva e de métodos de validação estatística. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO PERFIL DOS CONDOMÍNIOS E 

GESTORES CONDOMINIAIS PERTENCENTES À AMOSTRA 

 

 

Antes de responder ao problema de investigação evidenciado no início deste 

estudo, serão abordadas as principais características que permitam identificar o 

perfil dos condomínios e respondentes pertencentes à amostra da pesquisa em tela. 

As informações verificadas e analisadas nesta etapa, por meio da utilização da 

estatística descritiva, foram obtidas através das respostas das questões 01 a 06 do 

questionário (ver Apêndice) aplicado na pesquisa de campo.  

Com relação ao perfil dos respondentes, o grau de relacionamento 

profissional dos gestores com os condomínios foi estabelecido através das 

informações proporcionadas pelos inquiridos de forma direta nos questionários, em 

que continham as opções de síndico e administrador externo. E constatou-se que 

74,5% (ver Gráfico 1) desses gestores se enquadravam como síndicos, mostrando 

um menor interesse da contratação dos serviços administrativos externos, e uma 

maior facilidade de acesso e conhecimento direto dos problemas condominiais pelo 

síndico que, na maioria das vezes, mora no próprio condomínio em que exerce esta 

função.  

De toda a amostra pesquisada, isto é, dos 51 respondentes, apenas 25,5% 

faziam parte do quadro de administradores externos (ver Gráfico 1). Podendo-se 

observar com esse resultado que as vantagens de um condomínio possuir esta 
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gestão, muitas vezes, são deixadas de lado pela potencialidade desta forma de 

administração ser vista apenas como um custo a mais, sem levar em consideração 

os resultados positivos advindos deste tipo de parceria, que não necessariamente, 

precisa ser exercida de forma isolada, mas de maneira conjunta com um síndico.  

 

 
                       Gráfico 1: Grau de relacionamento profissional com o condomínio 
                         Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010).       

 

Geralmente, quando o conselho fiscal e os condôminos resolvem, em 

Assembleia, contratar um administrador externo e manter, simultaneamente, um 

síndico responsável pelo bom andamento das operações rotineiras do ambiente e o 

adequado usufruto das coisas comuns, este síndico exerce suas funções internas, 

mas, em alguns casos, não recebe uma remuneração monetária por este trabalho, 

pois o dinheiro já está sendo direcionado para outro profissional. São acordos 

possíveis de acontecer, mas que precisam sempre de concordância explícita das 

partes envolvidas. 

Após identificar a forma de gestão do condomínio, buscou-se verificar o 

tempo de experiência do gestor na área condominial, como forma de relacionar esse 

tempo, com a visão existente das atividades contábeis dentro do ambiente 

condominial. 

Na escala apresentada na tabela 1 para a distribuição de frequência 

relacionada aos anos de atuação na área condominial, foram consideradas para os 

cálculos percentuais e nominais as classes com intervalos fechado à esquerda e 

aberto à direita indicado pelo símbolo (─l).  
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Tabela 1: Tempo de atuação na área condominial 
 

 Frequência % % Acumulado 
Menos de 1 ano  
De 1 a 5 anos ─l 
De 5 a 10 anos ─l 
De 10 a 15 anos ─l 
15 anos ou mais 

10 
19 
13 
5 
4 

19,6 
37,3 
25,5 
9,8 
7,8 

19,6 
56,9 
82,4 
92,2 

100,0 
Total da Amostra 51 100,0  

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

Quanto ao tempo de atuação, observa-se uma maior frequência na segunda 

classe da distribuição, com 19 profissionais com experiência entre um e cinco anos, 

representando um percentual de 37,3% da amostra verificada. E apenas 7,8% dos 

gestores com 15 anos ou mais de atuação no cenário condominial. Esse panorama 

pode ser explicado por ser, relativamente, recente o desenvolvimento e construção 

de condomínios residenciais, o que faz com que a falta de experiência com a 

administração financeira e patrimonial deste tipo de empreendimento dificulte e até 

mesmo, impeça o adequado crescimento e valorização deste tipo de moradia.  

 
Tabela 2: Estatística descritiva do tempo de atuação na área condominial (em meses) 
 

Meses Frequência % % Acumulado 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
16 
19 
24 
30 
33 
34 
48 
60 
72 
84 
96 
120 
132 
168 
180 
216 
240  

3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

5,9 
3,9 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
9,8 
2,0 
2,0 
13,7 
2,0 
2,0 
2,0 
3,9 
5,9 
9,8 
5,9 
3,9 
3,9 
3,9 
2,0 
3,9 
2,0 
2,0 

5,9 
9,8 

11,8 
13,7 
15,7 
17,6 
19,6 
29,4 
31,4 
33,3 
47,1 
49,0 
51,0 
52,9 
56,9 
62,7 
72,5 
78,4 
82,4 
86,3 
90,2 
92,2 
96,1 
98,0 

100,0 
Total da Amostra 51 100,0  

Medidas Estatísticas 
Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 
58,67 33 24 59,213 4 240 

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
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 De acordo com a tabela 2, é possível verificar, através das medidas de 

posição central, a caracterização do tempo de atuação dos profissionais envolvidos 

na amostra como um todo. Medidas estas calculadas com a unidade de tempo em 

meses para uniformizar e simplificar os resultados obtidos nos questionários. A 

média obtida com relação ao tempo de experiência total dos respondentes na gestão 

de condomínios residenciais foi de 58,67 meses, representando uma média de 4,89 

anos. Nesta distribuição de frequência o valor que mais se repetiu foi 24 meses, isto 

é, a moda foi de dois anos para 13,73% dos casos.  

 A média obtida nesta investigação se aproxima com a encontrada por Segreti 

e Farber (2006, p. 8) que foi de 4,16 anos, pesquisa esta realizada com síndicos do 

Estado de São Paulo. Nesta questão, os autores objetivaram mensurar a 

experiência do síndico respondente através do atributo tempo de atuação, com a 

unidade de tempo em anos, e consideraram esta média obtida como um fator 

positivo, por entenderem ser um tempo considerável de experiência frente à gestão 

dos condomínios. 

 Nesta pesquisa, o respondente com menos tempo de experiência na gestão 

financeira e patrimonial dos condomínios residenciais apareceu com um tempo de 

quatro meses, e o mais experiente atua no mercado há vinte anos (ver Tabela 2). 

Observa-se também, na tabela 2, que, aproximadamente, 29,4% da amostra se 

enquadra num cenário com pouca experiência, isto é, com até um ano de atuação 

total na área condominial.  

 

Tabela 3: Tempo no cargo atual do condomínio em questão 
 

 Frequência % % Acumulado 
Menos de 1 ano 
De 1 a 5 anos ─l  
De 5 a 10 anos ─l 
De 10 a 15 anos ─l 
15 anos ou mais 

17 
18 
13 
1 
1 

33,3 
35,3 
25,5 
2,0 
2,0 

34,0 
70,0 
96,0 
98,0 

100,0 
Total dos Respondentes 50 98,0  
Não responderam 1 2,0  
Total da Amostra 51 100,0  

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Verificou-se um percentual acumulado de 70% (ver Tabela 3) relacionado aos 

gestores com atuação de até cinco anos em um mesmo condomínio residencial. Isso 

pode ser explicado por empreendimentos novos, ou por uma maior rotatividade entre 

os administradores internos ou externos destas entidades. A mudança constante de 
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gestor tem suas vantagens e desvantagens, sendo positivo quando o gestor alia sua 

experiência na otimização do seu desempenho, e negativo, quando esse mesmo 

profissional se sente seguro e, com isso, não cumpre seu papel com eficiência e 

eficácia, sempre com medo de trazer o novo e perder sua importância dentro da 

organização condominial. 

 

Tabela 4: Estatística descritiva do tempo no cargo atual (em meses) 
  

Meses Frequência % % Acumulado 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
15 
16 
19 
24 
30 
33 
34 
48 
60 
72 
84 
96 

108 
120 
240 

1 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
1 

2,0 
5,9 
5,9 
7,8 
3,9 
3,9 
2,0 
2,0 
11,8 
2,0 
3,9 
2,0 
5,9 
2,0 
2,0 
2,0 
3,9 
3,9 
13,7 
2,0 
3,9 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
8,0 

14,0 
22,0 
26,0 
30,0 
32,0 
34,0 
46,0 
48,0 
52,0 
54,0 
60,0 
62,0 
64,0 
66,0 
70,0 
74,0 
88,0 
90,0 
94,0 
96,0 
98,0 

100,0 
Total dos Respondentes 50 100,0  
Não responderam 1   
Total da Amostra 51   

Medidas Estatísticas 
Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 
37,52 16 72 43,897 3 240 

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

Aproximadamente 61% dos respondentes, conforme tabelas 2 e 4, 

apresentam o tempo de experiência total na área condominial igual ao tempo de 

atuação no cargo da gestão do condomínio atual. Isto significa que, apenas 39% 

podem utilizar-se de ensinamentos e experiências passadas para aperfeiçoamento 

do seu desempenho, como forma de contribuir positivamente para o crescimento e 

fortalecimento financeiro e patrimonial do condomínio.   

A média de gestores que estão trabalhando no mesmo condomínio é de 37,52 

meses (ver Tabela 4), ou seja, quase 3,13 anos, sendo considerado um tempo 
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razoável de atuação, mas com a necessidade de um amadurecimento maior dessa 

experiência para melhoria da gestão. O tempo no cargo atual que mais se repetiu foi 

o de seis anos, representando 13,73% dos respondentes, demonstrando com isso 

uma grande variabilidade de experiências e atuações em um mesmo condomínio 

(ver Tabela 4). Dos 51 gestores participantes da amostra, apenas um gestor se 

mantêm no cargo há vinte anos no mesmo residencial, e um não respondeu à 

questão. 

De acordo com a pesquisa empírica realizada por Sornberger et al. (2010) 

com o objetivo geral de realizar um diagnóstico da utilização das informações 

contábeis pelos administradores de condomínios na cidade de Sorriso – MT, da 

amostra selecionada, 100% se enquadrou como síndico, exercendo uma função de 

autogestão dentro do ambiente condominial, e destes respondentes 16% possuíam 

uma experiência de até 1 ano na administração condominial, comparado a 29,4% no 

mesmo período nesta investigação. Experiência esta, adquirida no dia a dia pela 

vivência da função. 

 

Tabela 5: Forma de ingresso na função de síndico/administrador 
 

 Frequência % % Acumulado 
Indicado(a) por outros moradores 
Iniciativa própria 
Eleição em assembleia de moradores 
Convite proprietário(a) do condomínio 

33 
12 
5 
1 

64,7 
23,5 
9,8 
2,0 

64,7 
88,2 
98,0 

100,0 
Total da Amostra 51 100,0  

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

Com relação à forma de ingresso na função atual de síndico ou administrador 

externo, em 64,7% dos casos os gestores foram escolhidos por indicação e 

motivação de outros moradores do condomínio. Este cenário é comum, quando os 

moradores encontram na figura de outro condômino a potencialidade de exercer 

atividades complexas, como, por exemplo, a administração de valores monetários. 

Apenas 23,5% se manifestaram, com iniciativa própria, para assumir a função de 

síndico ou administrador externo, representando, muitas vezes, a insatisfação de 

gestões anteriores (ver Tabela 5).  

No estudo realizado por Segreti e Farber (2006, p. 1) com a finalidade de 

“testar empiricamente se as informações econômico-financeiras divulgadas à 

coletividade condominial na cidade de São Paulo correspondem à real situação 

patrimonial dos condomínios”, foi encontrado que 64% dos síndicos respondentes 
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foram motivados por iniciativa própria, em que 26% são síndicos que foram 

motivados pela discordância quanto à forma da administração anterior, e 38% os 

síndicos que foram motivados pelo interesse em colaborar com a comunidade 

condominial. E apenas 12% foram motivados por solicitações de condôminos.  

Comparando as duas pesquisas, observa-se uma inversão no perfil da forma 

de ingresso na função de gestor condominial, podendo ser motivada por aspectos 

ambientais, pelos estilos das cidades analisadas e até mesmo, a crescente falta de 

interesse dos condôminos atuais em assumir, por iniciativa própria, 

responsabilidades complexas, pela exigência presente cada vez mais crescente dos 

moradores dos condomínios residenciais. 

Sornberger et al. (2010, p. 6) revelam que 29% dos síndicos participantes da 

amostra ingressaram nesta função por solicitação dos condôminos, e 28% tiveram 

como motivos determinantes o interesse profissional, decorrente de iniciativa própria 

para assumir o cargo. Interesse profissional este, justificado pela remuneração 

percebida pelo exercício da gestão condominial. 

 

Tabela 6: Situação profissional dos gestores condominiais 
 

O Sr.(a) exerce alguma outra 
ocupação profissional? 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

17 
32 

33,3 
62,7 

34,7 
65,3 

34,7 
100,0 

Total dos Respondentes 49 96,1 100,0  
Não responderam 2 3,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

Quanto ao exercício de outra atividade profissional, além da gestão de 

condomínios, 62,7% afirmaram que sim, enquanto 33,3% dedicavam-se inteiramente 

as funções de síndico ou administrador externo e apenas 3,9% não participaram 

deste tópico, conforme tabela 6. 

Muitas vezes, quando o gestor do condomínio exerce outras atividades, gera 

um descontentamento nos condôminos, que encontram na figura do síndico o 

solucionador de todos os problemas que acontecem fora da unidade autônoma, isto 

é, de cada apartamento. E quando o síndico não está totalmente disponível a sanar 

eventuais complicações no momento em que acontecem, acaba por gerar 

insatisfação e atitudes deste tipo se manifestam de forma rápida em aglomerados de 
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pessoas. O resultado negativo disto é que se perde valioso apoio para aprovar 

determinadas metas nas reuniões de condomínios. 

Evidenciando o resultado positivo deste acúmulo de atividades com outras 

ocupações profissionais, que representa 62,7% da amostra selecionada (ver Tabela 

6), encontra-se o aspecto favorável da experiência administrativa adquirida em 

relação aos que se dedicam exclusivamente às atividades domésticas e restritas a 

um ambiente condominial. (SEGRETI; FARBER, 2006, p. 8) 

Deve-se, também, levar em consideração, como fator positivo ao adequado 

desenvolvimento do cenário condominial que, esses 33,3% que se dedicam à 

atividade de síndico ou administrador externo profissional, possuem a vantagem de 

estar à frente da gestão dos condomínios, dispondo de tempo suficiente para se 

dedicar de forma eficiente e eficaz a essas atividades, sem a preocupação com a 

jornada de trabalho de outras ocupações. (SORNBERGER et al., 2010, p. 5) 

 
Tabela 7: Perfil profissional dos gestores condominiais 

 
 Frequência % % Válido % Acumulado 

Não tem outra profissão 
Outras profissões 

Contador 
Empresário 

Funcionário Público 
Advogado 
Professor 

Corretor de Imóveis 
Aposentado 
Decorador 

16 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
1 
1 

31,4 
9,8 
9,8 
9,8 
9,8 
7,8 
7,8 
3,9 
2,0 
2,0 

33,4 
10,4 
10,4 
10,4 
10,4 
8,3 
8,3 
4,2 
2,1 
2,1 

33,4 
43,8 
54,2 
64,6 
75,0 
83,3 
91,6 
95,8 
97,9 
100,0 

Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Não responderam 3 5,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

De acordo com a tabela 7, é possível observar que dos gestores analisados, o 

profissional contábil aparece em 9,8% dos casos, posição, com maior 

representatividade, nesta investigação, que a do advogado, que contou com 7,8% 

da amostra pesquisada. Apesar do aposentado não exercer outra atividade 

profissional, ele foi incluído neste perfil por receber outro tipo de remuneração 

monetária, e não estar exercendo a função de síndico, primordialmente, como única 

fonte de renda. 

O Gráfico 2, a seguir, demonstra o perfil profissional, em termos percentuais 

dos gestores condominiais que exercem outro tipo de ocupação profissional, sem 
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levar em consideração os que trabalham apenas como síndicos profissionais, por 

não gerar o acúmulo de atividades.  

O percentual de aposentados que exercem a função de síndico foi baixo, 

representando menos de 5% da amostra pesquisada, pois apesar de ter outra fonte 

de recursos financeiros, muitas pessoas com este perfil se candidatam a vaga de 

gestor condominial pela ociosidade existente após a aposentadoria, e pode, com 

isso, aliar a vasta experiência adquirida em suas atividades profissionais exercidas 

ao longo de sua vida, tornando este fator como ponto positivo para as relações 

condominiais. 

 

 
                  Gráfico 2: Perfil profissional dos gestores que exercem outra atividade 
                  Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010).  
 

 Questionou-se também a utilização dos serviços de um profissional contábil 

nas relações do condomínio, e 80,4% dos inquiridos afirmaram que utilizam estes 

serviços, contra 19,6% que responderam que não (ver Tabela 8). Demonstrando, 

com isso, a dificuldade que os próprios síndicos ou administradores externos 

encontram na organização dos aspectos financeiros e patrimoniais de um 

condomínio.  

 

Tabela 8: O condomínio e o profissional contábil 
 

O condomínio utiliza os serviços de um 
profissional contábil? 

Frequência % % Acumulado 

Não 
Sim 

10 
41 

19,6 
80,4 

19,6 
100,0 

Total da Amostra 51 100,0  
Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS PERTENCENTES À AMOSTRA 

 

 

 Nesta etapa, os gestores condominiais foram convidados a analisarem a 

forma de processamento das informações contábeis, em seus aspectos financeiros 

e patrimoniais, através das suas percepções diante diversas situações e a forma de 

participação do profissional contábil durante a elaboração e interpretação dessas 

informações. 

 

Tabela 9: Conhecimento sobre o desempenho financeiro e patrimonial passado 
 

Conheço o desempenho financeiro 
e patrimonial do condomínio nos 

últimos três anos. 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Não conheço 
Conheço pouco 
Indecisão 
Conheço razoavelmente 
Conheço muito  

5 
4 
4 

13 
23  

9,8 
7,8 
7,8 

25,5 
45,1 

10,2 
8,2 
8,2 
26,5 
46,9 

10,2 
18,4 
26,5 
53,1 

100,0 
Total dos Respondentes 49 96,1 100,0  
Não responderam 2 3,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Com relação ao conhecimento do passado financeiro e patrimonial do 

condomínio nos últimos três anos, 45,1% da amostra pesquisada afirmou conhecer 

bem esse desempenho, enquanto 7,8% mostrou certa indecisão, 7,8% que 

conheciam pouco e 9,8% relataram não conhecer nada. Esses dados demonstram 

que mais da metade (78,4%) dos gestores têm certo conhecimento sobre o histórico 

do condomínio, conforme tabela 9.  

 Este tópico mostra-se positivo, pois dos resultados válidos, isto é, dos 

respondentes que participaram desta questão, apenas 10,2% afirmaram não 

conhecer o desempenho passado do condomínio nos últimos três anos, seja porque 

é um gestor novo e não se interessou em adquirir esta informação, ou porque não 

enxerga a devida importância do conhecimento anterior como impulsionador para 

obtenção de resultados positivos no futuro. Utilizar-se de dados passados para 

prever o futuro e ter a possibilidade de transformar as ameaças e pontos negativos, 

em oportunidades e pontos positivos. 
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Tabela 10: Conhecimento sobre a posição financeira e patrimonial atual 

 
Conheço a posição financeira e 

patrimonial do condomínio neste 
momento. 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Não conheço 
Conheço pouco 
Indecisão 
Conheço razoavelmente 
Conheço muito  

2 
2 
2 
6 

37 

3,9 
3,9 
3,9 

11,8 
72,5 

4,1 
4,1 
4,1 
12,2 
75,5 

4,1 
8,2 

12,2 
24,5 

100,0 
Total dos Respondentes 49 96,1 100,0  
Não responderam 2 3,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Os gestores condominiais também foram questionados sobre qual era a 

percepção deles sobre o atual conhecimento da posição financeira e patrimonial do 

condomínio, e 72,5%, de acordo com a tabela 10, responderam que conheciam 

muito bem o desempenho do residencial no momento da realização da coleta de 

dados da pesquisa. Apesar de ser um percentual elevado dos que afirmam 

conhecerem muito bem, torna-se preocupante o fato de, aproximadamente, 27,5%  

conhecerem razoavelmente, pouco, ou não possuir esse conhecimento, afinal, o 

gestor só conseguirá dar continuidade a uma adequada gestão se aliar estratégias 

financeiras e patrimoniais aos interesses do condomínio. Por fim, qualquer ação 

dentro do ambiente condominial pode resultar em economia ou desperdício 

financeiro, que refletirá em uma taxa condominial menor ou maior. 

 

Tabela 11: Situação financeira atual do condomínio 
 

 Como se encontra a 
situação financeira do condomínio 
neste momento? (Caso conheça) 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Ruim 
Nem boa, nem ruim 
Boa 
Muito boa 

5 
8 

17 
17 

9,8 
15,7 
33,3 
33,3 

10,6 
17,0 
36,2 
36,2 

10,6 
27,7 
63,8 

100,0 
Total dos Respondentes 47 92,2 100,0  
Não responderam 4 7,8   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 De acordo com a tabela 11, é possível observar que em 72,4% dos casos 

válidos o condomínio encontra-se em uma situação boa ou muito boa, e nenhum 

gestor condominial respondeu que o condomínio se encontrava em uma situação 

muito ruim. Já 7,8% não participaram deste tópico e 17% afirmaram que o 
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condomínio estava em uma situação equilibrada, que não estava boa, mas também 

não estava ruim. 

 

Tabela 12: Participação do contador na transmissão das informações financeiras e patrimoniais 
 

 O contador é o responsável 
pelo meu conhecimento da situação 

financeira e patrimonial do 
condomínio. 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Discordo fortemente 
Discordo  
Não concordo, nem discordo 
Concordo 
Concordo fortemente 

14 
6 
6 
8 

15 

27,5 
11,8 
11,8 
15,7 
29,4  

28,6 
12,2 
12,2 
16,3 
30,6 

28,6 
40,8 
53,1 
69,4 

100,0 
Total dos Respondentes 49 96,1 100,0  
Não responderam 2 3,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Analisando a percepção dos respondentes quanto à participação do 

profissional contábil na transmissão qualitativa das informações produzidas por ele, 

é possível observar que quase a metade (46,9%) das respostas válidas concorda 

com a afirmação de que o contador é o responsável pelo conhecimento por parte do 

gestor condominial da situação financeira e patrimonial do condomínio (ver Tabela 

12). Não é uma situação ideal para todos os casos, mas já mostra uma maior 

conscientização e relevância do papel deste profissional para que a informação 

atinja seu objetivo final, isto é, que seja entendida por todos os interessados. 

 

Tabela 13: Percepção quanto ao tempo de experiência do gestor e importância do contador 
 

 O tempo de experiência do 
síndico/administrador contribui 
para as melhorias na situação 

financeira e patrimonial do 
condomínio, mas a atuação do 

contador é indispensável. 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Discordo fortemente 
Discordo  
Não concordo, nem discordo 
Concordo 
Concordo fortemente 

2 
2 
7 

10 
29 

3,9 
3,9 

13,7 
19,6 
56,9 

4,0 
4,0 
14,0 
20,0 
58,0 

4,0 
8,0 

22,0 
42,0 

100,0 
Total dos Respondentes 50 98,0 100,0  
Não responderam 1 2,0   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 A tabela 13 apresenta a percepção dos gestores sobre a seguinte afirmação 

“o tempo de experiência do síndico/administrador contribui para as melhorias na 
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situação financeira e patrimonial do condomínio, mas a atuação do contador é 

indispensável”, e 78% dos inquiridos que responderam colocando sua opinião sobre 

este assunto concordam com a importância do desempenho das atividades 

financeiras e patrimoniais pelo profissional contábil. Apenas um gestor não se 

manifestou neste tópico e 4% discordam totalmente com esta afirmação. 

 

Tabela 14: Utilização das informações prestadas pelo contador no processo decisório 
 

 As tomadas de decisões 
financeiras e patrimoniais do 

condomínio são baseadas nas 
informações prestadas pelo 

contador. 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Discordo fortemente 
Discordo  
Não concordo, nem discordo 
Concordo 
Concordo fortemente 

17 
4 
3 
7 

18 

33,3 
7,8 
5,9 

13,7 
35,3 

34,7 
8,2 
6,1 
14,3 
36,7 

34,7 
42,9 
49,0 
63,3 

100,0 
Total dos Respondentes 49 96,1 100,0  
Não responderam 2 3,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Apesar de 78% (ver Tabela 13) dos respondentes participantes da pesquisa 

concordarem com a importância do contador para o seu entendimento da situação 

financeira e patrimonial do condomínio, 34,7% (ver Tabela 14) das respostas válidas 

asseguram que o processo decisório relacionado às informações financeiras e 

patrimoniais não são baseadas nas informações prestadas pelo contador. 

 

Tabela 15: Relação da existência de um controle financeiro e a diminuição da inadimplência 
 

 A atuação de um contador 
nas relações financeiras do 

condomínio contribui para um nível 
de inadimplência menor, pela 

existência de um maior controle 
financeiro. 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Discordo fortemente 
Discordo  
Não concordo, nem discordo 
Concordo 
Concordo fortemente 

9 
5 
7 

11 
17 

17,6 
9,8 

13,7 
21,6 
33,3 

18,4 
10,2 
14,3 
22,4 
34,7 

18,4 
28,6 
42,9 
65,3 

100,0 
Total dos Respondentes 49 96,1 100,0  
Não responderam 2 3,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
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 O problema da inadimplência dentro de um cenário condominial pode gerar 

graves dificuldades na otimização das receitas e diminuição das despesas, pois 

quando um condômino não honra suas obrigações, os outros moradores poderão ter 

que arcar com esses gastos, pois a cota condominial é formada, na maioria dos 

casos, como um rateio de todas as despesas necessárias para preservação e 

possibilidade do usufruto de todos. Então, quando um não paga, os outros terão que 

pagar, pois as despesas precisarão ser honradas.  

Diante disto, buscou-se identificar qual era a opinião dos síndicos e 

administradores externos sobre a atuação do contador, através de um adequado 

controle financeiro, para a diminuição deste ambiente de inadimplência, e constatou-

se que quase a metade (54,9%) da amostra concorda com essa relação, contra 

27,4% que discordam. Já 13,7% se mostraram indiferente à afirmação e 3,9% 

resolveu não participar desta questão (ver Tabela 15). 

 

Tabela 16: Percepção quanto à atuação do profissional contábil dentro de um condomínio 
 

 A atuação do contador nos 
condomínios residenciais se limita 

à elaboração das obrigações 
trabalhistas. 

Frequência % % Válido % Acumulado 

Discordo fortemente 
Discordo  
Não concordo, nem discordo 
Concordo 
Concordo fortemente 

18 
6 
6 
6 

12 

35,3 
11,8 
11,8 
11,8 
23,5 

37,5 
12,5 
12,5 
12,5 
25,0 

37,5 
50,0 
62,5 
75,0 

100,0 
Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Não responderam 3 5,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Com relação à percepção sobre a atuação do profissional contábil ser limitada 

à elaboração das obrigações trabalhistas dentro de um condomínio, observa-se um 

valor de 35,3% de casos afirmativos de toda a amostra selecionada, contra 5,9% 

que não responderam, conforme tabela 16. Apesar de 47,1% não concordarem com 

esta afirmação, ainda se demonstra a forte presença cultural atual no Brasil, de que 

a contabilidade deve ser elaborada apenas para cumprir a lei, deixando de lado a 

qualidade das informações geradas pelos métodos contábeis, que são capazes de 

tornar o processo decisório mais eficiente e eficaz.   

Verifica-se na tabela 17 que 9,8% dos gestores condominiais não sabem 

onde estão aplicados os recursos auferidos pelas cotas condominiais, em 
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contrapartida, 88,2% possuem esse controle. Apenas 2% não participaram da 

pesquisa. Quando um síndico ou administrador externo não conhece a trajetória 

financeira e patrimonial do condomínio, resulta em um aspecto negativo na sua 

gestão, pois todo o processo decisório passa por um aporte financeiro, seja 

relacionado a diversas despesas comuns no ambiente, ou investimento em bens de 

capital, isto é, em bens de valores substanciais, como, por exemplo, a aquisição de 

um gerador de energia para o condomínio. 

 

Tabela 17: O Sr(a) sabe onde estão aplicados os recursos auferidos pelas cotas condominiais? 
 

 Frequência % % Válido % Acumulado 
Não 
Sim 

5 
45 

9,8 
88,2 

10,0 
90,0 

10,0 
100,0 

Total dos Respondentes 50 98,0 100,0  
Não responderam 1 2,0   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Tanto os gestores condominiais, quanto os condôminos devem conhecer 

como os recursos auferidos pelas cotas condominiais estão sendo aplicados, para 

ter uma maior segurança no adequado gasto com despesas ordinárias ou 

extraordinárias.  

 Quando se fala em recursos auferidos pelas cotas condominiais, refere-se à 

receita bruta do condomínio, ou seja, ao recebimento de valores monetários 

decorrentes da atividade normal da entidade, que, no cenário condominial, são 

tratadas como as cotas mensais do condomínio, em que cada unidade autônoma 

(pertencente ao condômino) precisa contribuir para que o bem comum possa ser 

usufruído da melhor forma possível por todos. 

 Desta forma, o profissional contábil tem uma participação relevante no 

controle da aplicação desses recursos financeiros arrecadados, para que seja viável 

honrar com todas as obrigações, e com um determinado lucro no final do período. 

Lembrando que neste ambiente, trata-se de lucro como a capacidade que a 

empresa possui de gerar poupança. 

 

Tabela 18: O contador controla a aplicação dos recursos auferidos pelas cotas condominiais? 
 

 Frequência % % Válido % Acumulado 
Não 
Sim 

22 
19 

43,1 
37,3 

53,7 
46,3 

53,7 
100,0 

Total dos Respondentes 41 80,4 100,0  
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Não responderam 10 19,6   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Verifica-se, pela amostra selecionada, que a maior participação percentual 

(43,1%) é de profissionais contábeis que não colaboram com o controle da aplicação 

dos recursos auferidos pelas cotas condominiais. E apenas 37,3% ajudam o 

condomínio neste aspecto. 19,6% não responderam a esta questão (ver Tabela 18).  

 

Tabela 19: Existe um controle de arrecadação que diferencie as taxas no condomínio? 
 

 Frequência % % Válido % Acumulado 
Não 
Sim 

6 
42 

11,8 
82,4 

12,5 
87,5 

12,5 
100,0 

Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Não responderam 3 5,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Quanto à existência de um controle de arrecadação que diferencie a 

totalidade das taxas de condomínio mensal das taxas extras, apenas 11,8% não se 

utilizam desta ferramenta gerencial para controlar e verificar as fontes de recursos 

do condomínio, enquanto 82,4% elaboram tal mecanismo de controle capaz de 

facilitar um feedback da arrecadação e torná-la mais transparente (ver Tabela 19). 

 Ao serem questionados se os contadores participavam do controle 

relacionado à arrecadação das taxas condominiais, diferenciando suas formas de 

entradas, como sendo taxas mensais condominiais ou taxas extras, 37 gestores se 

manifestaram, e destes 51,4% afirmaram que não existia essa relação e 48,6% 

responderam positivamente para a participação efetiva do profissional contábil neste 

aspecto. 

 

Tabela 20: Apresentação do boleto bancário ou correspondente com um balancete financeiro mensal 

 
 Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

6 
43 

11,8 
84,3 

12,2 
87,8 

12,2 
100,0 

Total dos Respondentes 49 96,1 100,0  
Não responderam 2 3,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

Com relação à apresentação do boleto mensal referente ao pagamento da 

taxa condominial ser claro e transparente por conter informações sobre 
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processamentos financeiros do mês anterior, quase a totalidade (87,8%) dos 

respondentes válidos, isto é, que participaram desta questão, afirmam entregar o 

boleto bancário ou um correspondente de cobrança com todas essas despesas e 

receitas anteriores listadas em forma de balancete financeiro, contendo todas as 

receitas auferidas e despesas incorridas, conforme tabela 20. 

Em anexo à presente dissertação, encontra-se modelos de cobrança das 

taxas condominiais praticadas por três condomínios participantes da pesquisa. Dois 

apresentam os boletos financeiros elucidadores das receitas e despesas e outro 

apenas o valor a ser pago pelo condômino. 

 

Tabela 21: Tabulação Cruzada - Existe um orçamento para todas as despesas? versus O contador 
contribui para a sua elaboração? 

 
 O contador contribui para a 

sua elaboração?  
 
 
        Total Não Sim 

Existe um orçamento para todas as 
despesas? 

Sim  19 20 39 
Total 19 20 39 

Resumo dos casos processados 
 Casos 

Válidos Não responderam Total 
N % N % N % 

Existe um orçamento para todas as 
despesas? * O contador contribui para 
a sua elaboração? 

 
39 

 
76,5 

 
12 

 
23,5 

 
51 

 
100 

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010).  
 

 Através do cruzamento dos dados sobre a elaboração de um orçamento de 

todas as despesas condominiais com a contribuição prestada pelo contador para a 

sua elaboração, constata-se que dos 45 condomínios (dados da pesquisa) que têm 

em seu sistema de controle o orçamento das despesas, apenas 39, de acordo com a 

tabela 21, participaram desta questão. E que destes 39 condomínios, 48,7% não 

possuem um profissional contábil que os auxiliem neste aspecto, contra 51,3% que 

contribuem. Apesar dos valores terem se encontrado muito próximos, confirma a 

mudança cultural em alguns profissionais da contabilidade que precisam oferecer 

um suporte gerencial aos seus clientes, sem limitar sua atuação apenas aos 

aspectos quantitativos da profissão.  

 A utilização de um orçamento de despesas, isto é, a possibilidade de 

planejamento do que precisará ser gasto para o bom andamento do condomínio, 

caracteriza-se como uma ferramenta gerencial, consolidada através da experiência, 
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que pode ser considerada como um diferencial na gestão condominial, pois as 

dificuldades financeiras enfrentadas diariamente por grande parte dos condomínios 

podem ser amenizadas pela capacidade de tomar decisões baseadas nas despesas 

previstas e nas despesas efetivamente incorridas.  

 O sucesso gerencial conquistado através de um adequado planejamento só 

será consolidado a partir de revisões periódicas na execução, com a verificação e 

comparação das despesas incorridas e previstas que será possível tornar essa 

ferramenta mais realista às necessidades do condomínio. E assim, poder apropriar 

de forma mais justa o valor das cotas condominiais. 

 

Tabela 22: O contador sugere revisão periódica para o planejamento das despesas? 
 

 Frequência % % Válido % Acumulado 
Não 
Sim 

28 
22 

54,9 
43,1 

56,0 
44,0 

56,0 
100,0 

Total dos Respondentes 50 98,0 100,0  
Não responderam 1 2,0   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 A partir da tabela 22, é possível observar que mais da metade (56%) da 

amostra que respondeu esta questão, não conta com profissionais contábeis que 

sugerem periodicamente uma revisão no planejamento das despesas, e 44% a 

sugerem. Esse resultado pode ser explicado pelo que vem sido constatado nas 

questões anteriores, em que existe cerca de 50% de participação do contador nas 

decisões financeiras e patrimoniais do condomínio. 

 

Tabela 23: Como as informações financeiras e patrimoniais são processadas? 
 

 Frequência % % Válido % Acumulado 
Pelo síndico 
Pelo contador 
Por ambos (síndico/contador) 
Pelo administrador externo 

21 
21 
3 
2 

41,2 
41,2 
5,9 
3,9 

44,7 
44,7 
6,4 
4,3 

44,7 
89,4 
95,7 
100,0 

Total dos Respondentes 47 92,2 100,0  
Não responderam 4 7,8   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

A pesquisa mostrou inicialmente, que 80,4% (ver Tabela 8) dos condomínios 

analisados utilizam os serviços de profissionais da área de contabilidade, mas 

apenas 47,1% (ver Tabela 23) afirmam que as informações financeiras e 
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patrimoniais são processadas pelo contador (41,2%) ou em conjunto com o síndico 

(5,9%). Já dos 13 administradores externos (ver Gráfico 1) que fizeram parte da 

amostra, somente 3,9% alegam participar do processamento destas informações 

(ver Tabela 23).  

Apesar do alto índice de condomínios pertencentes à amostra que têm o 

profissional contábil prestando serviços relacionados aos aspectos condominiais (ver 

Tabela 8), nesta questão, conforme tabela 23, fica evidenciado que a participação 

pode ser limitada aos aspectos trabalhistas e não com um enfoque gerencial de 

contribuição para o desenvolvimento fundamentado das contas do condomínio, pois 

o contador é o profissional mais completo e apto para interpretar e auxiliar no 

processo decisório de todos os eventos financeiros e patrimoniais. 

 
Tabela 24: Como se dá a relação entre o conselho fiscal e o contador? 

 
 Frequência % % Válido % Acumulado 

1. O contador apenas entrega as contas 
para conferência. 
2. O contador entrega as contas para 
conferência e anexa algum relatório 
explicativo sobre a prestação de contas. 
3. Não existe relação.  

6 
 

25 
 
 

17 

11,8 
 

49,0 
 
 

33,3 

12,5 
 

52,1 
 
 

35,4 

12,5 
 

64,6 
 
 

100,0 
Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Não responderam 3 5,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 O conselho fiscal dentro de um condomínio exerce uma influência significativa 

para a aprovação das contas, pois através das suas análises e verificações da 

situação econômica e financeira da entidade condominial será possível determinar o 

caminho que se deve seguir, aprovando novas despesas para a melhoria do bem 

comum, ou encontrando formas de investimento que resultem um maior lucro 

(poupança) para o condomínio. Diante disto, ao serem questionados sobre a relação 

existente entre o contador e o conselho fiscal, 33,3% confessaram que essa relação 

era inexistente, 11,8% que o contador apenas entrega as contas para conferência 

pelo conselho fiscal, de forma quantitativa, e 49% demonstraram uma atuação mais 

ativa do contador, em que ele entregava as contas, mas anexava um relatório 

explicativo sobre a prestação de contas (ver Tabela 24). 

 É importante que o profissional contábil não apenas exerça sua função na 

forma quantitativa, mas expresse esses resultados de maneira qualitativa também, 

complementando essas informações e gerando, com isso, um diferencial na sua 



82 

 

atuação, pois nem todos os membros do conselho fiscal ou os próprios condôminos 

que queiram verificar as contas são técnicos no assunto. 

Quando se fala na atuação do contador dentro de uma entidade, é relevante 

que esta atuação não se limite a elaboração de técnicas contábeis para organização 

e obtenção do lucro relativo ao desempenho, por exemplo, de um condomínio. Isto 

é, a verificação e controle das despesas e das receitas auferidas em determinado 

momento. Deve-se também observar porque as contas se comportam de 

determinadas formas, pois através deste entendimento se chegará a uma melhor 

maneira de execução das atividades dentro de um condomínio. 

Assim, é possível verificar na tabela 25, que quase metade (49%) dos 

condomínios não possui um contador que participe do processo decisório 

relacionado às informações financeiras e patrimoniais. Lembrando que o contador 

não tem a função de tomar decisões, mas de proporcionar um suporte adequado de 

informações que irão gerar segurança e diminuir os riscos envolvidos em qualquer 

processo de tomada de decisão. 

 

Tabela 25: O contador participa do processo decisório relacionado às informações financeiras e 
patrimoniais? 

 
 Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

25 
23  

49,0 
45,1 

52,1 
47,9 

52,1 
100,0 

Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Não responderam 3 5,9   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

Analisando em quais aspectos os contadores mais participam das decisões 

condominiais, verifica-se, pela tabela 26, que a maior contribuição (35,3%) se 

concentra nos assuntos relacionados às decisões sobre a previsão de receitas e 

despesas, demonstrando a importância atribuída a esses fatores no condomínio. 

 

Tabela 26: Aspectos em que o contador participa do processo decisório 
 

Decisões sobre cotas condominiais Frequência % % Válido % Acumulado 
Não 
Sim 

12 
12 

23,5 
23,5 

50,0 
50,0 

50,0 
100,0 

Total dos Respondentes 24 47,1 100,0  
Decisões sobre a previsão de 

receitas e despesas 
Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

6 
18 

11,8 
35,3 

25,0 
75,0 

25,0 
100,0 
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Total dos Respondentes 24 47,1 100,0  
Decisões de financiamento Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

23 
1 

45,1 
2,0 

95,8 
4,2 

95,8 
100,0 

Total dos Respondentes 24 47,1 100,0  
Decisões de investimento Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

19 
5 

37,3 
9,8 

79,2 
20,8 

79,2 
100,0 

Total dos Respondentes 24 47,1 100,0  
Estatística 

Casos válidos 24 respondentes 47,1% 
Não responderam 27 respondentes 52,9% 

Total 51 respondentes 100% 
Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 

 

Observa-se que, de acordo com a tabela 26, dos 24 respondentes que 

compartilharam do questionamento sobre em quais aspectos acontecia a 

participação do contador no processo decisório, 50% está relacionado às decisões 

sobre cotas condominiais, 75% sobre decisões para previsão de receitas e 

despesas, 4,2% sobre decisões de financiamento e 9,8% com decisões sobre 

investimentos. De acordo com estes dados, verifica-se uma maior valorização dos 

contadores pelos gestores condominiais em assuntos relacionados às despesas 

necessárias do condomínio, e as potenciais receitas comuns para cumprimento das 

obrigações em curto prazo. 

 

Tabela 27: Tabulação Cruzada – O contador participa das reuniões condominiais? versus Ele 
contribui com explicações sobre a prestação de contas? 

 
 O contador contribui com 

explicações sobre a prestação 
de contas? 

 
 
        Total 

Não Sim 
O contador participa das reuniões 
condominiais? 

Não 
Sim 

1 
0  

1 
19 

2 
19 

Total 1 20 21 
Resumo dos casos processados 

 Casos 
Válidos Não responderam Total 

N % N % N % 
O contador participa das reuniões 
condominiais? * Ele contribui com 
explicações sobre a prestação de 
contas? 

 
21 

 
41,2 

 
30 

 
58,8 

 
51 

 
100 

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010).  
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Tabela 28: Teste de Qui-Quadrado para a Tabulação Cruzada – O contador participa das reuniões 
condominiais? versus Ele contribui com explicações sobre a prestação de contas? 

 
  

Value 
 

df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig  
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correction² 

Likelihood Ratio 
Fisher´s Exact Test 

Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases² 

9,975¹ 
1,996 
5,268 

 
9,500 

21 

1 
1 
1 
 

1 

0,002 
0,158 
0,022 

 
0,002 

 
 
 

0,095 
 

 
 
 

0,095 

1. Cells (75%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,10. 
2. Computed only for a 2x2 table. 
 
Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010).  
 

Quanto à participação do contador nas reuniões condominiais, constata-se 

um maior percentual (56,9%) de contadores que não participam das reuniões 

condominiais, contra 39,2% que participam. Apenas 3,9% não participaram desta 

questão (dados da pesquisa). É importante o envolvimento do contador nas reuniões 

condominiais porque na apresentação das receitas e despesas, ele será uma 

variável importante para uma explicação qualitativa do desempenho financeiro e 

patrimonial de determinado período, evitando, com isso, uma transmissão de 

informações apenas quantitativa e puramente técnica. 

Cruzando os dados sobre o nível de participação dos contadores nas 

reuniões condominiais e como ele contribui com explicações sobre a prestação de 

contas, observa-se, através da tabela 27, que dos 19 profissionais contábeis que 

participam das reuniões, todos expõem explicações qualitativas sobre os fenômenos 

contábeis ocorridos em determinado período no condomínio. E dos dois que não 

participam das reuniões condominiais, um faz essa análise anterior à realização da 

reunião e entrega ao conselho ou ao síndico, e o outro profissional nem participa das 

reuniões, nem contribui com explicações sobre os relatórios financeiros e 

patrimoniais, ficando a cargo dos condôminos, caso desejem, interpretar tais fatos. 

O nível de significância utilizado para análise da amostra desta pesquisa foi o 

Teste Exato de Fisher pela existência de frequências inferiores a 5 (ver Tabela 28), 

sendo assim, o teste de validação mais indicado para o caso. O Exato de Fisher foi 

de 9,5%, indicando que o resultado não é estatisticamente significante entre a 

presença do contador nas reuniões e sua contribuição qualitativa na prestação de 

contas. 
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Tabela 29: Como as informações financeiras e patrimoniais são demonstradas no condomínio. 
 

Balanço Patrimonial Frequência % % Válido % Acumulado 
Não 
Sim 

46 
2 

90,2 
3,9 

95,8 
4,2 

95,8 
100,0 

Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Demonstração de Fluxo de Caixa Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

28 
20 

54,9 
39,2 

58,3 
41,7 

58,3 
100,0 

Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Balancete Simples Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

13 
35 

25,5 
68,6 

27,1 
72,9 

27,1 
100,0 

Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Livro Diário Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

45 
3 

88,2 
5,9 

93,8 
6,2 

93,8 
100,0 

Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Demonstração de Resultado Mensal Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

45 
3 

88,2 
5,9 

93,8 
6,2 

93,8 
100,0 

Total dos Respondentes 48 94,1 100,0  
Estatística 

Casos válidos 48 respondentes 94,1% 
Não responderam 3 respondentes 5,9% 

Total 51 respondentes 100% 
Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 A tabela 29 apresenta as formas de apresentação e evidenciação das 

informações financeiras e patrimoniais dentro do ambiente condominial. Em que se 

obteve um total de 94,1% de casos válidos, pois apenas 5,9% da amostra não se 

manifestaram sobre esta questão. Assim, de acordo com a verificação dos 48 

respondentes, foi possível identificar uma preponderância do balancete simples 

(72,9%), e também uma presença marcante da demonstração do fluxo de caixa 

(41,7%). Isso pode ser justificado pela relação existente entre despesas e receitas 

nas contas condominiais e pela facilidade de controle das entradas e saídas de 

recursos financeiros com a utilização de uma DFC. O item com a menor participação 

foi o balanço patrimonial, representando 4,2% dos casos válidos. 

 Com relação à aceitação das observações realizadas pelos contadores com 

os assuntos relacionados às finanças e o patrimônio do condomínio, constatou-se 

que dos 92,2% que responderam este tópico, 66,7% afirmam levar em 

considerações tais recomendações e 25,5% que não, conforme tabela 30, a seguir. 

Esse percentual negativo pode ser decorrente, também, do não envolvimento do 

contador por vontade própria. 
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Tabela 30: As observações realizadas pelo contador com relação às finanças e patrimônio do 
condomínio são levadas em consideração? 

 
 Frequência % % Válido % Acumulado 

Não 
Sim 

13 
34 

25,5 
66,7 

27,7 
72,3 

27,7 
100,0 

Total dos Respondentes 47 92,2 100,0  
Não responderam 4 7,8   
Total da Amostra 51 100,0   

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 Na investigação realizada com os síndicos e administradores de condomínios 

residenciais foi perguntado, de forma subjetiva, quais elementos eles gostariam de 

acrescer ao questionário da pesquisa de campo, relativo à participação do 

profissional contábil no processo decisório financeiro e patrimonial, como forma de 

contribuição a pesquisa. Dos 51 inquiridos, 17 deram suas contribuições, 

representando 33,33% da amostra.  

 A tabela 31 evidencia de forma sintética as opiniões oferecidas por esses 

gestores condominiais a cerca da participação do contador no processo decisório. 

Os respondentes terminaram sem apontar novos tópicos, mas aproveitaram o 

espaço para externar opiniões sobre o assunto. 

 

Tabela 31: Opiniões dos gestores de condomínios residenciais acerca da atuação do contador 
 
Importância do contador apenas para a preparação da folha de pagamentos e encargos 
sociais. 

 
23,53% 

Importância do contador para a preparação da folha de pagamentos e encargos sociais, e 
também para sugerir melhorias nesses aspectos, com consequente diminuição das 
despesas condominiais. 

 
5,88% 

A relação do contador só determinante para o condomínio com a presença do síndico. 11,76% 
A atuação do contador não tem relação com a inadimplência, o advogado quem deve ser 
cobrado neste sentido. 

 
5,88% 

O contador daria mais contribuições se fosse morador do condomínio. 5,88% 
A participação do contador é fundamental nas decisões. 17,65% 
A interferência do contador não é favorável, por defender a taxa extra. 5,88% 
Importância da atuação do contador na elaboração dos relatórios financeiros. 5,88% 
O contador deve buscar qualidade e confiabilidade nas tomadas de decisões. Ser pontual 
nas entregas dos documentos, seguro e atualizado nas informações prestadas. 

 
11,76% 

Importância do contador, pois os dados financeiros expostos por ele que mantém o 
equilíbrio do condomínio. 

 
5,88%  

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010).  
 

Verifica-se que quase 24% dos entrevistados que responderam a questão 

subjetiva relataram a importância do contador apenas para a preparação da folha de 

pagamentos e encargos sociais, mostrando que existe uma cultura estabelecida de 

valorização do profissional contábil apenas para cumprir obrigações legais. Em 
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contrapartida, 17,65% enxergam a participação do contador como fundamental no 

processo decisório, pois ele proporciona um suporte gerencial adequado para que 

as decisões sejam tomadas de forma a diminuir os riscos e incertezas presentes em 

qualquer ambiente. 

Observa-se também, que ainda existe uma grande carência de envolvimento 

do profissional contábil com a gestão de condomínios, pois apenas 5,88%  indicaram 

a elaboração dos relatórios financeiros e contábeis como fator positivo na atuação 

do contador.  

O contador deve mostrar-se de forma mais ativa dentro de qualquer cenário 

em que atue, pois existe uma cultura marcante de que este profissional serve 

apenas para cumprir exigências legais, como, por exemplo, auxiliar nas obrigações 

trabalhistas, ou no caso de empresas de capital aberto, elaborar adequadamente as 

demonstrações contábeis para que possam ser publicadas de forma correta. 

Quando o próprio profissional mostra sua capacidade e diferencial, está abrindo 

portas para a sua empregabilidade e para os demais colegas de classe, pois estará 

ajudando a mudar a visão limitada que existe da atuação desta profissão.  

A tabela 32, a seguir, está relacionada à tentativa de resolução do sistema de 

hipóteses com a finalidade de responder ao problema da pesquisa, cruzando os 

dados sobre a participação do profissional contábil no processo decisório 

relacionado às informações financeiras e patrimoniais e como suas observações 

realizadas sobre estes fatores são levadas em consideração pelos gestores 

condominiais. 

 

Tabela 32: Tabulação Cruzada – O contador participa do processo decisório relacionado às 
informações financeiras e patrimoniais? versus As observações realizadas pelo contador 
com relação às finanças e patrimônio do condomínio são levadas em consideração? 

 
 As observações realizadas 

pelo contador com relação às 
finanças e patrimônio do 

condomínio são levadas em 
consideração? 

 
 
        Total 

Não Sim 
O contador participa do processo 
decisório relacionado às informações 
financeiras e patrimoniais? 

Não 
Sim 

13 
0  

10 
22 

23 
22 

Total 13 32 45 
Resumo dos casos processados 

 Casos 
Válidos Não responderam Total 

N % N % N % 
O contador participa do processo       
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decisório relacionado às informações 
financeiras e patrimoniais? * As 
observações realizadas pelo contador 
com relação às finanças e patrimônio 
do condomínio são levadas em 
consideração? 

45 88,2 6 11,8 51 100 

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 

Tabela 33: Teste de Qui-Quadrado para a Tabulação Cruzada – O contador participa do processo 
decisório relacionado às informações financeiras e patrimoniais? versus As observações 
realizadas pelo contador com relação às finanças e patrimônio do condomínio são 
levadas em consideração? 

 
  

Value 
 

df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig  
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correction² 

Likelihood Ratio 
Fisher´s Exact Test 

Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases² 

17,486¹ 
14,843 
22,611 

 
17,098 

45 

1 
1 
1 
 

1 

0,000 
0,000 
0,000 

 
0,000 

 
 
 

0,000 
 

 
 
 

0,000 

1. 0 cells (0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,36. 
2. Computed only for a 2x2 table. 
 
Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010).  
 

Observa-se, na tabela 32, que dos 22 contadores que auxiliam no processo 

de tomada de decisão dentro do ambiente condominial, todos são levados em 

consideração quanto às observações realizadas. Dos 23 que não exercem influência 

nas tomadas de decisões diretas, 43,48% dos gestores condominiais escutam os 

contadores antes de finalizar o processo de tomada de decisão. 

Conforme apresenta a tabela 33, o valor do Qui-Quadrado foi igual a 17,486, 

com um nível de significância menor que 0,001. Assim, pode-se aceitar a hipótese 

da existência de associação entre as duas variáveis analisadas. Isto é, o profissional 

contábil parece exercer influência diante do processo decisório relacionado à gestão 

financeira e patrimonial de um condomínio residencial. 

Analisando a relação existente entre o condomínio contar com a atuação de 

um profissional contábil e se encontrar em uma adequada situação financeira, 

verifica-se que dos 39 gestores que afirmaram utilizar os serviços de um contador, 

demonstraram que a situação financeira estava boa e muito boa em 71,79% dos 

casos. E dos 8 condomínios que não utilizam os serviços contábeis 75% classificam-

se em situação favorável, conforme pode ser visto na tabela 34, a seguir.  
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Tabela 34: Tabulação Cruzada – O condomínio utiliza os serviços de um profissional contábil? versus 
Como se encontra a situação financeira do condomínio neste momento? 

 
 Como se encontra a situação financeira 

do condomínio neste momento? 
 
 
        Total  

Ruim 
Nem boa, 
nem ruim 

 
Boa 

Muito 
boa 

O condomínio utiliza os 
serviços de um profissional 
contábil? 

Não 
Sim 

0 
5 

2 
6 

1 
16 

5 
12 

8 
39 

Total 5 8 17 17 47 
Resumo dos casos processados 

 Casos 
Válidos Não responderam Total 

N % N % N % 
O condomínio utiliza os serviços de 
um profissional contábil? * Como se 
encontra a situação financeira do 
condomínio neste momento? 

 
47 

 
92,2 

 
4 

 
7,8 

 
51 

 
100 

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 

Tabela 35: Teste de Qui-Quadrado para a Tabulação Cruzada – O condomínio utiliza os serviços de 
um profissional contábil? Versus Como se encontra a situação financeira do condomínio 
neste momento? 

 
  

Value 
 

df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 

Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear Association 

N of Valid Cases 

4,727 
5,684 
1,548 

47 

3 
3 
1 

0,193 
0,128 
0,213 

1. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,85. 
 
Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010).  

 

De acordo com a tabela 35, o valor do Qui-Quadrado foi igual a 4,727, com 

um nível de significância igual a 0,193, em que não se pode rejeitar a hipótese nula, 

que afirma não existirem diferenças significativas entre as variáveis, tendo em vista 

que o nível de significância aceitável é de 0,05. Quando a hipótese nula é aceita o 

resultado não é estatisticamente significante. 

Através da tabela 36, é possível verificar que dos condomínios que utilizam os 

serviços de um profissional contábil 55% concordam que este é a pessoa 

responsável pelo conhecimento por parte dos gestores condominiais entenderem a 

situação financeira e patrimonial do condomínio em que atuam. 
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Tabela 36: Tabulação Cruzada – O condomínio utiliza os serviços de um profissional contábil? versus 
O contador é o responsável pelo meu conhecimento da situação financeira e patrimonial 
do condomínio. 

 
 O contador é o responsável pelo meu conhecimento da 

situação financeira e patrimonial do condomínio. 
 
 
        
Total 

Discordo 
fortemen-

te 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 
fortemen-

te 
O condomínio 
utiliza os serviços 
de um profissional 
contábil? 

Não 
Sim 

7 
7 

1 
5 

0 
6 

0 
8 

1 
14 

9 
40 

Total 14 6 6 8 15 49 

Resumo dos casos processados 
 Casos 

Válidos Não responderam Total 
N % N % N % 

O condomínio utiliza os serviços de 
um profissional contábil? * O contador 
é o responsável pelo meu 
conhecimento da situação financeira e 
patrimonial do condomínio. 

 
49 

 
96,1 

 
2 

 
3,9 

 
51 

 
100 

Fonte: Própria, a partir dos dados da pesquisa (2010). 
 

 O profissional contábil necessariamente precisa exercer uma função mais 

qualitativa dentro dos ambientes condominiais, seja ele o responsável direto pela 

divulgação das contas aos condôminos, ou não. Um processo de mudança acontece 

com pequenos atos, que pode ser galgado com a inclusão de pequenos relatórios 

semanais sobre o andamento financeiro e patrimonial do residencial, permitindo, 

com isso, um maior suporte para o processo decisório que, algumas vezes, 

acontece de forma inesperada e, com as informações contábeis presente de forma 

tempestiva diminuirá os riscos e incertezas, aumentando as chances de acerto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este trabalho teve como objetivo evidenciar a participação do profissional 

contábil no processo decisório relacionado às informações financeiras e patrimoniais 

de condomínios residenciais no município de Campina Grande na Paraíba. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o assunto em questão para 

fundamentar a relação entre a contabilidade gerencial e a condominial. Em seguida, 

procedeu-se uma pesquisa empírica, por meio da aplicação de questionários junto 

aos síndicos e administradores de condomínios residenciais localizados no 

município de Campina Grande no Estado da Paraíba, sendo a maior parte da 

aplicação dos questionários realizada de forma presencial. 

Por meio da análise descritiva dos dados empíricos, com verificação, em 

alguns casos, dos níveis de significância, procurou-se responder ao problema 

investigado através das informações obtidas pelas questões elaboradas para a 

pesquisa de campo. 

Verificou-se uma predominância marcante da autogestão condominial, visto 

que, dos 51 condomínios residenciais participantes da amostra, 74,5% era composta 

por síndicos e apenas 25,5% por administradores externos. Com relação ao tempo 

de experiência na área condominial, constatou-se uma média de 4,89 anos, sendo 

que 70% dos gestores atuam no mesmo condomínio com um tempo máximo de 5 

anos. 

Considerando que apenas 23,5% dos respondentes se candidataram à vaga 

de gestor condominial por iniciativa própria, observa-se, com isso, a forte presença 

da falta de iniciativa em assumir atividades complexas, que, muitas vezes, não tem 

hora para ser realizada.  

65,3% dos casos válidos exercem alguma outra ocupação profissional fora 

dos limites condominiais. E apenas 9,8% dos gestores condominiais são 

profissionais contábeis. Quando um profissional contábil assume a atividade de 

administração do condomínio, ele agrega um diferencial a este exercício, pois 

poderá atuar de forma preventiva e com um maior controle com as despesas e 

receitas do condomínio, aliando seus conhecimentos gerenciais a uma rotina 

condominial. 
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Considerando que 80,4% dos condomínios utilizam os serviços de um 

profissional contábil, e que 84,3% dos gestores condominiais afirmaram conhecer a 

posição financeira e patrimonial atual do condomínio em que atuam, torna-se 

relevante resaltar que 25,5% dos condomínios não se encontram em situação 

financeira boa ou muito boa. 

Quanto à percepção dos síndicos ou administradores externos sobre a 

participação do contador na transmissão das informações financeiras e patrimoniais, 

quase a metade (45,1%) concordam com esta afirmação. 49% afirmaram que as 

tomadas de decisões financeiras e patrimoniais do condomínio são baseadas nas 

informações prestadas pelo contador, e 54,9% concordam que a atuação de um 

contador nas relações financeiras do condomínio contribui para um nível de 

inadimplência menor, pela existência de um maior controle financeiro. 

35,3% acordam que a atuação do contador nos condomínios residenciais se 

limita à elaboração das obrigações trabalhistas, demonstrando a forte cultura 

presente na profissão contábil, isto é, que este profissional só torna-se importante 

para a entidade quando cumpre suas obrigações estabelecidas por lei, como, por 

exemplo, cálculo das obrigações trabalhistas e sociais, e quando devido, às 

responsabilidades tributárias. 

Considerando que 48,7% dos casos válidos (isto é, 39 condomínios) não 

possuem um profissional contábil que os auxiliem na elaboração de um orçamento 

para despesas e receitas, verifica-se que muitas vezes não é falta de interesse da 

entidade de elaborar tais mecanismos de otimização dos resultados, mas a falta de 

atitude do próprio contador, que não trabalha sua empregabilidade e não expõe seus 

diferenciais de atuação gerencial dentro da organização, podendo unir os aspectos 

qualitativos e quantitativos e interpretá-los da melhor forma possível. 

Menos da metade (43,1%) dos contadores que atuam na contabilidade 

condominial participantes da pesquisa sugerem revisão periódica para o 

planejamento das despesas. 49% dos contadores entregam as contas para 

conferência e anexam algum relatório explicativo sobre a prestação de contas. E em 

52,1% dos casos válidos, os profissionais contábeis não participam do processo 

decisório relacionado às informações financeiras e patrimoniais. 

Dos 47,9% dos contadores que auxiliam na tomada de decisão, a maior 

concentração acontece nas decisões sobre a previsão de receitas e despesas (75% 

dos casos válidos). 
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Observou-se, através do Exato de Fisher, com um α de 9,5%, inferindo-se 

que parece não existir relação entre a presença do contador nas reuniões 

condominiais e sua contribuição qualitativa na prestação de contas. 

As formas de apresentações das contas condominiais mais comuns entre os 

condomínios são: o balancete simples (72,9% dos casos válidos), e a elaboração da 

demonstração do fluxo de caixa (41,7%). 25,5% dos gestores condominiais ainda 

não levam em consideração as observações realizadas pelo contador concernentes 

às informações financeiras e patrimoniais. E apenas 17,7% consideram a 

participação do contador como fundamental nas decisões. 

O profissional contábil parece exercer influência diante do processo decisório 

relacionado à gestão financeira e patrimonial de um condomínio residencial (Qui-

Quadrado igual a 17,486, com α < 0,001). 

Parece não existir relação entre o condomínio utilizar os serviços de um 

contador, e possuir uma situação financeira estável (Qui-Quadrado igual a 4,727, 

com α = 0,193). Dos 40 condomínios que utilizam os serviços de um profissional 

contábil 55% concordam que o contador é o responsável pelos gestores 

conhecerem a situação financeira e patrimonial do condomínio. 

 

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se, desta forma, que o profissional contábil parece exercer influência 

diante do processo decisório relacionado à gestão financeira e patrimonial de um 

condomínio residencial (Qui-Quadrado igual a 17,486, com α < 0,001), mas, na 

prática, ainda falta um caminho a ser trilhado para que sejam valorizados para este 

fim.  

Ressalta-se que estas considerações são válidas para a amostra selecionada 

para a realização da pesquisa, entretanto, condomínios com características 

análogas podem apresentar resultados semelhantes.  
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5.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 

Ao findar a pesquisa em questão, faz-se necessário ressaltar algumas 

recomendações para pesquisas futuras, tais como: 

Analisar a percepção dos contadores quanto à remuneração auferida pela 

realização dos serviços contábeis em um ambiente condominial; 

Verificar o desenvolvimento da relação legal entre contadores e condomínios 

residenciais; 

Estender a pesquisa para os condomínios empresariais e, também, realizar 

uma análise comparativa da produção das informações contábeis nos cenários 

residenciais e empresariais; e 

Replicar o estudo para outras cidades, no sentido de verificar se as variáveis 

se comportam da mesma maneira ao que foi encontrado no município de Campina 

Grande – PB. 
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APÊNDICE 
 

                                                                                                                        
 

Questionário para Síndicos ou Administradores de Condomínios Residenciais 
 
1. Grau de relacionamento profissional com o condomínio: (  ) Síndico   (  ) Administrador Externo 
 
2. Tempo de atuação na área condominial: ______________________. 
 
3. Tempo no cargo atual do condomínio em questão: __________________. 
 
4. Forma de ingresso na função atual de síndico/administrador:  
      (  ) Indicado(a) por outros moradores        (  ) Iniciativa própria       (  ) Outra. Qual? ____________ 
 
5. O Sr.(a) exerce alguma outra ocupação profissional?  (  ) Não  (  ) Sim. Qual? ______________ 
 
6. O condomínio utiliza os serviços de um profissional contábil?  (  ) Não  (  ) Sim 
 
7. Marque nas escalas sombreadas, o valor que corresponde ao grau em que o Sr.(a) considera cada 
um dos termos nas diversas situações: 
 

Conheço o desempenho financeiro e patrimonial do condomínio nos últimos três anos. 
1 2 3 4 5 

� Não conheço                                                                                                        Conheço muito � 
 

Conheço a posição financeira e patrimonial do condomínio neste momento. 
1 2 3 4 5 

� Não conheço                                                                                                      Conheço muito � 
  

Como se encontra a situação financeira do condomínio neste momento? (Caso conheça) 
1 2 3 4 5 

� Muito ruim                                                                                                                   Muito boa � 
  

O contador é o responsável pelo meu conhecimento da situação financeira e patrimonial do 
condomínio. 

1 2 3 4 5 
� Discordo fortemente                                                                                   Concordo fortemente � 
   

O tempo de experiência do síndico/administrador contribui para as melhorias na situação 
financeira e patrimonial do condomínio, mas a atuação do contador é indispensável. 

1 2 3 4 5 
� Discordo fortemente                                                                                   Concordo fortemente � 
 

As tomadas de decisões financeiras e patrimoniais do condomínio são baseadas nas 
informações prestadas pelo contador. 

1 2 3 4 5 
� Discordo fortemente                                                                                   Concordo fortemente � 
 
A atuação de um contador nas relações financeiras do condomínio contribui para um nível de 

inadimplência menor, pela existência de um maior controle financeiro. 
1 2 3 4 5 

� Discordo fortemente                                                                                   Concordo fortemente � 
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MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 



105 

 

A atuação do contador nos condomínios residenciais se limita à elaboração das obrigações 
trabalhistas. 

1 2 3 4 5 
� Discordo fortemente                                                                                   Concordo fortemente � 
 
8. O Sr.(a) sabe onde estão aplicados os recursos auferidos pelas cotas condominiais? 
      (  ) Não     (  ) Sim      Esse controle é realizado pelo contador?  (  ) Não    (  ) Sim           
                                             
9. Existe um controle de arrecadação que diferencie a totalidade das taxas de condomínio das 
taxas extras?        
      (  ) Não     (  ) Sim      Esse controle é realizado pelo contador?  (  ) Não    (  ) Sim 
  
10. Mensalmente, quando acontece a apresentação do boleto bancário ou correspondente para 
pagamento da taxa condominial, é oferecido um balancete com todas as receitas auferidas e 
despesas incorridas?  
      (  ) Não     (  ) Sim      Esse controle é realizado pelo contador?  (  ) Não    (  ) Sim 
 
11. Existe um orçamento para todas as despesas?  
      (  ) Não     (  ) Sim      O contador contribui para a sua elaboração?  (  ) Não  (  ) Sim 
 
12. O contador sugere revisão periódica para o planejamento das despesas? 
      (  ) Não     (  ) Sim 
                                                           
13. Como as informações financeiras e patrimoniais são processadas? 
      (  ) Pelo síndico   (  ) Pelo contador  
 
14. Como se dá a relação entre o conselho fiscal e o contador?  
      (  ) O contador apenas entrega as contas para conferência 
       (  ) O contador entrega as contas para conferência e anexa algum relatório explicativo sobre a 
             prestação de contas 
       (  ) Não existe relação 
                                  
15. O contador participa do processo decisório relacionado às informações financeiras e 
patrimoniais? 
      (  ) Não     (  ) Sim      Em quais aspectos?  
                                                            (  ) Decisões sobre cotas condominiais 
                                                            (  ) Decisões sobre a previsão de receitas e despesas 
                                                            (  ) Decisões de financiamento 
                                                            (  ) Decisões de investimento 
 
16. O contador participa das reuniões condominiais? 
 (  ) Não  (  ) Sim      Ele contribui com explicações sobre à prestação de contas? (  ) Não (  ) Sim 
 
17. Como as informações financeiras e patrimoniais são demonstradas no condomínio? 
        (  ) Balanço Patrimonial 
        (  ) Demonstração de Fluxo de Caixa 
        (  ) Balancete Simples 
        (  ) Livro Diário 
        (  ) Outras formas. Quais? ________________________________________________________ 
 
18. As observações realizadas pelo contador com relação às finanças e patrimônio do 
condomínio são levadas em consideração?   (  ) Não     (  ) Sim      
 
19. O Sr.(a) gostaria de externar algum ponto que não foi incluído no questionário, com relação 
à participação do profissional contábil no processo decisório financeiro e patrimonial dos 
condomínios residenciais? 
_________________________________________________________________________________ 
 

Muito obrigada pela colaboração!   
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ANEXO 

 

 

 
Figura 2: Exemplo de boleto bancário referente à taxa condominial sem balancete financeiro mensal 
                em anexo.      
Fonte: Condomínios residenciais participantes da pesquisa (2010). 
 

 

 
           Figura 3: Exemplo de boleto bancário referente à taxa condominial com balancete  
                           financeiro mensal em anexo.   
           Fonte: Condomínios residenciais participantes da pesquisa (2010). 
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                Figura 4: Exemplo 2 de boleto bancário referente à taxa condominial com balancete  
                                financeiro mensal em anexo.   
                Fonte: Condomínios residenciais participantes da pesquisa (2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


