RJV SERVIÇOS DE GESTÃO
OPERACIONAL DE CONDOMÍNIOS
Modelo de Gerenciamento de Serviços
para GRANDES e MEGA CONDOMÍNIOS

RJV SERVIÇOS

“A RJV Serviços de Gestão Operacional
é especializada em condomínios de
grande porte, aplicando seu modelo de
Gerenciamento de Serviços que garante
todos os processos e atividades necessários
para a excelência da operação cotidiana”.
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Gestão Operacional e
Administrativa
A RJV Serviços de Gestão Condominial é especializada em condomínios de grande
porte e apresenta o único modelo formal já criado para atender mega condomínios. Esses
condomínios demandam soluções flexíveis e eficientes, além de procedimentos definidos
e inovações que proporcionem a harmonia e qualidade de vida para os moradores,
funcionários e visitantes. Com segurança, respeito ao orçamento e práticas socioambientais.
Realizado a partir da observação das reais necessidades apresentadas por condomínios
de grande porte, esse documento descreve de forma simples os fluxos de atividades
necessários para atender todas as suas demandas operacionais e administrativas. Assim,
asseguramos que temos efetivamente formas de solucionar os problemas atuais, melhorar
os processos internos, otimizar recursos e ainda implantar práticas inovadoras.
A palavra-chave desse modelo é a otimização. Isso se reflete em melhores serviços e,
principalmente, no uso racional dos recursos e na redução de custos, realizando mais com
menos.
Nosso trabalho não se confunde com a Administradora, cujas atividades são distintas para
demonstrar toda a transparência necessária. Atuamos com qualquer Administradora, nos
adaptando às condições de cada uma.
Ressaltamos também que a nossa empresa não oferece mão de obra de limpeza, portaria,
vigilância e manutenção. Nosso trabalho é de gestão, garantindo que todos os elementos
e pessoas envolvidos desempenhem suas funções de forma integrada e coordenada, que
nenhuma atividade deixará de ser executada e que todas as metas de produtividade e
prazo serão cumpridas.
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Afinal, somos um grande integrador. Temos um quadro multidisciplinar de profissionais
com capacidade de abranger todas as atividades internas de gestão operacional e
administrativa, criando processos e métricas. Nos responsabilizamos pela organização e
manutenção de cadastros, atendimento a moradores, análise de contratos, otimização de
custos, gestão de fornecedores e serviços, além da promoção de ações de sustentabilidade,
bem-estar e outros.
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Sugerimos mudanças estruturais para a melhoria da gestão. A fim de dar transparência
aos processos, separamos os poderes e atribuímos as devidas responsabilidades. Nesse
modelo proposto, é ideal existir a figura de um síndico, a gestão operacional (nosso
serviço), o conselho fiscal e administradora.
Entendemos que a dificuldade de encontrar um condômino disposto a candidatarse a síndico é recorrente. Nestes casos, há a possibilidade de oferecermos um síndico
profissional que, por contrato, terá autonomia parcial e o dever de submeter ao conselho
qualquer decisão de relevância reconhecida.
Assim, fazemos com que a grande e complexa engrenagem formada por síndico, conselho
fiscal, condôminos, administradora, funcionários e prestadores de serviço funcione
corretamente, sincronizada e com objetivos comuns.

Síndico
Moradores

Conselho

Gestão
Operacional

Fornecedores

Nosso modelo opera por meio
de checklists, controles, fluxos
de informações, planejamento,
processos e com a utilização de
recursos informatizados.
Dessa forma, nada deixará
de ser analisado, realizado e
acompanhado em sua execução
e qualidade.

Administradora

Funcionários

Nossa proposta é substituir o atual modelo de fornecimento de mão de obra pelo Modelo
de Serviço, no qual nós seremos responsáveis pelos resultados. Assim, é de nossa total
responsabilidade executar tudo o que foi decidido, independentemente do número de
profissionais que precisarão ser envolvidos para o pleno atendimento das metas.
Apresentaremos prestação de contas, através de relatórios constando tudo que foi
realizado durante o mês, histórico de chamados, informações importantes, reduções de
custos obtidos etc.
RJV SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL DE CONDOMÍNIOS
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O Modelo
O modelo é descrito através de seus papéis, funções e responsabilidades. Seguindo uma
estrutura formal, ele engloba todas as disciplinas operacionais, técnicas, financeiras e de
planejamento.

Nível de Serviço

Problemas

Capacidade

Continuidade

Mudanças
Incidentes

Financeiro

Liberação

Segurança

Disponibilidade

Configuração

Atividades
O serviço é composto por diversas atividades que são realizadas por nossos profissionais.
Essas atividades são classificadas como ordinárias ou incidentes, e assim recebem o correto
tratamento conforme sua criticidade e urgência.
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Listaremos as atividades que serão realizadas e os meios que utilizaremos para alcançar
os resultados esperados. Primeiro, diferenciaremos atividades ordinárias das incidentes.
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Atividades Ordinárias ou Rotineiras
São o conjunto de atividades realizadas periodicamente. Temos procedimentos detalhados
para essas atividades, que abrangem todas as necessidades cotidianas de um condomínio
de grande porte. Todas as atividades rotineiras constam no Catálogo de Serviços, ou seja,
a lista completa das atividades que são de obrigação de nossa Gestão Operacional de
Condomínios.
Exemplos de Atividades Rotineiras:
Limpeza, manutenções preventivas, troca de extintores, organização
dos arquivos, atendimento a moradores, inspeções, compras, suporte
a funcionários e outros.

Incidentes e Solicitações de Serviço
São relacionados a todas as anomalias ou solicitações de serviço. Os incidentes são qualquer
tipo de indisponibilidade ou mau uso de determinado recurso ou serviço oferecido pelo
condomínio. É aqui que colocamos em prática o Acordo de Nível de Serviço, documento que
define os prazos de atendimento e recuperação dessas indisponibilidades.
Exemplos de Incidentes e Solicitações de Serviço:
Reparo de elementos elétricos e eletrônicos, troca de lâmpadas.
Situações de indisponibilidade de água, emergências, vazamentos,
incidentes de segurança, mudanças, solicitações de informações e
documentos.
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Fluxo de Atendimento de Incidentes
e Solicitações de Serviços
Mesmo com ações preventivas, de manutenção e sistemas redundantes, elementos da
infraestrutura estão sujeitos a avarias e situações emergenciais. Nosso trabalho está
em, além de minimizar possíveis impactos a moradores e funcionários, reestabelecer
dentro dos prazos definidos e aceitáveis a normalidade dos serviços.
Para isto, obedecemos procedimentos rápidos, transparentes e eficientes de
identificação, registro, análise e execução, como ilustrado abaixo:

Análise de Incidentes
Recorrentes ou de maior
Gravidade (Problema)

Incidente ou
Solicitação de Serviço
Rápido reestabelecimento de uma
eventual disponibilidade ou resposta
a uma solicitação do serviço

Encontrada uma
Solução Temporária
ou Definitiva

Execução das Ações
Operacionais (Liberação)

Planejamento das ações
Operacionais (Mudança)

Execução deve seguir todas as
instruções definidas no planejamento

A implantação de uma ação operacional assim
como dos incidentes devem ser avaliadas e
aprovadas, garantindo o planejamento as
etapas a análise de riscos e custos envolvidos.

PROCEDIMENTOS

NÍVEL DE SERVIÇO
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CATÁLOGO SERVIÇOS

Identificação da Falha – pode acontecer pelos moradores, pelo síndico, nas rondas
realizadas pelos funcionários ou de forma automatizada, através de alarmes.
Registro da Falha – em todos os casos, as falhas e solicitações de serviço serão
registradas em um sistema online. Os condôminos e o síndico poderão acompanhar
o andamento da ocorrência e o atendimento dos prazos estabelecidos.
Tratamento da Falha - o registro será imediatamente encaminhado para o
responsável pela sua execução, categorizada e priorizada. Para cada caso será
analisada a complexidade e custo, assim como a eventual necessidade de serviço
prestado por empresa externa ou ainda de contratação emergencial de terceiros.
Após a análise, se a manutenção for de baixa complexidade, com procedimentos
formais e realizada por funcionários próprios, será gerada uma ordem de serviço
ordinária, executado o serviço e o registro fechado.
Para casos de maior complexidade, a solução será validada pelo síndico e conselho,
que analisarão, a depender da urgência, se a mesma será aprovada imediatamente
e ou se será iniciado processo de contratação do serviço.
Fechamento do registro – após a confirmação do incidente devidamente finalizado,
é dado como concluído e o solicitante receberá uma confirmação de seu status.
Todos os registros arquivados servem de base para a prevenção dos incidentes mais
recorrentes, atuação da manutenção preventiva e alinhamento dos processos.
Para eventos ocorridos fora do horário administrativo mantemos equipes de plantão
que darão tratamento inicial à ocorrência e encaminhará para o responsável, seja
interno ou fornecedor de serviço, para que atendam dentro dos prazos definidos.
Realizamos o acompanhamento da execução e fechamos o chamado após a
normalização da situação.
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Catálogo de Serviços Atividades Ordinárias
A lista de atividades que são de obrigação da Gestão Operacional de Condomínios é
conhecida como Catálogo de Serviços.
As atividades ordinárias foram divididas nas categorias: gestão geral, administrativos,
operacional e processos, rotineiras, gestão de fornecedores e aquisições, trabalhistas,
comunicação, regulamentos e leis e SMES.

Gestão Geral
A Gestão Geral é a principal função do processo e responsável pela integração de todas
as atividades de controle de execução e qualidade dos serviços realizados. Aqui daremos
o suporte ao síndico e conselho, com o objetivo do cumprimento fiel da Previsão
Orçamentária e do Nível de Serviço.
Toda a coordenação e integração depende diretamente da Gestão Geral, sob o comando
do Gestor Geral, que é um profissional qualificado para atender, comandar e integrar os
setores do condomínio.

Otimização x Racionamento

Em todas as atividades descritas, a fim de atender em sua plenitude as necessidades
impostas pelos condôminos, garantimos que nenhuma redução de pessoal, consumos e
custos será realizada com base no racionamento, mas sim na otimização. Isso significa
alcançar a máxima eficiência dos recursos físicos e financeiros existes, através de melhorias
operacionais, tecnológicas, treinamento, processos, procedimentos, reavaliação de todos
os contratos e incansáveis negociações com fornecedores de produtos e serviços.
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Atividades:

• Controle de gastos, previsão orçamentária, planejamento e acompanhamento do previsto x
realizado, análise de balancetes e contas, índices de inadimplência e envio para aprovação do síndico
e conselheiros.
• Executar fielmente as disposições orçamentárias aprovadas pelas Assembleias Ordinárias (anuais);
• Avaliação da situação de gestão. Implantação de procedimentos, organização de documentos e
revisão dos contratos de prestação de serviços
• Manter o síndico, subsíndico e conselhos consultivo e fiscal sempre cientes dos atos praticados
no interesse do Condomínio. Prestar orientação quanto aos procedimentos fiscais e legais que lhe
forem formalmente solicitados, bem como informá-los sobre os problemas do condomínio e oferecer
sugestões de melhoria.

Administrativos
As atividades administrativas são responsáveis pela manutenção das informações, organização e
controle do fluxo de documentos, permitindo assim a rápida localização dos documentos necessários
para tomadas de decisão, comunicações, planejamentos e outros. Essas atividades também abrangem
o tratamento de contas, classificação e repasses para a Administradora.
Através desses controles, somos capazes de garantir a conformidade dos cadastros, até mesmo a
autorização de entrada de prestadores de serviços, empregados, visitantes e veículos. Essas atividades
dão suporte aos demais processos provendo informações úteis e atualizadas.

Atividades:

• Organização de documentos (cadastro de moradores, notas fiscais, contratos de trabalho, processos
administrativos, convenção, regimento, arquivos em geral)
• Condução do processo de classificação, aprovação e encaminhamento de contas a pagar
• Pagamento e Recebimentos (contas, compras, tributos, impostos, notas fiscais, cotas condominiais,
multas etc.)
• Cobranças extra judiciais e encaminhamento de cobranças judiciais de inadimplentes
• Documentos obrigatórios (dedetização, limpeza de cisterna, extintores, RIA - elevadores, INSS,
laudo dos bombeiros etc.)
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Operacional e Processos
As atividades operacionais e de processos oferecem suporte à Gestão Geral, para quem se reporta e
recebe as solicitações de criação e melhorias de processos.
Existe o papel do Gestor de Processos, que controlará a realização das atividades abaixo. Elas serão
realizadas por si e funcionários próprios, ou por funcionários terceirizados do condomínio.
Um Gestor Técnico será responsável pelo acompanhamento das atividades operacionais e também
do cumprimento dos prazos e da qualidade esperada. Além disso, ele faz os estudos de melhorias
operacionais com objetivo em redução de indisponibilidades e de consumos. Ele também elabora
as especificações de aquisição de produtos e serviços destinados à operação. Esse procedimento é
sempre feito com base de técnica e preço, além da análise do Custo Total de Propriedade - TCO, onde
levamos em consideração não somente os custos de aquisição, como também os custos de operação e
manutenção do equipamento pelo período estimado de sua vida útil.
Lembramos que as atividades realizadas pela RJV Serviços são de gestão, nunca executando atividades
operacionais.

Atividades:
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• Geração de relatórios mensais de métricas e serviços prestados.
• Buscar meios de melhorar a eficiência operacional, de recursos humanos e dos processos de aquisição,
tendo sempre como meta reduzir, otimizar custos e cumprir o orçamento imposto.
• Especificação de aquisição de produtos e serviços com base no TCO
• Acompanhar a execução das obras e adequações previstas
• Controle de rotinas operacionais
• Checklist de atividades de rotina
• Administração de serviços tipo pay per use
• Acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas
• Automação de processos
• Realização do inventário patrimonial
• Verificação diária das condições do condomínio em relação à limpeza e não conformidades operacionais
• Acompanhamento da manutenção de jardins
• Rotinas de limpeza de cisternas e reservatórios
• Verificação do sistema de câmeras e interfones
• Acompanhamento da revisão dos sistemas elétricos e hidráulicos: iluminação, bombas, portões,
elevadores, geradores etc.
• Funcionamento da piscina (bomba, limpeza, guardião próprio ou contratado, regras de uso e horário
de funcionamento)
• Controle do uso de áreas comuns: Salão de Festa, Salão de Jogos, Home Theater, Playground e outros
RJV SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL DE CONDOMÍNIOS

Gestão de Fornecedores e Aquisições
Todo o processo de gestão de fornecedores atende a ampla concorrência, sem benefícios a nenhuma
empresa específica, com total transparência, ética e honestidade. Repudiamos todo tipo de recebimento
e pagamento de vantagens para favorecer quaisquer empresas. Por esse motivo, focamos somente na
gestão, não oferecendo serviços de terceirização e administração para manter a lisura e não haver
conflitos de interesses. Estamos 100% do lado do condomínio, a empresa ganhadora de qualquer
processo será aquela que atender à especificação do produto e serviço com o menor custo.
Todas as cotações serão realizadas com o máximo possível de participantes. Hoje a nossa base de
fornecedores conta com mais de 1000 empresas em diversas áreas e analisamos as melhores cotações.
Será realizado um parecer técnico de cada uma, que será submetido ao síndico e conselho para que
decidam o fornecedor a ser contratado, levando em consideração critérios como técnica e preço.
As cotações para todos os condomínios que gerenciamos é realizada por uma única equipe, que
centraliza as demandas. Com isso conseguimos, pelo grande volume, negociações mais vantajosas
com considerável redução de preços.
Essa atividade também engloba o controle e análise de contratos, acompanhamento de prazos, valores,
negociações, contrapartidas ao condomínio e cobrança dos documentos legais a serem entregues pelos
fornecedores de serviços como SEFIP, folha de pagamento, GPS etc.
Os contratos serão todos redigidos e revisados pelo jurídico e equipe técnica, a fim de atender
plenamente as necessidades do condomínio em relação aos prazos, qualidade dos serviços e cláusulas
gerais, como multas, rescisão etc.

Atividades:

• Gestão de Fornecedores (avaliação, prospecção, cadastro, contrato de valor futuro)
• Gestão de Compras (cotação, tomada de preço, negociação e aprovação)
• Controle e Negociação de Contratos
• Análise dos contratos de serviços existentes, negociação de redução de custos e recomendação ao
síndico sobre manutenção ou troca de fornecedor, simples cancelamento do serviço ou absorção de
serviço por funcionários próprios.
• Execução do processo de aquisição de produtos e serviços.
• Gerenciar e negociar contratos de prestação de serviços e manutenções
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Trabalhistas
Na ordem trabalhista, nosso trabalho inicia-se analisando cada contrato de trabalho e entrevistando
novamente cada funcionário, para identificar desvios de função, adequação de atividades, custos de
transporte, situação dos funcionários em áreas insalubres e perigosas, quantidade de horas extras,
cargos de chefia etc.
Após isso, juntamente com o conjunto de procedimentos operacionais e indicações de otimização
de processos, reavaliaremos o dimensionamento das diferentes equipes operacionais, auxiliares de
limpeza, portaria, jardinagem, piscina, segurança e outros para adequar a necessidade do condomínio,
evitando gastos desnecessários e mantendo o padrão de qualidade exigidos.
Entendemos que as relações de trabalho vão além da coordenação de atividades cotidianas. Por isso,
temos a missão de motivar e fidelizar os funcionários, atuando com respeito às leis, reconhecimento
verbal e financeiro, treinamento, educação, aperfeiçoamento profissional e outros.
Já implantamos com sucesso salas com aulas de informática, português, segurança e postura, além de
treinamentos específicos externos em áreas de manutenção como forma de manter talentos internos,
assim como incentivá-los a concluir os estudos formais.
Outras formas de motivação são as ações de coleta seletiva, destinando parte ou todos os recursos para o
fundo de funcionários e benefícios. Por aprovação dos condôminos, esses recursos podem ser oferecidos
em forma de vale alimentação, cestas básicas, planos de saúde e odontológico, vale cultura etc.
Apesar do desafio operacional e do aumento significativo de trabalho, incentivamos os condomínios a
manterem ou tornarem os quadros de funcionários próprios, principalmente nas atividades de limpeza
e portaria. Essa medida, além de reduzir custos, melhora a flexibilidade das escalas de trabalho e
ainda aumenta a segurança interna, uma vez que processos rigorosos de contratação aumentam a
confiabilidade dos funcionários. De qualquer forma seguimos estritamente a decisão das assembleias
e estamos aptos tanto a gerenciar equipes próprias como de terceiros.
No caso dos condôminos decidirem pela migração do modelo de serviços terceirizados para o modelo
de funcionários próprios, somos capazes de conduzir o processo de contratação, realizando todas
as atividades de recrutamento, seleção e treinamento básico para o desempenho de suas atividades.
Contamos com profissionais especializados e psicólogos, assim oferecemos um processo seguro de
contratação.
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O caminho inverso de substituição dos funcionários próprios por terceirizados é igualmente possível.
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A folha de pagamento continua sob a responsabilidade da Administradora. O que faremos é garantir
a conformidade do apontamento de horas trabalhadas e os limites máximos permitidos na convenção
coletiva da categoria.

Atividades:

• Gestão de Funcionários (apontamento de horas, contratos de trabalho, escala de trabalho, escala de
férias, horas extras, benefícios, dissídio etc.)
• Motivacional de Funcionários (incentivo, motivação, metas, recompensas, reconhecimento etc.)
• Verificação da situação dos funcionários (requisitos legais, uniformes, equipamentos de proteção
individual, condições de trabalho, atividades e eventuais desvios de função)
• Orientar os funcionários do Condomínio no sentido de manter o bom andamento dos serviços
condominiais, atuando sempre com discrição e boa educação perante os condôminos. Que sejam
assíduos, observem o cumprimento do horário de trabalho, executem os serviços inerentes a cada um
dos seus cargos e ainda zelem pela segurança do prédio
• Acompanhar o processo seletivo de empregado, juntamente com o Síndico, Conselho e a
Administradora contratada;

Comunicação
É sempre um grande desafio conseguir uma comunicação eficiente em condomínios de grande porte
e, por isso, utilizaremos formas mistas de contato com os condôminos, proprietários e demais partes
interessadas. Para isso utilizaremos os sistemas informatizados de cadastro de pessoas para divulgação
por email e circulares. Utilizaremos eventualmente também comunicados em elevadores, cartas, redes
sociais, SMS e WhatsApp para alcançarmos o máximo de pessoas, principalmente para convocações
de assembleias, comissões, ações sociais, interrupções operacionais, manutenções etc.

Atividades:

• Informar os acontecimentos do período
• Notificar condôminos
• Alertar sobre paradas operacionais e manutenções
• Divulgar dicas de segurança, meio ambiente, saúde e bem-estar
• Divulgar todas as ações
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Regulamentos e Leis
Garantimos o pleno atendimento de todas as determinações legais, decisões tomadas em assembleia,
convenção e regimento internos. Não toleramos desvios, cumprindo os processos com rigor a fim de
manter a ordem e a conformidade.

Atividades:

• Aplicação de advertências e multas por não cumprimento das regras do regimento interno e
convenção
• Atendimento e adequação às leis municipais, estaduais e federais
• Atendimento às determinações dos órgãos governamentais e de classe
• Atendimento a condôminos para dúvidas, solicitações, reservas, reclamações etc.
• Mediação de Conflitos entre funcionários, condôminos, fornecedores e prestadores de serviços
• Atendimento à fiscalização do Ministério do Trabalho, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros,
Sindicato da categoria etc.

SMES – Segurança, Meio Ambiente, Eficiência
Energética e Saúde
Temos grande preocupação com a segurança, saúde e sustentabilidade. Acreditamos que a base
está na qualidade e preservação da vida. Por isso, promovemos sistematicamente ações que visam o
aumento da segurança física, através de meios tecnológicos e treinamentos, simulações de situações
de emergência, treinamento dos funcionários, revisão dos sistemas de combate à incêndio, análise de
desvios de segurança, sistemas elétricos e hidráulicos redundantes, controle de pragas, ações de saúde,
bem-estar, sustentabilidade, sociais, acessibilidade e outros.
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Atividades:

• Entrar em contato com o Síndico e ou membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal para adotar as
providências preliminares nos casos de emergência/urgência.
• Disponibilizar telefones e emails para contatos em caso de atendimento de emergências comprovadas
como incidentes que causem interrupção de serviços, riscos de segurança e ou prejuízos financeiros.
• Planos de emergência e rotas de fuga
• Criação de brigadas de incêndio
• Controle de extintores e sistemas pressurizados para combate e extinção de incêndio.
• Revisão da iluminação de emergência
• Dedetização
• Campanhas de responsabilidade social (participação e divulgação de campanhas como doação de
sangue, campanha do agasalho, mutirões de plantio em áreas públicas, visitas em creches e asilos,
centros de convivência, vítimas de desastres naturais etc)
• Promoção da sustentabilidade (telhados verdes, horta, compostagem e minhocário, reflorestamento,
coleta seletiva, redução de consumo de água, de energia elétrica e de produtos elétricos e limpeza)
• Ações de consumo responsável (divulgação de áreas próximas de compra perto da residência sem a
necessidade de usar carro, feiras livres, feiras orgânicas, sites de produtos naturais e orgânicos, compra
e disponibilização de carrinhos de compra e ecobags, priorizar produtores locais e nacionais)
• Promoção da saúde e bem-estar (dicas de saúde, promoção de eventos internos e externos como
caminhadas, trilhas, passeios ciclísticos, hidroginástica, legislação sobre o funcionamento das
academias etc)
• Organizar e divulgar eventos comemorativos.
• Acompanhar a implantação, adequação e manutenção da coleta seletiva
• Buscar por meio de parceiros a eficiência energética e otimização de consumo de recursos como a
água e produtos de limpeza.
• Promoção de atividades para crianças, adultos e terceira idade
• Providenciar estudo sobre acessibilidade nas áreas comuns
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A Formação da Equipe, Funções, Papéis e
Responsabilidades
Um dos pontos fundamentais do modelo é a correta qualificação e treinamento do pessoal que cuidará
especificamente da gestão. O pilar para o sucesso é baseado em pessoas, ferramentas e processos.

Gestor Geral

Para Mega Condomínios, esse papel será assemelhado ao de um prefeito, com poder limitado de
decisão, subordinado ao síndico. O Gestor geral é responsável pelo dia-a-dia, integrando todas as
pessoas, acompanhando indicadores e metas e garantindo que todos tenham as condições necessárias
para desempenhar suas atividades.

Gestor de Processos e Qualidade

Responsável pela criação e acompanhamento dos processos, prazos e metas, emitirá relatórios que
serão consolidados pelo Gestor Geral.

Gestor Técnico

Acompanha as atividades operacionais, realiza estudos de melhorias, cria procedimentos operacionais
e escreve as especificações de produtos e serviços, além de elaborar os pareceres sobre os orçamentos
recebidos.

Auxiliares Administrativos

Farão todas as atividades de atendimento a moradores, classificação de contas, manutenção dos
cadastros, controle de arquivos e outros.

Compradores

Têm a responsabilidade de promover todo o processo de gestão de fornecedores e compras. Essa
equipe fica localizada fora do condomínio e realiza aquisições e negociações em conjunto.

Atividades de Apoio

São todas as atividades que realizamos e que não demanda uma pessoa dedicada em tempo integral.
São também serviços compartilhados entre diversos condomínios, por onde conseguimos otimização
do recurso humano. Aqui entram as análises de balancetes, entrevistas a candidatos a emprego,
apontamento de horas trabalhadas, negociações sindicais, jurídico etc.

18

RJV SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL DE CONDOMÍNIOS
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http://www.zirtaeb.com/index.php/2013/08/20082013-secovi-rio-lanca-blog-		
condominios-verdes-no-dia-da-habitacao-218/
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