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RESUMO

O vertiginoso crescimento do setor imobiliário acelerado pela recuperação da Economia Brasileira, transforma o segmento Construção Civil, em 
uma opção precípua de adquirir a casa própria, por conta de empreendimentos lançados ao mercado Imobiliário para negociação. Em mesma 
linha a Secovi-SP1, registra que o mercado imobiliário brasileiro tende a crescer para o exercício de 2018, em uma variação percentual de 10% 
(dez por cento). Nessa mesma linha, Oliveira (2018) contribui informando que o segmento imobiliário reflete o contexto de um Brasil atual, por 
conta de uma economia com expectativa de recuperação alimentando sonho dos Brasileiros em adquirir a tão desejada “casa própria”. De uma 
maneira uniforme, esses fatos atingem diretamente a Gestão Estratégia dos Condomínios em Prever Receitas e Fixar Despesas para um exercício 
social determinado. Por essa razão a Contabilidade Condominial se faz presentes em relatórios usuais da contabilidade, descritos no CPC (Comitê 
de Pronunciamento Contábil). Em razão de elevado montante arrecadado em condomínios em todo o Brasil, faz necessário uma especialização 
específica neste segmento para que os Gestores de condomínios possam ter uma variedade de ferramentas quando na tomada de decisão. Fogo 
(2015) colabora com a discussão, informando que nos dias atuais os condomínios movimentam quantias de altos valores, sendo assim a 
contabilidade condominial está em evidência, contribuindo significativamente com informação fidedigna para a tomada de decisão. A folha de 
pagamento absorve grande parte da arrecadação dos condomínios,  sendo assim qual é o mais vantajoso sobre dois contextos terceirizar ou 
contratara mão de obra para realiza as atividades de execução do condomínio? Uma vez que esta informação não é averiguada, o presente artigo 
em como objetivo geral comparar folhas de pagamento de condomínios e valores cobrados por empresas terceirizadas para mão de obra de 
portaria, zeladoria e limpeza, analisando qual é o mais vantajoso atualmente para o orçamento dos condomínios. Por meio de uma pesquisa 
descritiva e estudo de casos que segundo Gil (2008) requer “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o 
seu conhecimento amplo de detalhado”, foi feita análise qualitativa e quantitativa de dados coletados da folha de pagamento de condomínios 
localizados na cidade de Porto Alegre,permitindo a hipótese de contratar diretamente a mão de obra diminuiu o custo da folha de pagamento ou 
não diminui o custo. A justificativa do artigo é levantar a discussão sobre o custo da folha de pagamento para os condomínios, mostrando o 
quanto a contabilidade condominial é relevante para o cotidiano das pessoas que moram em condomínios. Comparando e justificando qual tipo 
de contratação de funcionários é a mais vantajosa e qual diminui o custo do condomínio.
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