
 

 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE e AABIC – ASSOCIAÇÃO 
DAS ADMINISTRADORAS DE BENS IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS 

 

 

 

 

 

Formação de Gerente de Condomínio 

 

 

 

 

MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PLANEJAMENTO DE CONTAS A PAGAR 

 

  

ELAINE CRISTINA PEIXOTO DA SILVA 

ELIS REGINA GARCIA 

JULIANA ALVES LIMA 

MÁRCIA VIEIRA DA SILVA 

MICHAEL CRISTIANO SILVA 

SHEILA DE FASIO PINHEIRO 

TÁCIA PONTES DA SILVA 
 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, 2019 



MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PLANEJAMENTO  

DE CONTAS A PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador (a): Prof. Carlos Alberto Campos Negrette 

Especialização em Pós-graduação e MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 

  

Projeto do Trabalho para Formação de 

Gerente de Condomínio, presentado ao 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

Associação das Administradoras de Bens 

Imóveis e Condomínios, como exigência 

para a elaboração do Planejamento em 

grupo para avaliação final. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao professor Carlos Alberto Negrette, pela paciência e compreensão com que 

se dirige a seus alunos, pelo apoio e confiança na orientação deste trabalho, pelas suas 

palavras firmes e incentivadoras; 

A todos os professores que, se disponibilizaram há nos transmitir todos os seus 

conhecimentos, agregando conhecimento e valores em cada aula ministrada.    

Aos colegas de curso, que ao longo deste ano pôde solidificar a amizade, o 

conhecimento e compartilhamento de informações agregadoras em nossa jornada 

profissional. 

A empresa que acreditou em nosso projeto e nos concedeu informações para 

que pudéssemos elaborar nosso trabalho. 

A todos os amigos e familiares que, direta e indiretamente colaboraram para 

que realizássemos este projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedicamos este trabalho aos nossos 

professores, familiares e ao nosso grupo, pelo 

esforço e empenho na realização deste 

projeto. 



 

 

RESUMO  

O projeto aborda a importância da organização e estruturação do planejamento 

de contas a pagar. Consiste em auxiliar a WER, a identificar a melhor forma de 

aprimorar os seus procedimentos, oferecendo uma ferramenta de controle financeiro 

para que as contas sejam pagas na devida data de vencimento, sem acarretar honos para 

o condomínio ou para a administradora.  

Quando se tem um modelo assertivo de Fluxo de Caixa a visualização 

antecipada das necessidades ou sobras de caixa no curto prazo permite simulações, 

auxilia o gestor a planejar e até mesmo tomar uma decisão urgente sem 

comprometimento financeiro. Ao final, o estudo dá ao gestor uma visão holística das 

atividades da organização, projetando as entradas e saídas do caixa, bem como todo o 

conjunto de decisões que afetam direta e indiretamente sua saúde financeira.  

Permite estimar as operações realizadas pela empresa, facilitando à análise e 

decisão de comprometer recursos financeiros, e determinar o quanto a organização 

dispõe de capital próprio, bem como utilizar as disponibilidades da melhor forma.  

O presente estudo foi direcionado para o ramo condominial, o qual visa sugerir 

melhorias no planejamento de contas a pagar. Nosso objetivo e simplificar, controlar e 

parametrizar o modelo existente, mantendo assim a eficácia na prestação de serviço.  

A pesquisa foi realizada junto a uma grande administradora WER Imóveis, que 

ao longo de seu crescimento não conseguiu adequação necessária para o subsistema da 

tesouraria, que em nosso estudo de caso terá seu embasamento no contas a pagar.   

Palavras-chave: Gestão Financeira – Fluxo de Caixa – Contas a Pagar – 

Planejamento – Treinamento e Desenvolvimento 
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Introdução  

Buscando qualidade e eficiência no trabalho diário, as administradoras visão 

sempre melhorias em seus processos internos, para que não ocorra insatisfação por parte 

de seus clientes. 

Neste contexto se destaca o fluxo de caixa como um instrumento que 

possibilita o planejamento e o controle dos recursos financeiros, proporcionando uma 

visão clara da administração real do caixa. 

Os condomínios se sustentam com recursos próprios, gerados através das cotas 

condominiais que, de acordo com a Lei 10.406/2002, artigo 1.336 do CÓDIGO CIVIL 

BRASILEIRO. Estas receitas devem ser suficientes para honrar as despesas e 

compromissos assumidos que variam de acordo com o porte e estrutura do condomínio, 

das unidades, número de funcionários, etc.  

A gestão financeira é fundamental neste aspecto, pois uma má gestão destes 

recursos acarreta em grandes chances de comprometer a economia do condomínio e 

onerar desnecessariamente os moradores.  

O trabalho apresentado tem o objetivo de identificar os pontos mais fortes das 

falhas e chegar à solução que poderá auxiliar a empresa em uma melhoria visível para 

todos os envolvidos, não deixando de lado a visão, missão e valores da empresa. 
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Capitulo 1 – Organização 

     1.1 Origem 

A WER Imóveis Ltda, tem sua sede própria na Rua Júlio César, n°. 78. Está 

localizada no coração dos Jardins há 65 anos. Iniciou suas atividades administrativas em 

10 de fevereiro de 1954. 

Inicialmente começou a administração de condomínios com apenas 8 

condomínios. Desde então não parou mais de crescer, captando e administrando cada 

vez mais condomínios e, hoje possui 200 condomínios sob sua responsabilidade.  

Uma empresa com foco em administração, locação e venda de imóveis, a WER 

conta com uma equipe de profissionais qualificados para atender todos os tipos de 

condomínios. 

Por estar há muitos anos no mercado, hoje é comprovado que a WER nasceu 

para administrar condomínios. Conta com equipes especializadas, que presta o melhor 

atendimento do mercado condominial, atuando de forma preventiva e consultiva com as 

demandas de cada prédio e atendimento personalizado e diferenciado, onde cada 

condomínio é tratado de uma maneira única e específica. 

Tem toda estrutura de apoio para administrar a rotina do condomínio, como: 

• Contribuição do departamento de Recursos Humanos � Auxiliando 

desde a contratação de funcionários até administração de relação entre 

empregador e empregado; 

•  Departamento fiscal e tributário � Que realiza todos os recolhimentos 

de guias e darfs, efetua os pagamentos e cuida das transações bancárias; 

• Apoio jurídico � Que faz acompanhamento de processos de ações de 

condomínios; 
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•  Departamentos de compras e suprimentos � Que realiza cotações para 

aquisição de materiais e contratos; 

• Departamento de expedição � Onde é realizada a montagem das pastas 

de prestações de contas; 

• Equipe de engenharia � Que acompanha obras e realiza vistorias 

técnicas.  

 1.2 Missão 

Atuar na administração de condomínios, na gestão de patrimônios, nos serviços 

de locação e venda de imóveis. Com uma prestação de serviços de qualidade, tornando a 

rotina dos condomínios mais simples e prática no seu dia a dia e assim, satisfazer a 

necessidade de seus clientes.  

 1.3 Valores 

Transparência com todos os clientes, prestadores de serviços e colaboradores; 

Responsabilidade em administrar imóveis de todos os padrões; 

Qualidade no atendimento e em cada contato com síndicos, zeladores, 

condôminos, colaboradores dos condomínios e demais pessoas envolvidas no dia a dia; 

Confiança por estar há 65 anos no mercado, administrando imóveis com 

eficiência e habilidade; 

Compromisso com meio ambiente, elaborando comunicados e pastas de 

prestação de contas digitais, reduzindo assim, o uso de papéis. 
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Capitulo 2 – Problemática 

Há pelo menos 3 anos, foi notada uma falha nos procedimentos de contas a 

pagar. Após uma rotatividade grande de assistentes, os procedimentos corretos foram 

esquecidos e, cada assistente e gerente têm as suas próprias ferramentas para controlar 

as contas que recebem via malote ou e-mail para programação de pagamento.  

Uma parte do problema também foi localizada no departamento financeiro, 

erros recorrentes surgiram de forma que a administradora teve que arcar com o prejuízo 

de juros e multas. De forma mais ampla, pode-se dizer que o problema surgiu pelo fato 

de não haver um cronograma, uma parametrização para os assistentes e gerentes 

seguirem e controlarem as contas diárias e, até mesmo a falta de treinamento, desta 

forma, não há procedimentos a serem seguidos e, acabam sendo utilizados controles 

aleatórios, onde cada colaborador faz da sua maneira.  

Entretanto, este procedimento algumas vezes geram algumas falhas nos 

pagamentos, atrasando as contas de contratos de manutenções, pagamentos parcelados e 

pagamentos de contas de consumo, podendo ocasionar problemas futuros, com o cliente 

final. 

A falta de controles gerenciais e informações provocam um desequilíbrio, 

aumentando a tensão do dia a dia e, nessas situações o gerente passa a administrar sob 

forte pressão a sua carteira de condomínios, visto que, não tem de forma prática e rápida 

a tomada de decisões importantes, consequentemente grande parte de seu tempo e 

esforços são dedicados para apagar incêndios e refazendo trabalhos, uma vez que, sem a 

organização influencia nas decisões precisas e, sem esta organização há falha em todos 

os aspectos financeiros do condomínio, na previsão orçamentária, tanto há longo prazo, 

quanto em curto prazo, tornando a saúde financeira do condomínio um caos. 



11 

 

 

2.1 Desmotivação 

A falta de controle padrão gera certo desconforto entre os departamentos de 

contas a pagar e o departamento de condomínios, que recebe e encaminha as contas para 

pagamento. 

Algumas vezes o problema está nas contas enviadas para pagamento e, que 

acabam sumindo, desta forma, algumas contas acabam não sendo não pagas, gerando 

desgaste entre os colaboradores. 

Extravio de contas normalmente ocorre por falta de organização no 

recebimento. Por tanto, entende-se que o ideal no processo administrativo das contas é: 

retirar todas as contas do malote, codificar, coletar assinatura do gerente e protocolar 

para encaminhar ao departamento responsável. Diante disto, a responsabilidade pelo não 

pagamento não recai para quem de fato recebeu.  

Um dos problemas mais frequentes é o envio de contas por parte dos 

assistentes, para o departamento de contas a pagar, alguns assistentes enviam as contas 

que estão vencendo no dia em cima da hora, para que o pagamento seja realizado de 

imediato. Lembrando que, por trás de todo pagamento existe um procedimento de 

análise fiscal, para recolhimento de impostos e lançamento da despesa no sistema, desta 

forma, enviada ao banco o arquivo para pagamento.  

Alguns procedimentos mal realizados geram desconforto para ambos os 

departamentos, tornando algo simples em complicado, a falta de comunicado entre os 

colaboradores também gera erros recorrentes. 

Ainda, outro ponto gerador de erros é o acumulo de funções centralizadas em 

apenas um colaborador, deixando-o sem muito tempo para exercer as suas funções de 

forma eficiente. Quando a gestão financeira está centralizada apenas em um 

colaborador, o risco de erro é inevitável. Concentração de grande volume de trabalho 
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pode causar baixa produtividade, gerando uma gestão ineficiente, com fatores bastante 

agravantes.  

Com todas estas divergências de pagamentos, os departamentos acabam se 

desentendendo e se desmotivando, gerando um clima ruim na rotina de trabalho. 

Planejamento de trabalho na gestão financeira reflete em empresa saudável e 

colaboradores mais felizes e dedicados ao realizarem suas tarefas. 
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Capitulo 3 – Objetivo 

O objetivo é elaborar um controle eficaz para a área financeira e, para maior 

controle dos assistentes sobre as suas contas, tornando assim, habitual o uso das 

ferramentas que o sistema disponibiliza, mapeando a entrada do processo pela área 

demandante até a área finalística (no caso o contas a pagar).  

Após o problema identificado e o mapeamento de processos realizado o ideal é 

a utilização do manual de rotinas para a área financeira, incluindo os assistentes, 

gerentes e o departamento de contas a pagar, Desta forma, se organizariam melhor 

evitando o pagamento de contas em atraso, que oneram em multas e juros para o 

condomínio ou para a própria administradora arcarem com os custos. 

Ainda, pensando em melhorias como um todo, a realização de treinamentos 

frequentes melhora a qualidade do trabalho, evitando falhas, erros e o retrabalho. Desta 

forma, os colaboradores se sentem mais motivados e empenhados a realizarem as suas 

tarefas diárias.  

3.1 – A importância do Manual Administrativo 

O manual de procedimentos administrativos tem a função de orientar os 

colaboradores, o seu conteúdo atinge partes cruciais dentro da empresa. Ele da diretrizes 

de como executar as tarefas diárias, o objetivo do manual é reunir as informações de 

forma sistematizada, criteriosa e segmentada, atuando como um instrumento facilitador 

do funcionamento da organização. O manual deve ter uma linguagem simples, clara e 

objetiva, para que todos os colaboradores tenham acesso e assimilem as orientações 

transmitidas. É recomendado que o manual seja revisado periodicamente, pois há 

processos que mudam com o decorrer do tempo. 

Utilizando o manual de forma correta, ele dará uma visão ampla de  

planejamento, onde os colaboradores de cada departamento poderá obter um 
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gerenciamento maior de suas tarefas, como: contas, prazos, valores, programações de 

pagamentos, evitando o retrabalho e ganhando tempo para realizar tarefas que 

demandam mais tempo, atenção e concentração.  

Visando garantir o capital e tomada de decisões precisas, pois o descuido pode 

causar perda de clientes, perda de rentabilidade, pagamento em duplicidade, tomada de 

decisões inequívocas. 
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Capitulo 4 - Sintomas 

Analisando a problemática da administradora, conclui-se que a falta de 

procedimentos dentro da WER impactou muito em perda de condomínios e pagamentos 

de multas e juros por conta do atraso das contas. 

Podemos afirmar que a ausência de treinamento e desenvolvimento na 

organização acarreta em: 

� Insatisfação dos funcionários, onde prejudica o clima organizacional da 
empresa; 

� Alta rotatividade da equipe; 

� Baixa produtividade; 

� Falta de segurança nas atividades exercidas; 

� Perda de credibilidade por parte de clientes, investidores e parceiros; 

� Falta de perspectiva para colaboradores a longo e médio prazo. 
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Capitulo 5 – Coletas de dados 

Após analise da problemática, foi realizado uma pesquisa com  os 

colaboradores da WER.  

Nesta pesquisa foi levantada a importância de um manual administrativo, para 

o entendimento dos procedimentos e das atividades que serão realizadas pelos novos 

colabores que passarem a ingressar  na empresa e, até mesmo para os colaboradores que 

já atuam hoje na empresa. 

Foi aplicada também uma pesquisa para sugestões de aperfeiçoamento e 

melhorias dentro da empresa. As sugestões foram coletadas junto aos assistentes, 

gerentes e com os colaboradores do departamento de contas a pagar. Obtivemos um 

retorno de 60% dos colaboradores onde enfatizam que o treinamento é de extrema 

importância para o desenvolvimento da equipe. 

• 60% dos colaboradores sugeriram o treinamento de procedimentos para 

melhorias; 

• 35 % dos colaboradores sugeriram um manual de ingresso, para os 

novos colaboradores, onde indica as funcionalidades e orientações de 

cada ferramenta e sobre o sistema de forma simples e clara; 

• 5% dos colaboradores não sugeriram ou não souberam o que sugerir. 

Desta forma, fica evidente que o treinamento é fundamental para melhorias na 

produtividade, onde contribui para que os processos executados sejam eficientes e 

eficazes, reduzindo assim os erros e maximizando a qualidade de atendimento.    
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   5.1 Entrevistas 

As entrevistas ainda foram realizadas com os assistentes, gerentes e com o 

departamento de constas a pagar de 3 empresas do mesmo seguimento.  

E obtivemos as seguintes  informações: 

� Empresa 1 – Realiza todos os procedimentos sem treinamento e manual 

administrativo para orientar os colaboradores; 

�  Empresa 2 – Aplica-se treinamento esporadicamente, mas quando um 

colaborador novo ingressa na empresa não tem um manual para ou um treinamento para 

se habituar as rotinas; 

� Empresa 3 – Realiza treinamentos sempre que surge uma atualização nova 

no sistema ou no mercado, faz o ingresso dos novos colaboradores de forma correta, não 

os deixando perdidos sem saber o que executar, tem um manual de rotinas 

administrativas e de como utilizar as ferramentas do sistema. 
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Capitulo 6 - Diagnostico 

Tendo em vista o problema apontado onde não há um controle padrão para o 

pagamento das contas, o que acarreta em perda de tempo, desconforto entre os 

departamentos, excesso e acúmulo de funções, extravio de contas, comprometimento de 

análise fiscal correta (na geração de contas e envio do arquivo para o banco) e queda na 

excelência da empresa, conforme demonstrado nas coletas de dados, indicamos o 

seguinte procedimento, para melhor  eficiência do departamento de contas a pagar:   

• Fazer uso habitual das ferramentas disponíveis no sistema, de forma a 

mapear as contas, desde a entrada na administradora até seu pagamento; 

• Criar normas e rotinas, de forma que os gerentes dos condomínios 

tenham melhor controle sobre as contas a serem pagas e que 

encaminhem ao departamento de contas de forma que os mesmos 

posam programar os pagamentos de forma correta, projetando as contas 

de contratos e concessionarias (contas ordinárias). 

6.1 – As otimizações a serem adotadas são:  

• Melhoria no clima organizacional;  

• Comunicação interpessoal e os departamentos de recepção responsável 

por receber as contas;  

• Gerência condominial;  

• Departamento de RH (desenvolvimento de planos para endomarketing); 

• Departamento Financeiro – Subsistema de Contas a Pagar; 

• Treinamento e desenvolvimento. 
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Capitulo 7 – Referencial Teórico  

7.1 – Gestão Financeira 

Uma gestão financeira eficiente faz o controle adequado utilizando um correto 

planejamento e procedimentos técnicos adequados. Entretanto, algumas situações 

alheias ao planejamento dos administradores financeiros podem comprometer a 

harmonização entre os prazos a receber e as contas a pagar da empresa, comprometendo 

o equilíbrio das finanças do negócio. Como relatou o Jornal Contabil  

[...] As contas a pagar são as obrigações financeiras que a 

empresa possui com credores, fornecedores, impostos e taxas, 

entre outras, que permitem o funcionamento e as atividades da 

empresa. A gestão adequada das contas a pagar é capaz de 

fazer os pagamentos dentro do prazo correto, evitando a 

incidência de multas e juros por atraso ou até mesmo evitando 

que medidas drásticas sejam tomadas contra a empresa, como 

por exemplo um fornecedor deixar de vender os insumos 

necessários ou a empresa ser impedida de prestar serviços por 

falta de pagamento de alguma taxa à prefeitura. 

Nesse sentido, podemos observar que essas ações dependem quase que 

exclusivamente de uma boa administração financeira. É nesse momento que podemos 

concluir que as contas a receber também devem ser efetuadas em dia, garantindo que o 

dinheiro esteja em caixa quando precisar ser utilizado. 

[...] As contas a receber são oriundas de vendas realizadas a 

prazo, ou seja, é um direito a receber que a empresa possui. 

Mas devido ás diversas negociações feitas ao longo de um 

período, é possível que o prazo de pagamento de cada venda 

seja diferente, ou até mesmo ser realizado em atraso. 
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Manter o controle de contas a pagar e a receber são atividades indispensáveis para 

garantir que essas duas atividades estejam em harmonia. 

Passos que podem ser tomados para a auxiliar na harmonização das contas a pagar e 

prazos a receber são: 

• Tenha todos os registros atualizados tanto de contas a 

pagar quanto de contas a receber. Organize através de 

planilhas ou sistemas de gestão, tenha o controle das datas de 

vencimento e de recebimento e uma projeção do valor que será 

necessário estar no caixa no momento de pagar as obrigações 

financeiras importantes para a atividade da empresa. 

• O limite de prazo para que clientes que compram a prazo 

efetuem o pagamento. Para isso é necessário analisar a 

atividade de cada empresa e suas práticas de vendas para 

estabelecer um limite aceitável para clientes sem que afete as 

atividades da empresa. Essa análise deve ser feita de forma 

criteriosa para o cliente consiga manter a compra dos produtos, 

mas o prazo estabelecido não pode se prolongar ao ponto de 

diluir muito os valores a receber, causando uma baixa entrada 

de valores no caixa. 

• Mantenha um controle sobre os descontos concedidos em 

caso de pagamento a vista ou antecipações, assim como de 

juros recebidos quando for realizado pagamento em atraso. 

• Quando um cliente extrapolar o prazo de pagamento se 

faz necessário realizar a cobrança e negociar o pagamento de 

juros, pois o pagamento em atraso compromete o saldo em 

caixa da empresa e essa falta deve ser compensada. Não tenha 

receio de cobrar os clientes, uma relação transparente de 

parceria requer que ambas as partes cumpram com suas 

obrigações em dia. 

• Mantenha um bom relacionamento com clientes que 

pagam em dia, esses são fundamentais aos negócios e 
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colaboram positivamente com a harmonização de contas a 

pagar e receber da empresa. Se possível, estabeleça uma 

prática de oferecer descontos quando forem realizadas 

antecipações de pagamento. Essa medida requer uma avaliação 

a fundo das contas e valores, para não prejudicar o saldo em 

caixa da empresa. 

Todo este processo tem inicio com um trabalho de equipe da alta administração 

identificando e destacando os processos mais críticos para obtenção de um desempenho 

excelente para o cliente e alta direção. Nesta etapa a empresa pode identificar novos 

processos para a busca a excelência. 

O controle desses processos evita que lançamentos sejam feitos de forma 

incorreta, ou até mesmo que possam ser fraudados. Ritta, Elias, Dorow e Rebello 

(2008), diz que para que isso não venha a acontecer faz-se necessário assim de um 

controle de documentação permitindo a rastreabilidade e análise dos documentos. 

 [...] Os donos de empresas bem sabem que nem sempre o 

dinheiro está na mão quando o credor bate à porta. Por isso 

que fazer o gerenciamento de pagamentos é fundamental para 

manter as contas no azul. Na prática, saber como organizar 

contas a pagar de uma empresa significa que você precisa se 

organizar para ter o dinheiro necessário nos dias em que as 

contas vencem. Mais uma vez, parece óbvio dizermos isso, mas 

não é, acredite! Há várias ações que você pode colocar em 

prática para que sua empresa saiba como controlar as contas a 

pagar e tenha uma organização eficaz. 

7.2 – Fluxo de Caixa e os Aspectos Conceituais 

Sendo o fluxo de caixa uma ferramenta simples no controle gerencial, é de 

suma importância para a análise de controle, isso porque, com essa ferramenta é 
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possível não somente projetar as receitas financeiras da empresa, mais também utiliza-la 

para decisões de investimentos futuros. 

O entendimento de Sá (2008, p. 3) sobre fluxo de caixa, apresenta-se como 

uma:  

[...] Ferramenta de aferição e interpretação de variações dos 

saldos do disponível da empresa. É o produto final da 

integração do Contas a receber com as contas a pagar, de tal 

forma, que quando se comparam as contas recebidas com as 

contas pagas tem o fluxo de caixa realizado, e quando se 

comparam as contas a receber com as contas a pagar, tem-se o 

fluxo de caixa projetado.  

Neto (2009) conceitua o fluxo de caixa como uma ferramenta prática de 

simples laboração e compreensão que comprova as operações financeiras que serão 

conseguidas pela empresa, provocando a tomada de decisão.  

Ainda no Site do Sebrae há algumas ações que são básicas em uma agenda de 

contas a pagar. E tudo começa pela contabilização delas. Ou seja, você precisa registrar 

todos os compromissos assumidos, suas datas de vencimento e os valores individuais e 

somados para se planejar que, para fazer um correto controle financeiro, o melhor é 

investir em ferramentas mais eficazes. 

No mínimo, é indicado saber como fazer uma planilha de contas a pagar com 

números que possam ser cruzados e comparados. 

Mas o ideal mesmo é contar com um software de gestão, assim, a 

administração da sua empresa pode ser feita de maneira mais ágil e completa.  
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7.3 – A importância do Treinamento 

Desenvolver pessoas passa por uma transformação que as tornem mais eficazes 

em suas funções; aprendendo novos conceitos, hábitos e atitudes. Desta forma cabe a 

área de Recursos Humanos contribuir efetivamente para esse fim. 

Segundo Chiavenato (2004, p.37) “a área de RH está dividida em 5 

subsistemas dentre os quais há o Subsistema de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos que aborda o Treinamento e Desenvolvimento de pessoas e da organização”. 

Treinamento e desenvolvimento dentro de uma organização significa ganho 

tanto para o funcionário quanto para a organização, que terá maior retorno positivo de 

seus clientes. 

O Treinamento do âmbito da organização é visto como instrumento para 

programar processos mais racionais, com mais qualidade e eficácia, que sempre trará as 

pessoas benefícios que ampliarão seus conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, 

suas competências. 

7.4 – Liderando a estruturação  

Para que as melhorias ocorram nos departamentos afetados, temos que analisar 

também as características da liderança a ser exercida para implantação destas mudanças.  

A liderança também faz parte da mudança, pois, o papel do líder é sempre de lembrar 

prazos, cobrar tarefas e motivar para obter resultados eficientes. Segundo Chiavenato:  

A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, seja nas 

empresas, seja em cada um de seus departamentos. Ela é essencial em todas as funções 

da administração: o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir 

as pessoas, isto é, liderar. (CHIAVENATO, 2006, p.18-19). 
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“Liderança é a habilidade de influenciar as pessoas a trabalharem com entusiasmo 

visando atingir os objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter”.  
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Capitulo 8 - Planejamento 

Com o atual cenário e estudos realizados dentro da WER e outras duas 

empresas que realizamos pesquisas, resolvemos adota a teoria do W52H. 

A ideia é racionalizar os processos de trabalho e facilitar a implementação de 

melhorias. O método resulta em melhorias ao longo do tempo, garantindo maior 

eficiência e reduzindo o retrabalho, o pagamento de contas em atraso e o desgaste diário 

por não ter o controle absoluto da carteira de condomínios. 

5W 

• What? – (o que fazer?); 

• Why? – (por que fazer?); 

• Where? – (onde será feito?); 

• Who? – (por quem será feito?); 

• When? – (quando será feito?). 

2H 

• How? – (como fazer?); 

• Wow much? – (quanto vai custar?). 

São perguntas que te dão diretrizes do que fazer, quando fazer e por que fazer. Ao 

responder as perguntas ficará mais fácil ter uma compreensão mais ampla de como 

solucionar o problema. 

Ao aplicar corretamente essa metodologia, a otimização dos processos internos será 

mais efetiva e consistente. Os colaboradores economizaram mais tempo, logo, terão 

conseguiram se aprofundar em outras atividades que exigem maior concentração e 
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dedicação. E a produtividade será ampliada, pois os colaboradores estarão trabalhando 

com mais certeza do que fazer e o porquê fazer. 
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5W2H que será aplicado na WER 

ETAPA PASSO PERGUNTA A SER 
RESPONDIDA 

O QUE PREENCHER? 

1 What? O que será feito? Treinamento e criação de um manual 
para procedimentos da empresa. 

2 Why? Por que isso será feito? Aperfeiçoar a gestão de trabalho, 
deixando os colaboradores mais seguros, 
reduzindo o retrabalho e o pagamento de 
contas em atraso. 

3 Where? Onde (em que local) será 
feito? 

Departamento de condomínio e contas a 
pagar. 

4 Who? Quem irá fazer? Departamento de condomínios, 
contas a pagar. 

5 When? Quando será feito? Para que minimize os erros o mais rápido 
possível, o ideal é que o treinamento seja 
de 5 a 10 dias e, o manual esteja 
disponível em até 60 dias. 

6 How? Como será feito? Aplicando treinamentos e 
disponibilizando o manual. Realizado 
reuniões com os departamentos 
envolvidos para tirar duvidas e 
aproveitando as sugestões de cada um 
para aprimorar as mudanças.  

7 How Much? Quanto irá gastar? O investimento será na aplicação de 
treinamentos, onde os colaboradores 
terão orientações de utilização das 
ferramentas do sistema, que os ajudaram 
a aperfeiçoar as suas  tarefas. 

Figura 1: Planilha 5W2H – Desenvolvida pelos pesquisadores - 2019 
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Esquema Básico de Contas a Pagar 
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8.1 Conclusão 

Diante dos estudos realizados, sugestões de colaborados e pesquisas realizadas 

com as  três empresas, ficam evidentes que a aplicação de treinamentos e o manual 

administrativo são os pontos chave para o bom desenvolvimento de uma administradora 

de condomínios. 

Por fim, afirmamos que, os benefícios em investir em treinamento e 

desenvolvimento resultam em: 

• Capacitação profissional; 

• Desenvolvimento pessoal; 

• Melhora do clima organizacional; 

• Aumento de produtividade; 

• Melhora a confiança; 

• Diminui a rotatividade; 

• Aumenta a credibilidade da empresa; 

• Adequar a pessoa à cultura da empresa; 

• Mudar ou moldar atitudes; 

• Adaptar pessoas para lidar com a modernização da empresa; 

• Desfrutar da competência humana; 
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• Preparar pessoas para serem remanejadas; 

• Promove o crescimento e o desenvolvimento do potencial de 
pessoas de forma responsável; 

• Passar informações adiante de forma dinâmica e eficiente; 

• Reduz custos na busca por objetivos empresariais. 

“O incentivo promove a satisfação e a realização do colaborador, tanto 

profissional como pessoalmente, ajuda a estimular e aprimorar o espírito de liderança 

otimizando a comunicação e o relacionamento interpessoal da equipe, 

promovendo engajamento, colaboração e integração de todos os departamentos”. 
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Gráfico 1: Elaborado pelos pesquisadores pelos pesquisadores, 2019. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


