
APRESENTAÇÃO
SOLUÇÕES ÁGEIS NA GESTÃO DE ATIVOS CONDOMINIAIS 



Soluções completas para condomínios

Somos um grupo com especialização e forte atuação voltada ao mercado 
condominial em todo Brasil.

Com vivência e experiência nas rotinas e de estruturas residenciais e 
empresariais, oferecemos serviços modernos e alinhados ao que os nossos 
clientes desejam e esperam de uma administradora pronta a entregar soluções 
ágeis e inovadoras e assim transformar o mercado condominial.



Reduza o numéro 
de Inadimplentes
Buscamos soluções para 
condôminos em 
inadimplências 
trazendo fluxo de caixa 
para seu condomínio.



Gestão de fluxo de
caixa do condomínio
Parcele suas dívidas com 4
cartões distintos em até 12x.
Antecipação de receitas e compra 
de inadimplência.



Melhore a experiência 
dos seus inquilinos com 
a Área do Condômino
A Área do Condômino que está 
disponibilizada via aplicativo, 
também pode ser acessada 
diretamente pelo nosso site.



A fim de oferecer mais conveniência e autosserviço os 
condôminos que podem gerar segunda via de boleto 
automaticamente, acessar relatórios de prestação de 
contas, documentos e comunicados, fazer atualização 
cadastral, realizar reserva de áreas comuns, abertura de 
solicitações e ocorrências, e muito mais.
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Veja como a inadimplência 
impacta o seu condomínio

Falta de dinheiro

Fluxo de caixa 
descontrolado

Redução nas manutenções 
preventivas e reformas

Depreciação do 
condomínio

RESULTADO DA INADIMPLÊNCIA
Aumento da taxa condominial



E se a inadimplência fosse zero?

100% da receita do 
condomínio em data fixa Dinheiro em caixa Gestão financeira previsível



Execute obras e melhorias Valorização do imóvel Manutenção da taxa 
condominial

Sem indisposição com 
inadimplentes



O GABINETE DO SÍNDICO, instituiu o 
Programa Saúde do Meu Prédio – PSMP, 
www.saudedomeupredio.com.br  com o 
objetivo de auxiliar os administradores 
Condominial no tocante a adoção do 
Plano de Prevenção de Riscos e Acidentes 
nos Condomínios e adoção de boas 
práticas de gestão.

http://www.saudedomeupredio.com.br/


Com a adesão ao programa, os 
Condomínios passam a ter um canal de 
apoio diário, através do número 0800 
718 8000 , onde nossos atendentes 
registrarão as demandas, e um de 
nossos Gerentes de Área, fará a 
administração por completo do(s) 
processo(s) que estejam sob sua 
jurisdição.



Como Funciona
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Habilitação do usúario ao 
programa

Adminstração do Programa 
Saúde do Meu Prédio - PMSP

Central do Síndico



VEJA COMO PODEMOS AJUDAR

Benefícios Ativos

 Parcelamento em até 12 vezes do total da 
dívida.

 Possibilidade de uso de até 4 cartões de 
crédito distintos.

 Menor taxa de juros.
 Seu Condomínio receberá gratuitamente de 

nossa empresa um equipamento tipo PIN 
PAD, Maquina processadora de cartão.

 Transações processadas ainda que a prazo, 
serão creditadas em D+1.

 Crédito Direto em Conta do seu Condomínio.
 Regularização imediata Serasa Experian — S/A.



Cobrança Compartilhada

 Com a contratação dos serviços de cobrança 
garantida, A Ativos Service passará a antecipar 
ao Condomínio sua receita mensal, inclusive 
rateios.

 Esses valores serão repassados ao 
Condomínio, independentemente do 
pagamento por parte do condômino.

 Com este serviço de cobrança garantida, o 
Condomínio poderá ter a certeza que contará 
com os recursos necessários na data previst



Recursos exclusivos disponibilizados 

Central de 
Cobrança Call Center Gestão Financeira

Campanhas de 
Prevenção

Pesquisa de 
Mercado

Gestão de Crédito 
Amigável/Judicial



0800-718-8000 / (61) 2106-2500
comercial@ativosservice.com.br

SRTV/S QD. 701, Conjunto L, Lote 38, Bloco 01, Sala 
602 a 612 – Ed. Assis Chateaubriand - Brasília - DF
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