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Mensagem 
chave:
A gestão 

condominial é 
complexa e deve 
ser profissional

Fundada há 36 anos, atua:
•	 na	defesa	da	gestão	profissional	e	ética
•	 pela	formação	qualitativa	do	mercado	de	

administração	de	condomínios
•	 para	consolidar	a	relevância	das	administradoras	na	

organização	da	sociedade
•	 na	busca	pela	representatividade	destas	

comunidades	contemporâneas	(condomínios)
•	 nas	discussões	do	mercado	imobiliário	e	na	legislação		

que	o	disciplina	
•	 na	prestação	de	serviço	à	comunidade	por	meio		

da	informação

Consideramos públicos estratégicos:
•	 empresas	associadas
•	 agentes	diretos	dos	condomínios	–	síndicos	e	

conselhos
•	 investidores	do	mercado	imobiliário
•	 profissionais	do	mercado	imobiliário
•	 cliente	final	–	condôminos

A AABIC 
Associação das 

Administradoras 
de Bens Imóveis 
e Condomínios 

de São Paulo

Congrega cerca de 100 empresas, 
administradoras de condomínios 
da Grande São Paulo, que juntas 
administram mais de 12 mil 
condomínios, mais de 50% dos 
condomínios da capital.



•	 Multiserviços
•	 Facilities

O mercado  
imobiliário 

hoje é:

Temas frequentemente mais relacionados à 
administração de condomínio:

•	 Rotinas fiscais e jurídicas da administração 
condominial;

•	 Dúvidas sobre assembleias;
•	 Segurança;
•	 Mediação de conflitos;
•	 Comportamento;
•	 Reformas;
•	 Despesas condominiais;
•	 Custos de locação;
•	 Novas tecnologias e serviços.



O Fato
São Paulo enfrenta 

a maior crise 
hídrica da história

dos condomínios  
da capital 

aumentaram  
a utilização  

de água

70%
das casas da região 

Metropolitana  
de São Paulo 
diminuíram o 

consumo

24%



A Ação
Comunicação da 

AABIC entra em campo

 Reunião com a Sabesp 
para traçar estratégia

Objetivos

•	 Engajamento	de	todas	as	associadas

•	 Aumentar	a	exposição	dos	serviços	
das	associadas

•	 Falar	diretamente	à	população	

•	 Restabelecer	um	canal	direto	de	
relacionamento	entre	a	Sabesp	e	
as	associadas	da	AABIC	(Posto	de	
Atendimento)

•	 Divulgar	a	importância	da	gestão	profissional,	que	é	
principal	missão	da	AABIC

•	 A	ação	estratégica	junto	aos	condomínios	em	um	
momento	de	adversidade	seria	a	ferramenta	para	
a	valorização	da	atividade,	além	de	uma	postura	
positiva	e	prática	na	direção	do	bem	comum

•	 A	primeira	reunião	na	Sabesp	foi	notícia	no		
Jornal Nacional,	enfatizando	a	responsabilidade	
de	todos	na	solução	da	crise	de	abastecimento	
e	destacando	a	gestão	do	condomínio	como	
importante	agente	nesta	ação

dicas gerais
AQUÁRIO
 Se tiver
aquário em
casa, reutilize
a água para
regar vasos e
jardim. Essa água é
enriquecida com nitrogênio e
fósforo e ajuda no crescimento
das plantas. Outra forma de
economizar água na rega das
plantas é armazenar água de
chuva.

AUTOMÓVEL
 Lavar o
carro com
mangueira
aberta é
desperdício. O gasto médio é
de 500 litros, em 30 minutos.
Se usar um balde com
capacidade para 10 litros, o
gasto será bem menor. Mas, se

preferir usar a mangueira,
adote o modelo com ajuste de
pressão e gatilho que
interrompe o fluxo. 

 Existem
diversas opções
de lavagem de
carro sem
água. Procure
informações nos
postos de gasolina.

CANO ESTOURADO
 Caso veja algum cano
estourado ou vazamento na
rua, ligue
imediatamente
para a Sabesp
(195 ou 0800-
0119911, ligação
gratuita), informando o ocorrido
e o local.

ALIMENTOS
 Legumes e
verduras podem
ser lavados
numa bacia
cheia de água
ao invés de
serem colocados sob a água
corrente da torneira. E a água
da bacia pode ser reutilizada na
rega das plantas.

 Descongelar alimentos sob a
torneira aberta é desperdiçar
água. Retire à noite do freezer o
alimento que vai utilizar no dia
seguinte e deixe descongelando
na parte baixa da geladeira.

CRIANÇAS
 Ensine as
crianças a
fechar
corretamente a torneira.
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LAVANDERIA

Não há necessidade de
se lavar roupas todos os
dias. Estabeleça alguns
dias da semana para
isso. A economia de
água pode chegar a 540
litros por semana.

IDEIAS CRIATIVAS

Concurso promovido pelo Facebook
selecionou dicas criativas para economia de
água e sustentabilidade. Eis algumas:
 Reutilize a água em que ferveu legumes e
verduras no cozimento de arroz, feijão,
carnes...
 Faça uma marcação no registro de água

quente e na parede do
banheiro para saber o
ponto exato para deixar a
água na temperatura
desejada
 Reutilize a água de saída do ar
condicionado para regar plantas •

Fonte: Página Disputa de Condomínios - https://www.facebook.com/DisputaDeCondominios?fref=photo

PEGADA HÍDRICA É O NOME DADO 
AO CONSUMO INDIRETO DE ÁGUA E
SE REFERE A TODOS PRODUTOS QUE
USAMOS – A ÁGUA ENTROU NA
PRODUÇÃO DE TODOS ELES. O IDEAL
É CONSUMIR AQUELES QUE UTILIZAM
MENOR QUANTIDADE DE ÁGUA.

Colabore. diminua 
seu consumo de água!

 No tanque, uma torneira
aberta por 15 minutos
consome cerca de 280 litros. O
ideal é encher o tanque e
deixar a roupa de molho por
algum tempo. Isso amolece a
sujeira e facilita a limpeza.

 Uma máquina de lavar
roupas de 5 quilos consome
135 litros de água por
lavagem. Por isso, procure ligar

a máquina só quando ela
estiver cheia.

 A água do último enxágue
da máquina pode ser
reaproveitada na limpeza
doméstica e até para a
descarga no banheiro.

 Toalhas e lençóis não
precisam ser trocados várias
vezes por semana.
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Facilitadores

•	 Proximidade com o governo 
estadual

•	 Diretoria ativa

•	 Agilidade na definição de 
estratégias

•	 Imprensa x Governo do 
Estado e Sabesp

•	 Saiu na frente de outras 
instituições do mercado

•	 Risco da AABIC se 
responsabilizar pelo 
problema

•	 Defender que 
o importante é 
solucionar e não acusar

•	 Promover o engajamento 
de associados

•	 A única forma de economizar era 
conscientizar 

•	 Ano eleitoral

•	 Nenhuma verba disponível no 
planejamento

•	 Burocracia na contrapartida do 
parceiro

•	 Explicar detalhadamente a origem 
da crise e convencer

•	 Conseguir grande volume de 
personagens para a imprensa

Dificuldades



Na Prática •	 A AABIC promoveu um evento entre a 
Sabesp e os associados;

•	 Divulgou material educacional e 
motivacional para os condomínios por 
meio de suas associadas;

•	 Realizou uma intensa divulgação para a 
imprensa;

•	 Auxiliou na produção do material e na 
linguagem adequada para o público alvo;

•	 Desenvolveu uma agenda de cursos 
para formação de síndicos e zeladores 
para conscientização do uso racional 
da água e um curso prático de busca 
de vazamentos onde mais de 300 
profissionais já foram capacitados;

•	 A Sabesp se comprometeu em 
restabelecer um contato de atendimento 
especial às associadas da AABIC.



foi o que a 
AABIC alcançou 

de exposição 
na mídia em 

quatro meses 
de parceria

Resultados

R$ 12
milhões



Atualmente

•	 A parceria continua! Neste mês foi realizada 
uma nova reunião para alinhamento das 
estratégias e a Sabesp está liderando um 
projeto. Uma carta de intenções será 
enviada ao Governo do Estado de São 
Paulo para subsidiar um financiamento de 
equipamentos para gestão de tecnologia e 
uso racional de água em condomínio;

•	 Os cursos continuam;

•	 A AABIC também se aproximou de 
empresas de tecnologia que são do  
interesse das associadas.



O factual é sempre o agente mais arriscado, 
mas também mais eficiente no planejamento 
estratégico da gestão de comunicação e nas 
oportunidades de relacionamentos.

Vamos usar e abusar. Com ousadia e 
responsabilidade.

Conclusão

Muito obrigada,

Carolina Fagnani
carolina@predicadobrasil.com.br

“Alcançar objetivos empresariais praticando 
a responsabilidade social e promovendo o 
bem estar coletivo. Não é uma conjuntura 
que se apresenta todos os dias.” 

Rubens Carmo Elias Filho, 
presidente da AABIC


