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Empresa coleciona destaques e premiações 
em reconhecimento à sua atividade profissional 
na área de cobrança de condomínios

Com 26 anos de mercado, a Adelante 
Cobrança de Condomínios foi a primeira 
desse segmento a se estabelecer em San-
ta Catarina. Com sede em Florianópolis 
e atuação estadual, a empresa pratica a 
chamada “cobrança garantida”, que asse-
gura aos condomínios atendidos as taxas 
cobradas dos condôminos e, ainda, ante-
cipa as receitas. 

Na prática, o síndico tem à sua disposi-
ção, no segundo dia útil após o vencimento 
das taxas condominiais, a receita integral 
depositada na conta do condomínio, mes-
mo que os moradores não tenham quitado 
a cota respectiva até o vencimento. O con-
domínio tem a receita integralmente ante-

cipada, sem limites de taxas, incluindo os 
rateios aprovados em assembleia.

Eliete Brich Simiano, diretora da empre-
sa, explica que os valores referentes à pres-
tação de serviços de garantia antecipada 
são acertados no fechamento do contrato. 
“Desde que iniciamos as atividades, estive-
mos sempre à frente no mercado de cobran-
ça de condomínios, conquistando a confian-
ça dos síndicos, que podem contar com os 
recursos em sua integralidade, ficando a 
cobrança das taxas sob a nossa responsabi-
lidade. Os condomínios que tiverem interes-
se podem entrar em contato e solicitar uma 
proposta. Garantimos a satisfação com as 
nossas atividades”, completa Eliete. 

Adelante se destaca
em cobrança garantida

“estivemos 
sempre à frente 
no mercado de 
cobrança de 
condomínios, 
conquistando 
a confiança dos 
síndicos.”

Eliete Brich Simiano,
diretora da empresa.

“Com muita 
competência e 
seriedade, a empresa é 
reconhecida em nível 
estadual pelo respeito 
aos seus clientes, 
pelas rápidas soluções, 
e pela dedicação aos 
nossos clientes.”

Eliete Brich Simiano,
diretora da empresa.

A Adelante coleciona premiações 
focadas no quesito cobrança e na 
prestação de serviços. Esses prêmios 
demonstram o potencial da empre-
sa em seus 26 anos de experiência 
no mercado, sendo conhecida em 
todo o Estado, destacando-se pelo 
atendimento personalizado e di-
ferenciado. Todas as certificações 
foram baseadas em pesquisas de 
opinião pública, realizadas por insti-
tuições especializadas.

Alguns dos prêmios recebidos:

• Quality Brasil 2014 e 2016

• Master 2016

• Top de Marcas  
(oito vezes, até 2016)

• Instituto Mega de Pesquisas 2015 

SeRViçOS adelante 

• Cobrança garantida

• Receita antecipada

• Profissionais qualificados

• Confiança de 26 anos do setor

aSSeSSORia COmPleta

PRemiaçÕeS

A diretora observa que a questão da inadimplência 
aumentou bastante no Brasil de meados de 2016 até o 
início de 2017, identificando a crise econômica como res-
ponsável pela situação. “No caso da inadimplência, cuja 
cobrança integral é o nosso objetivo empresarial, há inú-
meras formas de se resolver, inclusive facilidades de par-
celamento. Muitos condôminos nos procuram para esses 
acertos, com o objetivo de evitar as demandas judiciais”. 

Para garantir as cobranças dos inadimplentes a 
Adelante conta com uma assessoria jurídica especiali-
zada no assunto, por meio do trabalho de oito advo-
gados terceirizados. Quando as cobranças vão para a 
instância judicial os inadimplentes têm que pagar os 
custos de honorários e as custas processuais. “O ide-
al é que eles evitem esse recurso, sempre que possível, 
negociando soluções diretamente com nossa empresa”, 
acrescenta Eliete Brich Simiano.

“Com muita competência e seriedade, a empresa é 
reconhecida em nível estadual pelo respeito aos seus 
clientes, pelas rápidas soluções, e pela dedicação aos 
nossos clientes. Foi assim que a empresa conquistou a 
confiança e credibilidade no mercado”, enfatiza.

“Ao contratar os serviços da Adelante Cobranças, o 
sindico tem a certeza da receita para a administração do 
seu condomínio, podendo contar sempre com o valor in-
tegral depositado na conta do condomínio na data apra-
zada em contrato, sem temer que não arrecade o valor 
necessário para saldar os seus compromissos”, finaliza.
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Áreas modernas e funcionais
Adequar os empreendimentos 

às necessidades e expectativas dos 
moradores tornou-se uma política 
comum das construtoras, num mer-
cado que se mostra cada vez mais 
exigente, devido a inúmeros moti-
vos, como localização (em vista da 
mobilidade urbana), segurança pú-
blica, ou, basicamente, o bem-estar 
familiar, uma aspiração predomi-
nante nos tempos modernos, moti-
vada muitas vezes por fatores exter-
nos ameaçadores.

Quase todas as empresas mais 
destacadas no mercado regional têm 
se esmerado em atender a esses ob-
jetivos, planejando áreas de lazer mo-
dernas e confortáveis para seus clien-
tes. Construtoras tradicionais, como 
WKoerich, WoA, RDo, Kilar, Coral, AM, 
Cota, Zita, Formacco, Álamo, Lumis, 

Rodes, nilza, Ceranium, entre outras, 
cada uma dentro de seu estilo, atu-
am para projetar e executar seus em-
preendimentos de acordo com essa 
tendência na Grande Florianópolis.

Para o presidente do Sinduscon 
(Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil) da Região Metropolitana, 
Helio Bairros, “os padrões de qualida-
de exigidos pelo mercado mudaram 
completamente o perfil do setor nos 
últimos anos, de acordo com as pró-
prias necessidades e expectativas dos 
consumidores”. Helio entende que o 
resultado é percebido em empreen-
dimentos cada vez mais modernos e 
sofisticados, inclusive nos segmentos 
mais populares – que apresentam 
itens como piscina, fitness center ou 
salões de festas equipados, quadras 
de esportes, entre outros.

Lançamentos valorizam convívio familiar e 
social: muitos adotam o conceito de club residence

Cada vez mais conforto
nos empreendimentos

O estímulo ao conforto tornou-se 
uma ferramenta de marketing funda-
mental das construtoras catarinenses 
nos últimos anos, incentivando a com-
petitividade entre essas empresas. É co-
mum que empreendimentos lançados na 
Região Metropolitana de Florianópolis 
disponham de uma estrutura completa 
de clube (os chamados club residences), 
incluindo desde piscinas a salas de jogos, 
salões de festas, home theater, sala de 
cinema, cabeamento estruturado para 
internet e TV a cabo, infraestrutura para 
home office, churrasqueiras coletivas e 
individuais, salas de estudos e trabalho, 
espaço gourmet, espaço kids, espaço 
teen, playground, fitness center, videomo-

nitoramento, quadras esportivas, entre 
outros itens. Grande parte dessas como-
didades é oferecida em empreendimentos 
de médio e alto padrão, mas há também 
alternativas do gênero, em menor escala, 
no segmento mais popular.

A finalidade, em geral, é proporcionar 
ao morador as melhores condições de 
conforto, tranquilidade e segurança, com 
equipamentos que beneficiam o convívio 
familiar e social, oferecendo condições 
para que as pessoas curtam o ambien-
te residencial, sem precisar se deslocar 
para clubes ou praias – ainda que mui-
tos desses condomínios estejam situados 
nas proximidades ou nos mais badalados 
balneários de Florianópolis e região.

SaiBa maiS
Conferindo o material de 
divulgação das construtoras da 
Grande Florianópolis, é possível 
observar inúmeros itens de 
conforto que se destacam como 
diferenciais para a atração dos 
clientes:

• Espaço gourmet

• Playground

• Piscina adulto e piscina infantil

• Quadras esportivas

• Fitness center

• Salões de festas

• Home cinema

• Salas de jogos

• Redes para internet e  
TV a cabo

• Áreas verdes (jardins)

• Churrasqueiras

• Hidrômetro individual

É indispensável consultar o site 
de cada construtora, ou seus 
folhetos de divulgação, para 
confirmar a existência de um 
ou outro item relacionado aqui. 
no segmento de alto padrão os 
itens são ainda mais sofisticados.

casa de verdade 

A vida 
acontece 
de verdade 
em uma

#CasaDeVerdade

A LEROY MERLIN acredita 
em casa de verdade. Sabe 
que as coisas mais importantes 
da vida acontecem nela. E o que 
faz a sua ser diferente são as 
lembranças, histórias e todos 
os momentos vividos ali. Por isso, 
tem mais de 80 mil produtos para 
você construir, reformar e decorar 
a sua casa. 
Venha para a LEROY MERLIN.

www.leroymerlin.com.br

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

(Central de Atendimento Leroy Merlin): Capitais 4020-5376 • Demais Regiões 0800-0205376

SANTA CATARINA - SC ROD. BR101, AO LADO DO CONTINENTE PARK SHOPPING I - SÃO JOSÉ.
Segunda a sábado, das 8h às 22h. Domingos e feriados, das 9h às 20h.
Siga-nos:

fazermais.info twit ter.com/
@LeroyMerlinBRA

pinterest.com/
leroymerlinbr

youtube.com/
LeroyMerlinBRA

instagram.com/
leroymerlinbrasil

facebook.com/
LeroyMerlinBrasil
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PRePaRadO PaRa a fOlia?
Chegou o carnaval, festa nacional da alegria, internacionalmente 
conhecida como uma das maiores festividades do mundo.

Por isso, vamos mostrar ao mundo que sabemos fazer uma festa, 
com economia, respeito, educação e organização.

Com o aumento populacional, nossa ilha fica praticamente 
intransitável, e sabemos que o turista merece ser acolhido com 
toda estrutura necessária, para que sua estada seja lembrada com 
satisfação e alegria.

Se faltar água para nós, faltará para o turista também, e assim 
acontece com outros serviços essenciais, como a luz e o esgoto.

Por isso, economizar neste momento é essencial, pois se 
continuarmos “esbanjando”, com certeza vai faltar em nosso 
dia-a-dia.

É um bom exercício para conhecer a nossa capacidade de vivermos 
apenas com o necessário, além do mais, as tarifas aumentaram 
substancialmente e já está doendo no bolso do consumidor.

Hoje temos saudade do desperdício, de quando a água sobrava 
para lavar carros, regar as plantas, lavar a garagem, deixar o chuveiro 
ligado por tempo indeterminado e outros “confortos” que eram 
aproveitados, sem noção alguma de economia.

Estamos assistindo na tv, nos jornais, tudo o que é essencial para 
a vida, está se tornando escasso, pois se trata de uma cadeia 
interminável de necessidades.

Sem água, não há energia, sem energia, as fábricas não funcionam, 
com as fábricas sem funcionar, perdemos até a capacidade de 
produzir alimentos.

Isso já está acontecendo em alguns países, que não gozam da 
facilidade que temos de obter recursos naturais. Com certeza, 
no passado nunca imaginamos dizer que o Brasil iria atravessar 
uma “crise hídrica”.

Quando, nas aulas de geografia, os professores nos pediam 
para grifar nos mapas os trechos de rios, mares, oceanos, bacias 
hidrográficas, acabava a tinta da caneta, mas nunca a água que ali 
se mostrava como um mundo de tranquilidade.

A tranquilidade não precisa a acabar, basta termos consciência de 
que, além de nós, nossos filhos e netos precisarão desses serviços 
de abastecimento.

Não cansaremos de repetir em nossas matérias, pois o 
SINDICONDE se preocupa com essa situação, não queremos que 
ela se torne irreversível. 

Diz o ditado: “Aqui se gasta, aqui se paga”.

Sendo assim, vamos gastar o mínimo e pagar somente o que for 
necessário para nossa sobrevivência.

sindiconde
COLUNA

Nosso condominio hoje 

SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE 
EDIFÍCIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Abrangência: Florianópolis, São José, Biguaçú e Palhoça.
Av. Osmar Cunha, 183 – Ceisa Center, Bloco B – Sobreloja

Telefone: (48) 3333-8677 – e-mail: contato@sindiconde.com.br
Horário de atendimento ao público: 13:00 hs às 17:00 hs

www.sindiconde.com.br
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O Clube Imóvel conecta você aos melhores negócios.
Acesse clubeimovel.com.br, o portal de imóveis exclusivo de Santa Catarina.

ANUNCIE,
ENCONTRE,
COMPRE,
ALUGUE.
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