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Feira estima R$ 2 mi em negócios de
serviços para condomínios na RMVale
Evento para fomentar contato de síndicos e empresas acontece em Taubaté
Taubaté, 12 de Abril de 2018 às 11h00.
Da Redação

São José, Taubaté e Jacareí somam pouco mais de 60% de cerca de 5 mil
condomínios residenciais da RMVale
Arquivo/Meon

Atualmente, a RMVale soma mais de 5 mil condomínios residenciais, e a cada ano, o
número de conjuntos de apartamentos ou casas aumenta gradativamente. Mas para o
bom funcionamento de um conjunto de residências, é necessária a atuação daqueles
que não moram no mesmo espaço e se tornam essenciais para a convivência dos
moradores.
“É importante ter a consciência que os condomínios são instrumentos de organização
social e objeto de interesse público. São pequenas sociedades fechadas que têm ali
regras de convívio, melhorias de patrimônio e serviços que priorizam a qualidade de
vida dos moradores. O sistema de economia coletiva faz com que seja possível agregar
valores à propriedade familiar”, explica Elaine Correa, empresária e organizadora da
Feira ‘Condomínio Convantagem’ que já esteve em São José dos Campos, em outubro
de 2017, e agora traz a primeiro edição de Taubaté, nos dias 16 e 17 de maio.
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“Estamos fomentando o nicho empresarial voltado para condomínios na região. Os
investimentos em áreas coletivas como, por exemplo, piscinas, academias, garagens
privativas e áreas de eventos, para muitas famílias seriam investimentos individuais
financeiramente inalcançáveis, este por sua vez, faz toda a diferença no mercado
imobiliário. Apresentar soluções e tendências para esse setor é o objetivo da Feira, que
mocimentou mais de R$ 1 milhão em negócios na edição em São José”, conta a
empresária.
Por parte da organização, a edição que busca atender o público de Taubaté e das
cidades vizinhas, pode duplicar os valores do evento anterior, chegando a fomentar R$
2 milhões, pois tantos as empresas, quantos os administradores de condomínios já
aguardam rodadas de negócios. Segundo estimativas do setor, só no Estado de São
Paulo anualmente são movimentados mais de R$ 15 bilhões em produtos e serviços
voltados para condomínios e mais de 10 mil empregos são gerados direta e
indiretamente.
A feira deve apresentar empresas do setor de segurança, manutenção e instalação de
elevadores, limpeza, automação em portaria e iluminação, gestão e administração,
jardinagem, playground, construção e reparos, sistema de energia solar, entre outros
setores. Além de, reunir profissionais como administradores, síndicos profissionais,
gestores de empresas e advogados especialista na área condominial para uma série de
palestras, workshops e iniciação em cursos profissionalizantes para síndicos e
subsíndicos da região.
“O mercado voltado para o bem-viver em condomínios é extenso e carece da atenção
que nós da Condomínio Convantagem dedicamos a ele. É um setor responsável por
60% das residências familiares da região. Por esse motivo, a cada ano o mercado
cresce e exige atualização em tecnologia e principalmente informação e formação de
quem é responsável pelo setor, os síndicos e administradores. Por isso, na feira temos
a preocupação de reunir as principais empresas da área e ainda oferecer cursos
profissionalizantes e palestras com profissionais renomados do setor, para
esclarecimento de dúvidas e problemas frequentes em condomínios”, afirma Correa.
Melhoria para a qualidade de vida entre condôminos é uma busca permanente e a boa
administração desse ‘bem comum’ é essencial. Os condomínios hoje oferecem, em sua
maioria, segurança, conforto e privacidade para as famílias ao mesmo tempo em que
encargos financeiros do imóvel são divididos entre vizinhos. Mas conhecer os serviços
e a busca por se atualizar na forma de administrar inúmeras vidas é essencial.
Os interessados em participar da Feira ‘Condomínio Convantagem’ e das palestras,
workshops e cursos que vão ocorrer, podem se cadastrar via WhatsApp: (12) 982242119 ou no e-mail: condominioconvantagem@gmail.com.

Feira Condomínio Convantagem
Quando: 16 e 17 de maio
Onde: Tangaroa Hall, avenida Dom Pedro I, 7727, Jardim Baronesa, Taubaté

Link curto: http://bit.ly/2vdLIEY
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