Como tornar as reuniões de condomínio mais eficazes?1
Frederico Ribeiro Filho2
Muitas pessoas fogem de reuni€es de condom•nio por diversos
motivos: imaturidade em n‚o enfrentar as dificuldades existentes, falta de
dinheiro, experiƒncias anteriores negativas, n‚o querer assumir novos
compromissos, conflitos interpessoais, acreditar em solu„€es milagrosas,
falta de tempo e outras raz€es.
Um aspecto essencial … o perfil de quem conduz a reuni‚o: †s vezes, o
dirigente da assembl…ia comete tantos erros, que podem se transformar em
mais um motivo de fuga dos cond‡minos.
Alguns cuidados s‚o necessˆrios (‰bvios, por…m bem desrespeitados),
para que se tenha sucesso ao liderar reuni€es em geral:
Š
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Antes – fase de planejamento e organiza„‚o:


definir uma pauta bem clara com os t‰picos da reuni‚o. Evitar
o uso de express€es vagas, tais como “assuntos diversos”,
pois se pretende estimular o comparecimento dos cond‡minos
e esses chav€es somente espantam as pessoas; … prefer•vel
realizar mais reuni€es objetivas e produtivas que uma longa,
tentando abarcar todos os assuntos e, no entanto, n‚o obter
sucesso;



respeitar o prazo de divulga„‚o da pauta com antecedƒncia,
geralmente de oito dias, necessˆria para que os cond‡minos
possam se preparar para a assembl…ia;



informar horˆrio de in•cio e de t…rmino (na prˆtica, inicia-se
no horˆrio da 2a. convoca„‚o, mesmo tendo o quorum
requerido, pois as pessoas se habituaram a atrasar). Todos
precisam saber quando terminarˆ a reuni‚o, para que possam
planejar suas vidas.
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Durante – fase de execu„‚o e controle:


iniciar no horˆrio contratado, em respeito †queles que est‚o
presentes e para condicionar um comportamento futuro de
chegar a tempo;



expor o assunto de forma clara, usando uma altura de voz
compat•vel com o ambiente. Se for necessˆrio, o uso de
microfone pode contribuir para que todos acompanhem o que
estˆ sendo dito;
ao falar, olhar para as pessoas, mesmo no caso de leituras,
pois … uma forma de mantƒ-las atentas ao assunto; procurar
gesticular, colocando vida (emo„‚o) na fala;
em casos de debates, conduzir a fala de um participante por
vez, fazendo com que seja ouvido por todos; para isso, podese usar a t…cnica de distanciar da pessoa que fala, de modo
que ela se sinta motivada a dizer mais alto; no caso de a
audiƒncia n‚o ouvir ou n‚o entender, repetir para todos,
colocando-os a par do que estˆ sendo discutido;







incentivar a ordem de fala, evitando assim as conversas
paralelas; muitas pessoas conversam, pois n‚o percebem
espa„o para se manifestarem;



no final, avaliar a reuni‚o, ouvindo as sugest€es para as
pr‰ximas; caso n‚o tenha tempo dispon•vel, distribuir
formulˆrio de avalia„‚o da reuni‚o, que pode ser devolvido
at… uma data definida;



terminar no horˆrio combinado; caso n‚o haja esgotamento
dos assuntos constantes da pauta, decidir junto com a
assembl…ia sobre a necessidade de marcar uma nova reuni‚o
ou prorrogar por mais alguns minutos.
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Após – fase de acompanhamento e a„€es:


avaliar os pontos fortes e fracos da reuni‚o, a fim de
desenvolver estrat…gias de melhoria para as futuras
assembl…ias;



divulgar os resultados dessa avalia„‚o, mostrando para os
cond‡minos o interesse de melhoria das reuni€es;
divulgar as decis€es tomadas na assembl…ia, evitando a
distribui„‚o de c‰pias de atas, pois elas s‚o formais e n‚o
adequadas para esse tipo de comunica„‚o; n‚o informar
excesso de detalhes da assembl…ia, pois condiciona um
comportamento de n‚o necessidade de comparecimento,
pois, ap‰s, toma-se conhecimento de tudo;





implementar o que foi decidido, a fim de buscar
credibilidade necessˆria † assembl…ia dos cond‡minos.
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Adotando essas a„€es, o dirigente da assembl…ia (S•ndico ou n‚o) irˆ
conquistando a confian„a dos cond‡minos, sendo admirado e respeitado
pelas pessoas enquanto um l•der de reuni€es.
Quando houver um convite de encontro ou uma convoca„‚o de
assembl…ia, as pessoas se prontificar‚o a comparecer, pois sabem que os
resultados ser‚o frut•feros, a n‚o ser que tenham outros motivos (reais) de
ausƒncia.
Uma lideran„a … constru•da com planejamento, organiza„‚o, controle e
muita a„‚o. Experimentar isso … um desafio; usufruir os benef•cios … um
prazer!

