
PRESERVE A
LUCRATIVIDADE DA

SUA IMOBILIÁRIA

Entenda a melhor maneira de reduzir perdas 
financeiras e consolidar seus lucros pelo 
investimento em relatórios de vistoria.



No campo contábil e financeiro, é bastante claro que a consolidação dos 
lucros de empresas e de profissionais autônomos, ou ainda, que a redução de 
eventuais prejuízos pessoais tem, como um dos principais elementos, a anu-
lação dos fatores de riscos próprios de cada negócio.

Neste eBook, vamos mostrar que a realização de relatórios de vistoria de 
entrada e saída de imóveis locados não se trata de uma “despesa”, mas sim, 
de um investimento em segurança financeira, já que, de fato, este verdadeiro 
investimento implicará na certeza de bons negócios e na consolidação dos 
lucros desejados.
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O proverbial ditado popular “prevenir é melhor que remediar” não se trata apenas 
de uma frase de efeito a ser dita em ocasiões em que um determinado problema 
já aconteceu, afinal “não adianta chorar sobre o leite derramado”.

Neste sentido, já há bastante tempo os gastos em segurança financeira e patri-
monial deixaram de ser entendidos como “despesas” para se constituírem, efeti-
vamente, em investimentos que visam a proteção financeira, patrimonial e a pre-
venção de riscos nos negócios em relação a bens adquiridos ou não.

É assim, por exemplo, com o investimento em seguros de automóveis e seguros 
residenciais, onde eventuais sinistros nos referidos bens serão suportados não 
pelos seus proprietários, mas sim, pelas companhias seguradoras, ou seja, há 
uma transferência do risco e, em circunstâncias próprias, do prejuízo.

Existem ainda outras modalidades de seguros menos conhecidas do público em 
geral, como por exemplo, o seguro de responsabilidade civil, onde o suporte de 
eventuais danos por responsabilidade na prestação de serviços é igualmente 
realizado pelas companhias seguradoras.

Em resumo, a sociedade civil já aprendeu que a constituição de seguros em 
negócios de aquisição de bens e na prestação de serviços é, na realidade, um 
investimento na segurança do negócio que tem como objetivo final a consolida-
ção do valor dos bens ou dos lucros almejados, e não uma “despesa” financeira.

A PREVENÇÃO DE
PREJUÍZOS NA ATUALIDADE
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É bastante comum o entendimento de que a prevenção nos 
negócios locatícios se resuma a contratação de seguros do 
imóvel locado ou de adimplência financeira por parte dos 
inquilinos, além da própria análise de crédito, os quais, de 
fato, são bastante desejados e se constituem em modalidade 
de proteção financeira e de patrimônio.

Ocorre que há outros riscos potenciais “indesejados” que 
acabam prejudicando os bons negócios e que, ao final, 
acabam reduzindo de forma bastante significativa os lucros 
pretendidos em cada operação.

No eBook "Proteja sua imobiliária”, já explicamos que um dos 
principais litígios envolvendo proprietários e inquilinos se 
refere às condições de entrega do imóvel, justamente 
quando não há um relatório de vistoria inicial ou final válidos 
que possam instruir as partes negociantes em suas preten-
sões. Além disso, o mesmo eBook ainda informa quais são as 
eventuais perdas e prejuízos potenciais que podem advir da 
ocorrência desses indesejados litígios, os quais, ao final, 
podem inviabilizar qualquer lucratividade nos negócios loca-
tícios, e ainda, afetar o andamento de outros bons negócios.

Ora, a existência de um relatório de vistoria, tanto de entrada 
como de saída, garantirá às partes envolvidas a entrega do 
imóvel nas condições necessárias para o início e finalização 
dos negócios, prevenindo as mesmas partes contra aqueles 
potenciais eventos indesejados.

Assim, o relatório de vistoria se converte em um verdadeiro 
seguro de proteção financeira, patrimonial e de consolidação 
de lucros, tanto para locatários como para locadores, e ainda, 
para as próprias imobiliárias que desejam manter seus clien-
tes através da disponibilização de um negócio sério e seguro 
para todas as partes envolvidas. As imobiliárias também se 
beneficiam pela potencial diminuição de litígios entre loca-
dores e locatários.

O SEGURO NOS
NEGÓCIOS LOCATÍCIOS
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Ao início de qualquer negócio pretendemos que este atinja uma determinada 
faixa de lucratividade, a qual será estabelecida com base em receitas e despesas 
sobre as quais temos um controle mais ou menos efetivo.

Entretanto, principalmente no campo de “despesas”, podem surgir eventos inde-
sejados e imprevistos que, ao final, acabam por diminuir a lucratividade, ou ainda 
pior, acarretar em prejuízos efetivos que podem afetar, não apenas o negócio 
objeto do prejuízo como outros negócios em andamento.

Por outro lado, há formas de minimizar as consequências financeiras desfavorá-
veis, principalmente na lucratividade, da imprevisibilidade de eventos indeseja-
dos e que podem, potencialmente, causar prejuízos.

Estas formas não se resumem à inclusão de investimentos em seguros de prote-
ção financeira ou de bens nas planilhas de receitas e despesas, mas igualmente 
incluem a necessidade de inclusão dos riscos potenciais em cada tipo de negócio.

Ao se integrar à conta de lucratividade os riscos potenciais de cada negócio, bem 
como os investimentos necessários para a minimização destes riscos, estar-se-á 
garantindo a própria faixa de lucratividade, uma vez que estes riscos ficarão 
cobertos pelos investimentos realizados neste sentido.

Portanto, para a consolidação de lucros através da minimização de prejuízos é 
necessário que se tenha em mente que a previsão de riscos potenciais não se 
trata apenas de uma mera “despesa contábil”, mas sim, de uma efetiva atitude 
por parte dos negociantes, a qual se resume ao investimento na previsão, preven-
ção e anulação destes mesmos riscos.

CONSOLIDAÇÃO DE LUCROS E
MINIMIZAÇÃO DE PREJUÍZOS
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Como visto, não é apenas a receita 
financeira que consolida os lucros de 
uma empresa, mas igualmente a mini-
mização de prejuízos e despesas.

No caso do ramo imobiliário, os prejuí-
zos advêm de um conjunto de fatores, 
entre os quais, a inexistência de um 
bom relatório de vistoria de entrada 
e/ou saída do imóvel locado.

Formada em Direito pela UFSC (Uni-
versidade Federal de Santa Catarina 
em 2005 e pós-graduada em Direito e 
Gestão de Negócios Imobiliários, em 
2012, na Faculdade CESUSC, Denise 
Vieira, atua há 18 anos no mercado 
imobiliário e já ocupou diversos cargos 
no ramo: CEO, diretora executiva de 
operações, gerente de locação, coor-
denadora de departamento jurídico, 
assistente e auxiliar administrativo. Ou 
seja, atuou em praticamente todos os 
setores de uma imobiliária e concorda 
que as principais demandas conflituo-
sas entre locadores e locatários estão 
relacionadas aos pedidos de reformas 
e manutenções durante a ocupação, e 
o momento da desocupação, a entre-
ga das chaves, a vistoria final e rescisão 
do contrato.

Como experiente profissional do ramo, 
Denise sustenta que a primeira provi-
dência necessária das imobiliárias é 
possuírem uma boa vistoria inicial, com 
critérios bem claros para definir o 
estado do imóvel. Assim, acompanha-
da de uma boa vistoria, as imobiliárias 
devem dar maior destaque a ela no 
momento da entrega de chaves aos 
locatários, pois, juntamente com o con-
trato, este é o documento mais impor-
tante da locação.

Além disso, o locatário deve destinar 
um tempo para revisá-la e fazer seus 
apontamentos no prazo fornecido pela 
imobiliária. Essas duas providências, já 
diminuem em muito os conflitos, espe-
cialmente na entrega de chaves.

A vistoria prévia, conclui a profissional, 
se entendida àquela realizada quando 
o locador entrega seu imóvel à admi-
nistração da imobiliária, quando este 
ainda está desocupado, pode antecipar 
uma série de pedidos de reparos futu-
ros, garantindo não somente o menor 
impacto de conflitos, mas também a 
boa manutenção de seu patrimônio, 
ocupação mais rápida e locações mais 
extensas, com menos desocupações.
Portanto, é muito claro que a consoli-
dação dos custos de empresas imobili-
árias passa pela existência da realização 
de um bom relatório de vistoria na 
entrada e na saída dos imóveis, as quais 
minimizam de forma bastante consis-
tente eventuais prejuízos.

A PALAVRA
DA ESPECIALISTA
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Toda e qualquer empresa, de qualquer ramo de atividade, 
busca a consolidação de sua lucratividade e a minimização 
de seus prejuízos.

No caso de empresas imobiliárias, os prejuízos financeiros 
não só podem, como de fato ocorrem, ser consequência da 
inexistência de relatórios de vistoria válidos, ou ainda, realiza-
dos de forma unilateral.

Assim, os relatórios de vistoria, seja no início ou no final do 
período e locação, se constituem em uma garantia, um 
seguro, para a consolidação dos lucros de uma empresa imo-
biliária, bem como, para a consolidação das próprias garan-
tias das partes envolvidas e, ao final, da demonstração da 
seriedade e competência das empresas.

Se você quer manter seus lucros nos patamares previstos, 
contrate uma vistoria profissional e evite que uma briga judi-
cial prejudique a consolidação de seus lucros.

A Rede Vistorias está presente em mais de 350 cidades de 
todo o país e oferece profissionais especializados para te 
ajudar no processo de vistorias de imóveis. A experiência, que 
a Rede Vistorias tem no ramo, proporciona total segurança 
para evitar problemas nos seus contratos de locação.  Entre 
em contato e saiba mais.

SEGURANÇA
COMO RESULTADO
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Quer saber mais sobre nós?

Twitter: @redevistorias
Facebook: @redevistorias
LinkedIn: Rede Vistorias
Site: redevistorias.com.br

0800 887 0855

Rua Pastor William Richard Schisler Filho, 452, Loja 03, Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP 88034-100


