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1. RESUMO 
O presente artigo possui como objetivo observar as vantagens e desvantagens de 

comércios em condomínios residenciais, e ressaltar a tendência deste mercado, 

devido ao crescimento de condomínios residenciais em São Paulo e seu público 

extremamente exigente que visa segurança, comodidade e praticidade. Os métodos 

utilizados serão: pesquisas bibliográficas sobre empreendedorismo e legislação de 

condomínios, reportagens sobre inovação em comércios, pesquisa quantitativa e 

qualificativa. O resultado obtido é que o empreendedorismo em condomínios 

residenciais é um excelente nicho de mercado. 
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2. INTRODUÇÃO  
Conforme reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo online, Veiga 

(2014) até o 1º semestre de 2014 foram registrados 21 mil condomínios residenciais 

no Estado de São Paulo e este mercado está em amplo crescimento.Isso mostra que 

1/3 da população de São Paulo mora em condomínios, e esta parte da população ao 

optar em residir em apartamentos visa, além de segurança, praticidade e comodidade, 

desta forma um estabelecimento comercial dentro de um condomínio agrega valor para 

os condôminos, receita para o condomínio e lucro para o empreendedor. 

Para Schumpeter (1997), o empreendedor seria o agente responsável por perceber 

e explorar oportunidades no mercado, combinando os recursos à sua disposição de 

modo inovador a partir de cinco possibilidades específicas: 

Introdução de um novo produto ou de uma nova qualidade de um produto; 
(2) introdução de um novo método de produção; (3) abertura de um novo 
mercado; (4) conquista de uma nova fonte de oferta de matéria-prima ou de 
bens semimanufaturados; e (5) estabelecimento de uma nova organização 
em um setor.  

Conforme Dornelas (2001), o empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade 

e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados. 

Referente ao conceito de condomínio, o Artigo 1331 parágrafo 2 do Código Civil 

Brasileiro – Lei 10406/02, conhecida como lei do condomínio, reza que: 

Art.1331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade 
exclusiva, e parte que são comuns dos condôminos. 
§2° O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede de distribuição de água, 
esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais 
partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em 
comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou 
divididos. 

O crescimento das aglomerações populacionais nas grandes cidades marcou o 

século XX de uma forma impressionante, e continua a todo vapor durante o século 



XXI. A busca por segurança, economia e qualidade de vida têm viabilizado o 

desenvolvimento das moradias em condomínios, com espaços comuns e serviços 

compartilhados proporcionando acesso cada vez mais a interessados. 

Nesse cenário, que empreendedores, encontraram uma grande oportunidade, a 

abertura de empreendimentos comerciais dentro de condomínios residenciais, os 

chamados condomínios mistos. 

A problemática deste artigo consiste em questionar: Há vantagem no 

empreendimento de condomínios residenciais? 

 

3. OBJETIVOS  
Os objetivos deste artigo é observar as vantagens e desvantagens de ter 

empreendimentos comerciais dentro de condomínios residências, expor as 

vantagens e desvantagens na perspectiva de todos os envolvidos que no caso são 

os condôminos, o condomínio e o empreendedor.  

 
4. METODOLOGIA  

Os métodos utilizados para desenvolver este artigo serão: pesquisas bibliográficas 

sobre empreendedorismo e legislação de condomínios, reportagens sobre inovação 

em comércios e, posteriormente pesquisas quantitativas e qualitativas, que se 

realizarão no condomínio X localizado na cidade de São Paulo, zona norte. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  
De acordo com o SEBRAE (2010), a crescente urbanização no Brasil viver em 

condomínios horizontais e verticais passou a ser uma tendência natural para 

otimizar a malha urbana. 

De acordo com Hisrich, Peters e Shepherd (2014), ser um empreendedor significa 

agir diante de uma oportunidade que vale a pena ser trabalhada. Isso envolve o 

pensamento empreendedor, ou seja, os processos mentais com que o indivíduo 

supera a ignorância para decidir se um sinal representa uma oportunidade para 

alguém e/ou reduz dúvidas quanto a essa oportunidade. Uma característica do 

homem pós-moderno é a vida corrida, com muitos afazeres e consequentemente, 

falta de tempo.  

A junção dessas realidades abriu espaço para o empreendedorismo, que segundo 

Dornelas (2001), é a revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a 

Revolução Industrial foi para o século XX. Essa afirmação manifesta-se presente na 



vida das pessoas que vivem nos chamados condomínios misto; assim são definidos 

os empreendimentos residenciais com espaços destinados à comércios. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A pesquisa bibliográfica em obras de empreendedorismo, definições de condomínio 

e a reportagem sobre empreendimentos comerciais em condomínios residenciais 

permitiram perceber o grande nicho, bem como as vantagens que caracterizam esse 

mercado. Na sequência dessa pesquisa abordaremos a legislação que rege o 

funcionamento desses estabelecimentos. Seguido por uma pesquisa de campo, com 

comerciantes do ramo, síndico e condôminos desses empreendimentos, para 

comprovar na prática a teoria aqui desenvolvida. 
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