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Como Gerar seu Login e Senha para acessar a NOVA plataforma BRCondomínio 
  
A plataforma digital do sistema BRCondomínio foi atualizada e para que todos os 
usuários possam acessar será necessário alterar os dados de acesso. 
 
O login e senha anteriormente utilizados não funcionarão mais, todos os usuários 
precisarão fazer o novo acesso e cadastrar uma nova senha. 
 
O novo acesso dos usuários habilitará a entrada ao aplicativo (APP) ou site 
BRCondomínio http://www.brcondominio.com.br/ 
 
Para iniciar o usuário deverá seguir as instruções abaixo: 
 

 
 
Clicar em:  Sou Proprietário, Morador ou Imobiliária e necessito de Informações da 
minha Unidade/Condomínio 
 
O cadastro deverá ser feito pelo condômino titular da unidade, sendo importante que 
seja colocado o CPF do titular cadastrado na unidade. O CPF cadastrado no sistema 
BRCondomínio é o do titular da unidade.  
 
No celular ou tablet o condômino deverá instalar o APP BRCondomínio que está 
disponível nas lojas Android ou IOS, e deverá seguir as instruções convencionais para a 
instalação de aplicativos. 
  

http://www.brcondominio.com.br/
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Após a instalação, é necessário realizar o cadastro de acesso, clique em:ENTRAR 
NOVO*: 
 

 
  
E depois clicar em  “ainda não é cadastrado” :  
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Faça a inserção dos dados solicitados, insira o seu e-mail e uma senha, siga as 
orientações para evitar irregularidades, clique em CADASTRARe faça o login com os 
dados cadastrados. 
 

 

 
 
Você receberá um link de confirmação em seu e-mail, clique no link: [Clique AQUI 
para Validar],digite o seu CPF e Confirme, é obrigatório fazer a autenticação em um 
prazo máximo de 2 (duas) horas. Sem a confirmação, o logincadastrado será desfeito 
em 2 (duas) horas e deixará de existir, também não será possível acessaro Sistema/APP 
antes da confirmação. 
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Caso não encontre o e-mail do sistema BRCondomínio na caixa de entrada do seu e-
mail, busque na caixa de SPAM, Junk e-mail, Lixeira Eletrônica, ou qualquer outra 
caixa que seja utilizada para bloquear e-mails desconhecidos.  
  

 
Pronto, agora retorne ao APP ou Site do Sistema BRCondomínio e faça o login. Dentro 
do APP utilize o botão acima à esquerda para navegação (Menu). 
 
As votações, assembleia ou enquete, estarão disponíveis no campo 
VOTAÇÕES:  
 

 
 
Em caso de dúvidas, estamos à disposiçãopara lhe ajudar: 

 
Consifra Administradora de Condomínios 
Rua Sete de Setembro, 287 salas 15 a 18Ed. A. Cardoso - Centro - Sorocaba/SP 
Telefones: 15 3346-6993 - 3346-7023 
site www.consifra.com.br 
e-mail atendimento@consifra.com.br 

http://www.consifra.com.br/
mailto:atendimento@consifra.com.br

