
COTIDIANO

FINANÇAS

O ano vira e com isso muita coisa 
muda: renovação de contratos, 
aumento de remunerações, reajuste 
de tarifas ordinárias. Muitas 
empresas - e o Governo inclusive - 
a tua l i zam  seus  va l o r es  de 
cobranças anualmente e o síndico 
deve estar preparado para arcar 
com tais alterações e manter o 
equilíbrio financeiro do condomínio.

ENTREVISTA

A entrevistada nesta edição é a 
administradora de empresa e 
síndica profissional, Maria Cláudia 
de Brito Alves Feld. Ela é formada 
e m  a d m i n i s t r a ç ã o ,  p o s s u i 
especialização em planejamento 
tributário e auditoria e perícia 
contábil. Vamos saber dela, quais os 
fatores positivos e tendências para o 
mercado condominial, referente ao 
sindico profissional:

Um Feliz Natal ! Repleto de luz , Paz , Amor e Harmonia.
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Síndicos devem
planejar orçamento

para 2017

Maria Cláudia de
Brito Alves Feld



Por Cecília Lima

ais um ano chega ao Mfim. Mais doze meses se 
foram. Contas a pagar, 

funcionários para gerenciar, 
manutenções e convivência com 
condôminos. A rotina de um 
síndico de condomínio costuma 
ser bastante ocupada e repleta de 
ob r igações ,  po rém,  com 
organização e boa vontade é 
possível exercer essa função com 
louvor.

 Organização é, aliás, uma das 
principais características do bom 
síndico. Praticamente uma condi-
ção para ocupar a gestão do con-
domínio. Utilizar essa qualidade 
nas finanças é fundamental. 
Projetar investimentos, prever 
despesas e planejar ações são 
objetivos do síndico neste final de 
ano. Os tempos são de crise e é 
muito importante iniciar o novo 
ano com as finanças do condomí-
nio detalhadas na ponta do lápis.

 Nossa matéria da seção “Fi-
nanças” aborda essa necessidade 
de se formular um planejamento 
financeiro para o condomínio em 
2017. Independente da conti-
nuidade ou não do mandato, é 
obrigação do síndico deixar a 
“casa arrumada” para o novo ano 
que entra. Mas nem todos 
pensam dessa maneira.

Embora seja de fundamental 
importância, o planejamento 
financeiro é negligenciado por 

muitos síndicos. Levantamento da 
administradora de condomínios 
paulista Lello indica que cerca de 
40% dos condomínios da cidade 
de São Paulo não realizam o 
planejamento de despesas no fim 
do ano. Consequências são senti-
das ao longo do ano, por exem-
plo, com a cobrança de frequen-
tes “cotas extras” para arcar com 
o mau planejamento do síndico. 
Para evitar dor de cabeça, a 
melhor atitude é se antecipar e 
planejar o orçamento de 2017.

Nessa edição festiva de fim de 
ano, o Jornal do Síndico fala sobre 
decoração natalina em sua seção 
“Decoração”. É possível enfeitar o 
prédio gastando pouco e, de 
quebra, isso pode servir para 
incentivar a interação e boa 
convivência entre os condôminos. 
Viver em harmonia pacífica é o 
objetivo de todo condomínio, não 
é mesmo?

Chega dezembro e nós da 
equipe do Jornal do Síndico nos 
despedimos de mais um ano de 
sucesso, com a certeza de que 
podemos nos aperfeiçoar cada 
vez mais para proporcionar o que 
há de melhor e mais útil no 
universo dos condomínios. 
Reafirmamos aqui o compromisso 
com nossos leitores, para que 
estejamos novamente juntos em 
2017. A todos desejamos boas 
festas e um feliz Ano Novo!
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Distribuição do Jornal
Acompanhe nossa distribuição, nos mantenha informado 
se o JS não estiver chegando no seu condomínio. Fone: 
3086.9884 natal@jornaldosindico.com.brou 

Bairros: Praia do Meio, Areia Preta, Artistas, Ribeira/Rocas, Petrópolis, Mãe Luiza, Cidade Alta, Alecrim/Barro 
Vermelho, Tirol, Lagoa Seca, Morro Branco, Nova Descoberta, Lagoa Nova I e II, Dix-Sept Rosado, Candelária, 
Bairro Latino, Cidade da Esperança, Bairro Nazaré, Quintas, Km 6, Bom Pastor, Potilândia, Nova Dimensão, 
Cidade Jardim, Neópolis, Pirangi, Jiqui, Capim Macio, Alagamar, Ponta Negra, Vila de Ponta Negra, Cidade Verde, 
Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Pitimbú, Planalto, Passagem de Areia, Joquei Club, Nova Esperança, Conjunto 
Planície de Parnamirim, Conjunto Pirangi de Dentro, Vale Do Sol, Boa Esperança, Paque das Nações, Rosa dos 
Ventos, Centro de Parnamirim, Cajupiranga, Parque das Exposições, Parque Industrial, Santa Tereza, Rosa 
Fernandes, Estrada da Lagoa Seca, Parque das Árvores, Jardim Planalto, Liberdade, Monte Castelo, Jardim das 
Nações, Cohabinal, Joquei Club, Conjunto Planície de Pirangi.
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FINANÇAS

(Redação com Assessoria)

O ano vira e com isso muita coisa 
muda: renovação de contratos, 
aumento de remunerações, reajuste de 
tarifas ordinárias. Muitas empresas - e 
o Governo inclusive - atualizam seus 
valores de cobranças anualmente e o 
síndico deve estar preparado para 
arcar com tais alterações e manter o 
equilíbrio financeiro do condomínio.

É evidente que imprevistos 
acontecem, mas o ideal é que seja feito 
um planejamento minucioso neste mês 
de dezembro, para que 2017 inicie com 
a previsão de despesas, no mínimo, 
para o primeiro semestre. Esse 
orçamento deve ser apresentado aos 
demais condôminos em assembleia, 
onde podem ser debatidos ajustes para 
posterior aprovação.

O momento é de crise financeira 
na maioria dos condomínios e a previ-
são orçamentária deve ser acompa-
nhada por um olhar analítico do síndico 
e seus auxiliares no sentido de tentar 
cortar gastos e economizar onde for 
possível, com o objetivo de aliviar o 
bolso dos condôminos no aumento da 
taxa condominial, evitando assim o au-
mento também da inadimplência, pior 
pesadelo dos síndicos de condomínio.

Essa inadimplência - inclusive - 
deve estar prevista no planejamento 
anual do condomínio. Não adianta 
negar, ou insistir com a hipótese 
ilusória de que todos cumprirão com 
seus compromissos em dia, é mais 
inteligente já trabalhar previamente 
com essa lacuna. Assim a dica é 

verificar o índice histórico de inadim-
plência do condomínio e projetar esse 
déficit no orçamento, evitando, desta 
forma, maiores problemas com o fluxo 
de caixa do prédio.

De acordo com Angélica Arbex, 
gerente de Relacionamento da admi-
nistradora Lello Condomínios, a folha 
de pagamento, soma salários e encar-
gos, representando em média 50% do 
total das despesas mensais. Isso por-
que, no Brasil, e particularmente em 
São Paulo - onde a empresa atua - há 
sete funcionários por prédio, enquanto 
em países da Europa, por exemplo, 
essa média é de dois. A alta carga de 
impostos e benefícios trabalhistas 
encarecem as contratações.

Segundo Arbex, outra medida im-

portante é revisar o número de horas 
extras realizadas pelos funcionários, 
para ver onde e como é possível cortar. 
Outra dica fundamental é planejar o ra-
teio, em 12 cotas, do dissídio dos fun-
cionários e do pagamento de 13º salá-
rios e encargos, evitando que nos três 
últimos meses do ano haja aumento 
brusco no valor da cota do condomínio.

Embora seja de fundamental im-
portância, o planejamento financeiro é 
negligenciado por muitos síndicos. Le-
vantamento da Lello indica que cerca 
de 40% dos condomínios da cidade de 
São Paulo não realizam o planejamento 
de despesas no fim do ano. Conse-
quências são sentidas ao longo do ano, 
por exemplo, com a cobrança de fre-
quentes “cotas extras” para arcar com 
o mau planejamento do síndico.

Síndicos devem planejar orçamento para 2017

O condomínio é um patrimônio 
coletivo e é justamente por essa 
condição que cada decisão sobre ele 
requer um entendimento colegiado, 
seguindo ritos e protocolos para 
assegurar o bem comum. Toda a 
burocracia que gira em torno dessas 
questões às vezes gera dúvidas não 
apenas nos condôminos, mas também 
no síndico, o qual precisa responder 
legalmente pelo edifício.

Um dos pontos conflituosos é 
sobre o uso da procuração como 
instrumento de representação dentro 
do  condomínio:  e la  é  vá l ida 
legalmente? Um inquilino pode 
representar o proprietário? O síndico 
pode representar um condômino? 
Vizinhos podem votar um pelo outro? 

Que finalidades e atividades podem 
ser elencadas numa procuração? 
Esses são alguns dos questiona-
mentos frequentemente feitos sobre o 
tema e os quais tentaremos clarear ao 
longo dessa matéria.

Em princípio, é válido elucidar em 
que consiste tal documento. A 
procuração é a ferramenta jurídica 
pela qual uma pessoa nomeia alguém 
de sua confiança para agir em seu 
nome numa determinada situação em 
que ela não possa estar presente. Para 
isso, ambas as partes devem ser 
maiores de 18 anos. Ela é, sim, um 
instrumento válido para as decisões 
do condomínio, uma vez que o Código 
Civil legitima seu uso em assembleias, 
sejam quais forem as finalidades.

Assim sendo, um inquilino em dia 
com suas obrigações pode participar 
das deliberações desde que esteja 
munido de uma procuração do 
propr ietár io  de  sua  unidade, 
autorizando-o a exercer poderes 
específicos (os quais devem estar 
d iscr iminados  no  documento 
registrado em cartório para autenticar 
a legitimidade do mesmo, evitando 
fraudes).

A priori, não há impedimento na 
legislação brasileira para que o 
s í n d i c o  s e j a  p r o c u r a d o r  d e 
condôminos ou mesmo que um 
vizinho represente outro condômino 
na  ausênc ia  des te ,  es tando 
obviamente munido de procuração. 
No entanto, fica a critério do 

condomínio aceitar ou não essa 
conduta. É necessário, portanto, que 
a Convenção condominial explicite 
sua postura de permitir ou não o uso 
de procurações em assembleias e 
também os propósitos para os quais 
podem ser usadas.

Não havendo restrições em 
Convenção sobre o uso delas, as 
procurações podem ser utilizadas 
para substituir o condômino e votar 
por ele em assembleias para 
at iv idades  como:  e le ição  ou 
destituição de síndico; aumento de 
taxa condominial e formulação de 
taxa extra; aprovação de balancetes; 
a p r o v a ç ã o  d e  r e f o r m a s  e 
investimentos; realizar reclamações 
formais, etc.

Uso de procurações é legal, mas fica a critério da Convenção do condomínio
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Código de Defesa do Consumidor é válido para relação entre condomínios e empresas

LEGISLAÇÃO

Por muito tempo pairou sobre síndi-
cos a dúvida se as leis do Direito do Con-
sumidor eram válidas também para as 
relações entre empresas e condomínios, 
visto que esses últimos constituem uma 
natureza jurídica peculiar. Recentemente 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se 
pronunciou sobre o tema considerou - 
através de entendimento de ministros de 
sua Terceira Turma - que, sim, a 
aplicação é válida.

 Disputas entre um condomínio de 
proprietários e empresas podem 
caracterizar relação de consumo direta, 
o que possibilita a aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC) para 
resolver tal litígio, uma vez que segundo 
o ministro Paulo de Tarso Sanseverino o 
conceito de consumidor previsto no CDC 
deve ser interpretado de forma ampla. 
Para ele, o condomínio representa cada 
um dos proprietários e a ação busca 
proteger esses proprietários.

No caso analisado pelo STJ, um 
condomínio questionou na Justiça uma 

alienação feita pela construtora do 
prédio e no rito da ação pediu a 
aplicação do inciso VIII do artigo 6º do 
CDC para inverter o ônus da prova, para 
que a construtora provasse a necessi-
dade da alienação, bem como sua 
efetividade. Em primeira e segunda 
instâncias o pedido foi negado. Isso 
porque, a priori, houve o entendimento 
de que a relação entre o condomínio e a 

construtora não configurava consumo de 
acordo com a definição do CDC. Com a 
negativa, o condomínio entrou com 
recurso no STJ.

De acordo com o ministro Sanse-
verino, relator do caso, uma interpre-
tação diversa, como a adotada pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) ao negar a inversão do ônus da 
prova, significava que cada proprietário 

teria que ingressar com uma ação 
individual, questionando o mesmo fato.

O magistrado julgou tal restrição 
sem sentido. “Ora, se o condomínio 
detém legitimidade para defender os in-
teresses comuns dos seus condôminos, 
justamente por ser constituído da comu-
nhão dos seus interesses (artigo 12, 
inciso IX, do CPC/73; artigo 75, inciso XI, 
do NCPC), não se pode restringir a tutela 
legal colocada à sua disposição pelo 
ordenamento jurídico”, explicou. Sanse-
verino ressaltou ainda que o CDC am-
pliou o conceito básico de consumidor 
para abranger a coletividade, ainda que 
composta de sujeitos indetermináveis.

Segundo os ministros da turma, 
mesmo que não fosse aplicado o CDC ao 
caso, a jurisprudência firmada no STJ 
possibilita a inversão do ônus da prova 
em casos como o analisado. O relator 
disse que o novo Código de Processo 
Civil ratificou a posição do tribunal e já 
prevê de forma expressa que o juiz pode 
determinar a inversão do ônus, depen-
dendo das particularidades do caso.

(Redação com STJ)

DECORAÇÃO

Dezembro é último mês do ano e 
marca o fim de um ciclo. A decoração 
temática explicita o clima de festa e já 
é  u m a  t r a d i ç ã o  e m  m u i t o s 
condomínios. Além de embelezar as 
áreas comuns do prédio, investir em 
uma ornamentação natalina é uma 
boa oportunidade para integrar 
condôminos e disseminar a ideia 
colaborativa entre eles.

O síndico Gerson Matias, à frente 
da administração de um residencial na 
cidade de Porto Alegre (RS) pelo 
terceiro mandato, relata uma história 
de sucesso. “Em 2008, foi proposta a 
criação de uma comissão tendo como 
finalidade a organização da decoração 
de fim de ano no prédio, que tem 3 
blocos. Os representantes foram 
escolhidos em assembleia e ficaram 
responsáveis por orçar o material e 
também instalar tudo. O resultado foi 
lindo e todos aprovaram, tanto é que 
outros síndicos que vieram depois 
mantiveram a tradição”.

Ele revela que o maior investimen-
to foi feito no primeiro ano, depois 
muito foi sendo reaproveitado. “Inicial-
mente foram gastos cerca de R$ 
900,00 e isso não chegou a pesar na 
taxa condominial porque foi rateado 
por muitas pessoas. Nos anos 

seguintes foi gasto bem menos, pois já 
tínhamos material e os membros da 
comissão também se dedicaram a 
fazer adereços com material reciclado, 
como jornal e garrafas Pet”. O síndico 
frisa que o momento de crise e o 
aperto financeiro não são desculpas 
para deixar passar a data em branco.

A instalação de enfeites natalinos 
deve ser feita observando a segurança 
do prédio. Os projetos de iluminação 
com pisca-piscas e lanternas devem 
contemplar economia de energia, 
evitando, emendas ou gambiarras que 
possam provocar sobrecarga nas 
instalações elétricas do condomínio. 
Não abuse de multiplicadores de 
tomada, tipo benjamim, que nunca 
devem ultrapassar a capacidade da 
tomada elétrica ou do multiplicador.

O comércio deste setor dispõe de 
inúmeras opções de lâmpadas, lumi-
nárias, fitas de LED e enfeites temáti-
cos para tornar qualquer ambiente en-
cantador, mas a iluminação exige 
alguns cuidados para que curtos-cir-
cuitos, choques e apagões não estra-
guem a festa. Uma boa dica são os 
produtos de LED, mais resistentes, 
pois não queimam com facilidade, não 
emitem calor, economizam energia e 
oferecem inúmeras possibilidades de 
aplicação.

Em áreas externas, utilize produ-
tos específicos, com proteção contra 
umidade. Nunca se sabe quando a 
chuva chegará. Observe também que 
enfeites de papel, papelão ou plástico 
não devem ficar junto a lâmpadas e os 
enfeites energizados devem ficar afas-
tados de cortinas, tapetes ou sofás, 
diminuindo o risco de incêndio.

Atenção com a segurança

Em espírito natalino!

Decoração temática embeleza
o condomínio e proporciona
integração entre moradores
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Está aberta a temporada de férias escolares!

COTIDIANO

É dezembro e durante as férias 
escolares que se aproximam as 
crianças que moram em condomínios 
residenciais e não viajam tendem a 
passar mais tempo nas áreas 
comuns do prédio. O síndico deve 
estar vigilante na circulação desses 
pequenos condôminos dentro do 
condomínio.

Sobre a segurança das crianças, 
a preocupação maior deve ser em 
relação a elevadores, garagem, 
escadaria, piscina, playground e 
áreas de acesso restrito como caixas 
d'água e casa das máquinas. 
Algumas medidas  devem ser 
adotadas para manter a ordem no 
período de férias:

Restringir áreas

A brincadeira não pode rolar solta 
por todos os locais, é necessário 

estabelecer limites para o uso de 
áreas comuns. Por exemplo, não é 
permitido andar de patins ou bicicleta 
em corredores, crianças não devem 
ter livre acesso ao salão de festas ou 
outro espaço que possua equipa-
mentos que podem ser danificados.

Estabelecer horários

A lei  do silêncio deve ser 
respeitada também nas férias. Não é 
porque as crianças estão livres dos 

compromissos escolares que elas 
podem brincar nas dependências 
comuns do prédio pelas horas que 
quiserem. O silêncio deve ser 
guardado das 22h às 8h e os 
excessos de barulho e bagunça 
devem ser combatidos mesmo na 
faixa de horário liberada.

Exigir supervisão

O condomínio deve proibir o 
acesso de crianças desacom-

panhadas a espaços que possibi-
litem, ainda que minimamente, o 
risco de acidentes. Piscina, play-
ground ou brinquedoteca são 
exemplos. O uso deve ser obrigato-
riamente supervisionado por um 
adulto responsável.

Advertir
pais e responsáveis

Não  cus ta  nada  r e f o r ça r 
informações nesse período de férias. 
Para isso, é interessante que o síndico 
envie para as unidades uma lista de 
advertências do que é vetado nas 
áreas comuns do prédio, bem como 
as penalidades previstas a quem 
infringir o Regimento do condomínio.



SÍNDICOS(AS),
Nos mantenha informado se

o jornal do síndico não estiver
chegando no seu condomínio.
Contamos com o seu apoio.

3086.9884
9.8826.3970

ENVIE SUGESTÕES DE MATÉRIAS, PERGUNTAS,
CONTE SUA TRAJETÓRIA COMO SÍNDICO .

natal@jornaldosindico.com.br
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Maria Cláudia de Brito Alves Feld*

ENTREVISTA

Jornal do sindico: Fale um pouco da 
sua trajetória profissional:

Cláudia Feld: Trabalhei como executiva 
de empresas de prestação de serviços, 
especificamente mão de obra, de 1996 
a 2006,  tendo adquir ido  largo 
conhecimento nessa área. A gestão 
condominial, por sua vez, possui 
peculiaridades e complexidades 
próprias, com as quais fui  me 
familiarizando academicamente e na 
prática, desde 2007 – período em que 
iniciei minhas atividades como síndica 
profissional – e que hoje me rendem 
ampla experiência na área condominial.  
S e n d o  a s s i m ,  t e n h o  a m p l o 
conhecimento em administração de 
s e r v i ç o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e m 
condomínios, verticais e horizontais.  
Um dos pontos altos desta carreira foi a 
valorização de 500% de um dos 
condomínios que administrei, através 
de obras de ampliação.

Jornal  do  Síndico:  Quais  as 
vantagens de se contratar um 
síndico profissional?

Cláudia Feld: As vantagens são 
inúmeras, principalmente no tocante a 
gestão financeira e a resolução de 
conflitos. O síndico profissional 
visualiza a gestão condominial 
semelhante a de uma empresa, ou seja, 
sua meta é proporcionar ao condomínio 
(e consequentemente aos seus 
condôminos) o acesso a valores justos, 
preços compatíveis com a realidade do 
condomínio e do mercado, e isso 
depende de uma experiência especifica 
como gestor. Também requer do sindico 
p r o f i s s i o n a l  c o n h e c i m e n t o 
administrativo, contábil e jurídico, além 

de sensibilidade e maleabilidade no 
trato com pessoas de diferentes 
vontades e pensamentos. 

No tocante a resolução de conflitos, o 
condomínio que contrata os serviços de 
um síndico profissional e estranho ao 
quadro de moradores, ganha no campo 
das negociações interpessoais, 
sobretudo pela postura imparcial que 
visa, primordialmente, privilegiar à 
coletividade, o que muitas vezes não é 
possível na gestão de um síndico 
“nativo”, notadamente em virtude dos 
relacionamentos de proximidade que 
e v e n t u a l m e n t e  p o s s u a  c o m 
determinados moradores, o que 
prejudica, em tese, a isenção de 
paixões por ocasião de eventuais 
conflitos a serem dirimidos pelo gestor. 

Destaque-se, por fim, considerando a 
postura mais imparcial e profissional 
da gestão, o condomínio também tende 
a ganhar saúde financeira com uma 
arrecadação mais eficaz, uma vez que 
não haverá receio de desagradar 
moradores na hora da cobrança das 
dividas, além da visão empresarial 
sempre posta a frente de interesses 
pessoais/individuais.

Jornal  do  Síndico:  Quais  as 
tendências do mercado para o 
síndico profissional?

Cláudia Feld: Tenho acompanhado 
com muita atenção todas as tendências 
e mudanças nesse cenário. Na 
verdade, há muito tempo já se 
contratam síndicos profissionais, 
principalmente nas maiores capitais do 
p a í s ,  s o b r e t u d o  n o s  g r a n d e s 
empreendimentos. 

Nesse ponto, o Dr. Márcio Viana, que 
nos presta assessoria  jurídica 
consultiva e contenciosa, lembra que 
Isto se deu a partir do advento do novo 
Código Civil, em 2002, que alterou 
alguns artigos sobre os condomínios, 
possibilitando que pessoas estranhas 
ao quadro de moradores pudessem 
assumir a função de síndico. Ou seja, o 
legislador, diante das visíveis evoluções 
sociais que trouxeram consigo novas 
formatações de moradias coletivas, 
atentou justamente para a necessidade 
de se otimizar a gestão dessas 
coletividades,  considerando os 
aspectos já tratados.

Em outras palavras, percebeu-se que o 
condomínio, apesar de não ser uma 
empresa (stricto sensu) sem fins 
lucrativos, possui rotina administrativa 
semelhante a esta, na medida em que 
possui cadastro nacional de pessoa 
ju r íd ica ,  tem conta  bancar ia , 
movimenta muito dinheiro, contrata 
funcionários e colaboradores, sendo, 
portanto, extremamente recomendável 
que sua administração seja confiada a 
alguém que possua idoneidade e 
experiência no trato dessas rotinas, o 
que muitas vezes pode não existir 
dentro do quadro de moradores.

Jornal do Síndico: O que muda entre 
o síndico comum, aquele que todos 
conhecem e o sindico profissional?

Cláudia Feld: Muda tudo. Na verdade, 
alguns síndicos são eleitos em 
c a n d i d a t u r a  ú n i c a  p o r q u e 
simplesmente ninguém quer ser, ou 
seja, trata-se de uma “batata quente” 
que acaba caindo na mão de alguém, 

que  tem  que  faze r  as  co isas 
funcionarem no condomínio, mesmo 
que seja de maneira improvisada.

E é aí que reside o grande risco de se 
entregar a administração de inúmeras 
responsabilidades a alguém que irá 
tocálas de forma amadorística, não 
obstante a boa vontade em alguns 
casos.

Com o sindico profissional, a coisa 
muda de figura. Ele vai focar na 
eficiência do condomínio, visando 
s e m p r e  d a r  c o n f o r t o  a o s 
moradores/condôminos, sempre com 
visão sistêmica do todo. É um processo 
gerencial, no qual o síndico atua 
sempre vislumbrado resultados, tendo 
como consequência, a valorização do 
imóvel, porque um condomínio bem 
administrado em todos os aspectos é 
visto como referencia e valorização 
financeira.

Jornal do Síndico: Quais as os 
valores cobrados hoje para o síndico 
prof iss ional  administrar  um 
condomínio?

Cláudia Feld: Bom, a questão de 
valores é muito variável, pois depende 
de alguns fatores, como por exemplo, 
estrutura do condomínio, (se pequeno, 
médio ou grande), localização, dentre 
outros fatores. Mas, o mais importante, 
antes de se formalizar uma proposta 
financeira justa, é o conhecimento in 
loco do condomínio e a análise de todas 
as informações úteis ao planejamento e 
desenvolvimento do trabalho. Essas 
são as variáveis que influenciam na 
composição dos honorários do 
chamado sindico profissional.

*Administradora de empresa e síndica profissional.
Especialista em planejamento tributário e auditoria e perícia contábil.

A entrevistada nesta edição é a administradora de empresa e síndica 
profissional, Maria Cláudia de Brito Alves Feld. Ela é formada em 
administração, possui especialização em planejamento tributário e 
auditoria e perícia contábil. Vamos saber dela, quais os fatores positivos e 
tendências para o mercado condominial, referente ao sindico profissional:
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Com quase 12 milhões de desem-
pregados, o Brasil vive uma de suas 
maiores crises. A perda do emprego traz 
uma redução dos gastos e, consequen-
temente, o atraso nas contas do mês, 
inclusive a do condomínio. “Existem 3 
tipos de devedor: o contumaz que tem 
dinheiro, mas não paga porque não quer. 
Aquele que atrasa alguns dias, mas 
paga todos os meses e o que vive uma 
dificuldade financeira momentânea”, 
explica o Dr. Rodrigo Karpat, advogado 
especialista em direito condominial e 
imobiliário. A redução de despesas no 
condomínio nem sempre torna a taxa 
condominial mais barata, mas evita, 
muitas vezes, um aumento excessivo e 
permite investimentos que valorizem os 
imóveis. Em outros casos, como por 
exemplo, a implantação da portaria 
virtual, a redução de despesas chega 
atingir 40%, tendo em vista que a folha 
de pagamento em geral é responsável 
por 50%, chegando a extremos de 80%, 
como no caso de prédios pequenos com 
portaria 24 horas, faxineiro e zelador, do 
total de gastos de um condomínio. “Todo 
condomínio consegue reduzir as 
despesas se tiver uma gestão eficiente”, 
explica Karpat. Que complementa, 
“porém, a redução deve ser consciente e 
não pode colocar o condomínio em risco, 
seja de ficar sem dinheiro, ou de efetuar 
reduções que podem sair caro mais 
para frente, como por exemplo: ficar 
sem contrato de elevador, não pagar 
horas extras aos funcionários quando 
devidas.” 

Para ajudar os síndicos e gestores 
condominiais na redução de despesas o 

Dr. Rodrigo Karpat listou 10 medidas 
eficazes.

1. Portaria Virtual – Atualmente é a 
medida que provoca a maior 
redução de despesas dentro de um 
condomínio. É possível dispensar 
todos os funcionários da portaria ou, 
em alguns casos, de apenas uma 
entrada do condomínio. De qualquer 
maneira, a redução de gastos pode 
atingir 60% na folha de pagamento 
e 30% na taxa condominial. Esta é 
uma tendência que veio para ficar e 
será implantada em boa parte dos 
condomínios nos próximos 10 anos.

2. Iluminação de led – A lâmpada de 
led economiza 90% de energia em 
relação a tradicional incandescente. 
Fazer a troca de todas as lâmpadas 
é um investimento que é pago, em 
média, em 18 meses e, depois 
disso, provoca uma economia que 
varia entre 20% e 30% na conta de 
luz, dependendo do tipo de lâmpada 
utilizada anteriormente.

3. Temporizador de luz – A frente do 
prédio é o único local em que se 
recomenda ficar aceso durante toda 
a noite, única e exclusivamente por 
questão de segurança. Entretanto, 
nas demais áreas não existe a 
necessidade de todas as lâmpadas 
ficarem acesas, como nas garagens, 
por exemplo. Após às 22h, o trânsito 
de pessoas cai drasticamente e o 
uso de temporizadores, ou seja, 
quando o sistema de iluminação só 
é acionado por um sensor de 
presença, é a melhor pedida.

4. Individualização de água – Ainda 
muitos prédios antigos não possuem 
a medição de água individualizada. 
É notório que o brasileiro só se 
preocupa quando pesa em seu 
bolso. Quando o consumo é dividido 
entre todos, não importa se ficará 5 
minutos ou 30 minutos no banho. A 
individualização do medidor é a 
solução.

5. Individualização de gás – Muitos 
prédios com mais de 20 anos não 
possuem a medição de gás indivi-
dualizada, muitos deles utilizavam a 
caldeira que era o gás central. 
Quando o consumo é dividido entre 
todos, não importa se ficará 5 
minutos ou 30 minutos com o fogão 
ligado ou o sistema de aquecimento 
de água. A individualização  do 
medidor é a solução.

6. Água de reuso e captação de chuva 
– Atualmente, existem diversas 
alternativas e tecnologias para o 
melhor aproveitamento da água. É 
possível retirar água do lençol 
freático em alguns casos, tratar o 
esgoto doméstico, reutilizar a água 
consumida e captar a da chuva. A 
construção de poço requer licença.  
Com a crise hídrica nos últimos anos 
e a previsão de reservatórios cada 
vez mais vazios, é natural que o 
valor do metro cúbico suba. O con-
domínio que pensa em economizar 
no futuro, precisa investir no 
presente.

7. Energia Solar – Apesar de o tempo 
de retorno ser de 7 anos, em média, 

como a duração de cada placa é de 
no mínimo 20 anos, o condomínio 
consegue lucrar durante 13 anos. 
Vale ressaltar que é preciso verificar 
a incidência de sol de cada locali-
dade para verificar o investimento.

8. Assessoria Jurídica – Contratar um 
escritório de advocacia vai muito 
além de apenas defender o condo-
mínio de possíveis ações traba-
lhistas e ajuizar processos contra 
moradores inadimplentes. Um papel 
é o de revisar todos os contratos 
com empresas terceirizadas e rene-
gociar com cada uma delas. Sempre 
é possível reduzir e, em tempos de 
crise, as empresas preferem 
diminuir a margem de lucro a perder 
o cliente. 

9. Readequação do quadro de funcio-
nários – Em muitos condomínios 
existe ou um excesso de funcio-
nários ou um planejamento ruim de 
escala de serviço que implica no 
pagamento de horas extras e, assim, 
gastos desnecessários.

10. Síndico ou gestor, desde que tenham 
uma gestão profissional – No 
passado, era visto como um custo, 
mas hoje o síndico/gestor profis-
sional compensa financeiramente. 
Todos os itens anteriores podem ser 
implementados por ele. Assim como 
as portarias-virtuais, a gestão 
profissionalizada é uma tendência 
irreversível. Quantos antes for 
implementada, mais rápido e maior 
será a economia.

10 medidas para os condomínios reduzirem as despesas em até 30%
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advogado e palestrante, especialista em Direito imobiliário e em questões
condominiais, sócio do escritório Karpat Sociedade de Advogados
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“Todo condomínio consegue reduzir despesas se tiver uma gestão eficiente”,
explica o Dr. Rodrigo Karpat, advogado especialista em direito condominial e imobiliário.
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