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RESUMO 
 

O setor imobiliário tem experimentado um crescimento significativo, cujo segmento “Condomínios” tem 
sido diversificado, criando, nos últimos anos, conceitos diferenciados que tentam se adaptar às demandas 
atuais. 

Este cenário sinaliza às administradoras a necessidade de compatibilização das atividades de operação de 
administração em se adequarem a essas novas tendências. 

Compreender como funcionam os sistemas de administração mais utilizados no mercado, como 
autogestão, cogestão e integral, é a tarefa inicial de todos os membros participantes do processo de 
implantação de um novo empreendimento. 

Visando ao aperfeiçoamento das ferramentas utilizadas no gerenciamento de condomínios e operação das 
atividades em empreendimentos de características diversas, surge a indispensabilidade de integração dos 
sistemas de administração com os modernos processos de gestão empresarial. 
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integração de sistemas administrativos, implantação de empreendimento 
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ABSTRACT 

 
The real estate field has experienced significant growth.  In the recent years, different concepts in the field 
of condominiums´ operation and administration were created due to the necessity to attend current 
demands. 

This scenario points to managers the needs to reconcile the activities of operations management in suit 
these new trends. 

Understand how the systems of administration are used by the market as a self-management, co-
management and integral management, is the initial task of all members participating in the process of 
establishment a new enterprise. 

Aiming at improving the tools used in managing condominiums and operation activities in enterprises of 
different characteristics, more than ever, the administrators acting in this field must consider the necessity 
of integrating management systems with modern business management processes. 

 

Keywords: Operation in condominium, condominium management processes, condominium 
administration, integration of administrative system, establishment a new enterprise. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo é fruto do trabalho do Grupo de Estudos e Pesquisa do Capítulo Brasileiro do 
Institute of Real Estate Management (IREM), realizado em parceria com o Secovi-SP, que 
desenvolve um permanente programa de pesquisas voltado ao setor de administração de 
propriedades, ainda não muito explorado no cenário brasileiro. Os alunos-pesquisadores que 
integram o Grupo de Estudos e Pesquisa participaram dos cursos do IREM, na cidade de São 
Paulo; todos são atuantes, direta ou indiretamente, em diferentes setores do complexo mercado 
imobiliário, portanto, têm contato mais aprofundado sobre o tema Administração de 
Propriedades Imobiliárias.  

As constantes modificações na área imobiliária impuseram ao Grupo o desafio de percorrer um 
caminho que não dispõe de material consolidado, encontra-se em construção. Assuntos 
importantes como autorregulamentação, sustentabilidade, ética profissional – que ganha espaço –
e a busca pela formação técnica por meio de cursos e especializações, por exemplo, ampliam as 
atribuições do profissional administrador de condomínios, promovendo-lhe uma projeção cada 
vez maior na cena imobiliária.   

Como objeto de investigação, focaliza-se a questão da operação na administração de 
condomínios e suas tendências, sendo o objetivo geral apresentar um balanço da atual situação 
do mercado de administração de condomínios, o esforço do mercado em desenvolver e 
sistematizar práticas e procedimentos, desafios presentes e possibilidades identificadas de 
desenvolvimento e fortalecimento do setor, no contexto da globalização, no qual se insere a 
sociedade brasileira, marcando definitivamente o “divisor de águas”, citado por Gebara (2008, 
p.9).  

2. DEFININDO CONCEITOS 

Para que se possa compreender as tendências nas operações de condomínios, deve-se ter ciência 
dos principais conceitos envolvidos, quais sejam: administração, operação de atividades de 
administração e condomínio.  

Administração: É a aplicação de técnicas com o intuito de estabelecer metas e operacionalizar o 
seu alcance pelos colaboradores participantes das organizações a fim de que se obtenham 
resultados que satisfaçam às necessidades de seus clientes assim como às suas próprias 
(CHIAVENATO, 16/7/2010).  

Operação de atividades de administração: Conceitua-se como operação de atividades de 
administração a dinâmica implementada na administração de um condomínio, por meio da ação 
do conhecimento e da técnica, e da prática diária de um condomínio, objetivando atender às 
necessidades dos gestores e condôminos, através das áreas administrativas, jurídica, legislativa, 
fiscal, trabalhista e patrimonial.1  

 

                                                 

1 Esta definição foi elaborada por Guilherme de Barros Monteiro Ribeiro, profissional da área e instrutor da 
Universidade Secovi, em parceria com Marcos Eduardo Silva, empresário do ramo de gestão imobiliária desde 
1988. 
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Condomínio: Para fins de estudos jurídicos verifica-se que o efetivo desenvolvimento de tal 
modelo de propriedade ganha escopo no Direito Romano2, pois os primeiros edifícios3 de que se 
têm notícia são de Roma4. 

Já o condomínio edilício, nos moldes atuais, de edifícios em planos horizontais, que contêm 
partes comuns e partes privativas, tem origem no início do século passado (REZENDE, 2005 p. 
3-4).  

Existem diversos tipos de condomínio previstos em lei, como, por exemplo, o Condomínio 
geral5, mas neste trabalho, atém-se apenas ao Condomínio Edilício.  

Atualmente, o instituto jurídico do Condomínio Edilício encontra-se regulamentado no Código 
Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), entre os artigos 1.331 a 1.346, e a administração 
do condomínio edilício nos artigos 1.347 a 1.356, abordada posteriormente, no desenvolvimento 
deste trabalho. 

A definição de condomínio é extraída das disposições legais e dada pela doutrina. Conforme 
salienta Pedro Elias Avvad (2009, p.147):  

“Dá-se o condomínio quando uma mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, 
cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de 
suas partes. O poder jurídico é atribuído a cada condômino, não sobre uma parte 
determinada da coisa, porém sobre ela e sobre sua integridade, assegurando-se a 
exclusividade jurídica ao conjunto de comproprietários, em relação a qualquer 
outra pessoa estranha, e disciplinando-se os respectivos comportamentos, bem 
como a participação de cada um em função da utilização do objeto.” 

Como é perceptível, a noção de condomínio contradiz a noção de exclusividade classicamente 
atribuída ao domínio. 

Não é diferente com o condomínio edilício. A cada um dos coproprietários é assegurado o 
domínio de uma parcela – a fração ideal –, e, ao conjunto de condôminos, a exclusividade do 
domínio sobre o bem, isto porque o condomínio edilício caracteriza-se pela existência de partes 
exclusivas e partes comuns.   

Desta maneira, para gerir a relação entre os condôminos, tanto entre si como perante terceiros, se 
faz necessária a figura do “administrador de condomínio”. 

Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos da América (EUA), onde a profissão de 
administrador de empresas não é regulamentada (BARKER, 2010), já no Brasil, o é. Contudo, 
pela própria dinâmica da vida moderna, novas questões e obrigações se tornam presentes. Uma 
delas, que é objeto deste trabalho, é a administração do condomínio, sendo que, em oposição à 
ideia anterior, os EUA encontram-se bastante avançados, dispondo de órgão próprio que provê a 
capacitação necessária aos profissionais de área, e que começa a ser implantado no Brasil pela 
parceria IREM - SECOVI. 
                                                 

2 Caio Mário Pereira (1961), comenta a divergência sobre a origem do condomínio edilício, afirmando, inicialmente, 
que não se admitia na Roma antiga o condomínio horizontal. 
3 Construções em planos horizontais sobrepostos. Os edifícios romanos não se constituíam em prédios de 
apartamentos, mas de casas residenciais com mais de um andar ou geminadas, ou ainda, em casas sobrepostas – 
naturalmente ou se utilizando de circunstâncias topográficas, o que viabilizava a sobreposição de planos. 
4 Explica Élcio Nacur Rezende (2005, p.3-4): “a origem remota é de Roma, ainda que não se separasse a construção 
em partes comuns e privativas, ou ainda, que não houvesse legislação positivada que tratasse do tema”.  
5 Para bem entender as questões que se impõem à realidade inerente aos condomínios edilícios, necessário se faz 
abordar, primeiramente, o condomínio geral. O Código Civil, a exemplo do que ocorre com a posse, por exemplo, 
não especifica o que é um condomínio; especifica, sim, os direitos e deveres dele decorrentes, cabíveis à figura dos 
condôminos. 
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A ideia de administração ainda encontra-se muito ligada à ideia de empresa, o que não é o caso 
dos condomínios6. Na administração de empresas, a função do administrador é bem clara: gerar 
lucro aos acionistas. Assim, os administradores devem pautar suas atividades objetivando o 
lucro.   

Nesta seara, uma questão de fundamental importância aparece: E quando a “empresa” é um 
condomínio?  

Ora, sendo um imóvel uma propriedade imobiliária e, portanto, parte do patrimônio daquele que 
a possui, a função do administrador de condomínio ganha similitude aos administradores de 
empresas. Contudo, vai além desta, como se verá a seguir.  

3. A ADMINISTRADORA NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE 

Por ser a profissionalização dos administradores de condomínio um fenômeno relativamente 
novo no mercado imobiliário brasileiro, os conceitos nele envolvidos encontram-se em 
desenvolvimento. 

Assim, João Luiz Annunciato (2009, p.25) define as empresas especializadas em administração 
de condomínio como sendo 

“(...) verdadeiras gestoras de patrimônio e de relações interpessoais, pois orienta 
o condomínio, o síndico e os condôminos para uma correta interpretação da lei, 
da Convenção e do Regulamento interno; participa e orienta as assembléias, 
onde todos os assuntos que necessitam deliberação e particularidades do dia a 
dia são tratados, evitando decisões erradas que podem acarretar em uma enorme 
desvalorização patrimonial, em brigas pessoais ou num enorme passivo 
trabalhista, tributário e fiscal.”  

Na área de sistematização da administração condominial, o Secovi-SP contratou pesquisa ao 
Instituto Toledo & Associados, com o objetivo de atualizar o perfil dos condomínios comerciais 
e residenciais no Estado de São Paulo. Os dados levantados demonstram que 87% dos 
condomínios residenciais e 79% dos comerciais são administrados por empresas especializadas 
em administração de condomínios, o que demonstra a clara evolução neste mercado. 

Na capital, esse percentual sobe para 89% no residencial e para 83% no comercial, o que 
aumenta a responsabilidade e a preparação com que o administrador de condomínios exercerá na 
operação, também como conciliador, a fim de garantir que aquelas pessoas tenham um serviço 
adequado e possam viver em harmonia, como destacou Paulo André Jorge Germanos. Essa 
alteração de perfil demonstra ainda que está sendo exigida uma nova atuação do profissional, 
com ampliação de suas atividades.  

A operação da administração de condomínios é classificada de acordo com os sistemas 
praticados, que se dividem nas seguintes espécies: autogestão; cogestão e/ou unicamente por 
uma empresa especializada.  

Na autogestão, a administração é realizada pelo síndico, com o auxílio do conselho e de uma 
comissão de condôminos, e somente quando há necessidade contrata-se assessoria nas demais 
áreas (escritório jurídico e de contabilidade). Na co-gestão, a administração é realizada pelo 
síndico, com o auxílio do conselho, e contratam-se os serviços de uma administradora apenas 
para assessorar nas áreas administrativa e contábil. O terceiro tipo de administração é feito pela 

                                                 

6 De fato, a doutrina tem amplamente discutido a natureza dos condomínios, onde se questiona, inclusive, a criação 
de um tipo jurídico próprio, específico. 
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administradora. O síndico administra, assessorado direta e exclusivamente, em sua totalidade, 
por uma empresa administradora, que oferecerá diversos serviços, como: atendimento ao síndico 
e aos condôminos; cotação de preços; vistorias técnicas; execução e orientação contábil, fiscal e 
legislativa; assessoria jurídica; assessoria e aplicação nas normas da Convenção e Regulamento 
Interno; e, participação e liderança nas assembleias e reuniões.   

É possível verificar que conforme o tipo de gestão adotada atribui-se uma responsabilidade 
específica ao administrador. Ao síndico é atribuída total responsabilidade quando a 
administração é feita exclusivamente por ele, ou compartilhada com a administradora, quando 
uma empresa for contratada, devendo ser estabelecido em suas cláusulas contratuais, não apenas 
questões de responsabilidade, mas também os limites do fornecimento da estrutura e do processo 
de gestão e sistematização das etapas e procedimentos.  

Caso a opção do síndico seja pelos sistemas de autogestão ou cogestão, certamente o condomínio 
terá de investir em equipamentos e treinamentos, além de necessitar de diversos profissionais 
para dirimir ou atender às demandas internas, sendo que a responsabilidade, inclusive, passará a 
ser exclusivamente do seu representante legal. 

Por fim, a forma mais complexa de administração, como é possível inferir, é a realizada pela 
administradora, que oferece estrutura nas áreas: administrativa, operacional, jurídica, contábil e 
fiscal, trabalhista, pessoal e recursos humanos, comunicação e atendimento. 

Optando pela administração de uma empresa especializada, disporá o condomínio da assessoria 
no dia a dia, sem com isso necessitar de investimentos para formação da estrutura física, com 
equipamentos e pessoal para atendimento aos condôminos, além de compartilhar a 
responsabilidade pela execução da operação, dos procedimentos e pelas decisões tomadas, uma 
vez que, não obstante a legislação permitir a delegação7 das funções administrativas sob sua 
responsabilidade, tem o administrador a responsabilidade civil por seus atos. 

Como demonstrou a pesquisa do Secovi-SP, a maioria dos condomínios optam por contratar as 
empresas administradoras de condomínios. Isso acontece porque, para solucionar conflitos, 
contabilização e administrar o patrimônio, é necessário administrar os recursos financeiros, para 
o qual se deve exigir conhecimento técnico atualizado, para uma gestão específica, uma vez que 
a cada dia acrescentam-se à atividade um número sem fim de novos procedimentos.  

A complexidade e o volume de atividades com que as empresas administradoras lidam 
diariamente, segundo a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios 
(AABIC), chegam a cem procedimentos num condomínio, afora os atendimentos, solução de 
conflitos, estratégias e planejamento. 

Essas empresas tiveram de se especializar nas questões tributárias, por conta das alterações na 
legislação e na representatividade com que os condomínios passaram a ter na contratação de 
prestadores de serviços. 

Entre as recentes alterações sofridas na esfera tributária, pode-se citar o Instituto Nacional da 
Seguridade Social (INSS), que regulamentou e imputou aos condomínios, na qualidade de 
contratantes, a obrigação de reter os impostos das notas das empresas e recolher os devidos 
valores diretamente ao órgão, enquanto Imposto Sobre Serviços (ISS), de competência 
municipal, atribuiu aos condomínios a obrigação de retê-lo, recolhê-lo e, ainda, de manter 
atualizado um cadastro eletrônico, informando todas as contas, com periodicidade mensal e 

                                                 

7 Artigo 1.348, Código Civil: § 1º Poderá a assembléia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de 
representação; § 2º O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as 
funções administrativas, mediante aprovação da assembléia, salvo disposição em contrário da convenção. 
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anual.  Já na questão trabalhista, enquanto a terceirização de pessoal se tornou uma realidade, a 
solidariedade das responsabilidades da exatidão das verbas, também foi atribuída aos 
condomínios. 

Atribuiu-se às empresas administradoras em geral, novas responsabilidades, exigindo ao 
mercado que esse trabalho seja feito de forma profissional e não mais reativamente, como era 
feito anteriormente (muitos ainda o fazem), já que entraram no mercado e ainda se mantêm sob a 
ótica do baixo custo e da concorrência desleal, que, se não observado a tempo, podem resultar 
em prejuízos aos condomínios e a todos, devido ao conceito que se cria no mercado. 

Outro aspecto importante que merece ser mencionado é a gestão financeira, realizada por meio 
de duas modalidades de contas: o sistema de conta pool8 ou vinculada/individual9. 

Como enfatiza o consultor e professor Guilherme de Barros Monteiro Ribeiro (2004) a opção de 
conta pool exige um grande controle por parte da administradora para saber de quem é o 
dinheiro. Em contrapartida, oferece outras vantagens, como a facilidade de operação. Por sua 
vez, a modalidade de conta individual é atualmente a mais solicitada pelos clientes, pela clareza 
com que o serviço é exposto aos condomínios-clientes. 

Com a promulgação do Código Civil de 2002, inovações há muito solicitadas pelo mercado 
foram incorporadas ao ordenamento jurídico, de sorte que como descreve e analisa o jurista 
Américo Izidoro Angélico (2005, p.1), “o novo Código é, sem dúvida, inovador, paritário e 
social traz desapego a algumas formalidades jurídicas”. 

Um exemplo das modificações introduzidas diz respeito ao condômino de conduta antissocial, 
cuja aplicabilidade das penalidades previstas em lei passam a exigir uma nova postura e trabalho 
das administradoras, sendo que o resultado dependerá do embasamento com critérios e assessoria 
jurídica, a fim de alcançar a sustentação dos fatos. Se essa foi uma alteração que estabeleceu um 
limite na tolerância da convivência, outras alterações trouxeram diferentes conceitos e inovações 
há muito reclamadas pela sociedade, como é o caso para a execução de obras10, que podem ser 
úteis ou voluptuárias, a questão do condômino antissocial (BUSHATSKY, 29/7/2010), dentre 
outras11. 

Entretanto, por estarem diretamente relacionados à vida nas sociedades modernas, os 
condomínios encontram-se constantemente sob o holofote da mídia12. Neste âmbito, há a 

                                                 

8 A conta pool possui um sistema no qual todos os recursos decorrentes dos pagamentos das cotas condominiais vão 
diretamente para a conta bancária em nome da empresa Administradora, que é a responsável por receber e pagar as 
contas, demonstrando aos gestores e moradores apenas em forma contábil. 
9 A conta vinculada ou individual dispõe de um sistema no qual o condomínio tem uma conta exclusiva em uma 
Instituição Bancária, e somente nessa conta bancária é que são movimentados os recursos (recebimento das cotas 
condominiais e pagamento das despesas), cuja demonstração aos gestores e moradores é feita por meio dos 
relatórios contábeis e seus respectivos documentos, o extrato da referida conta demonstra as entradas e saídas e o 
respectivo saldo. 
10 Art. 1.341 CC: A realização de obras no condomínio depende: I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos 
condôminos; II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos. 
11 Outra questão apresentada quando da entrada em vigor do Código Civil e que já se encontra superada foi quanto à 
revogação tácita dos demais instrumentos e normas, no caso a Convenção e o Regulamento Interno, que hoje podem 
ser consensualmente alteradas ou adequadas, mediante a aprovação em Assembleia específica, obedecendo aos 
quóruns estabelecidos legalmente. Sendo: Convenção – Contrato multilateral, que deve considerar um encontro de 
vontades, mesmo que, em seu início, se de forma unilateral, por força do registro da edificação pelo incorporador. 
Regulamento Interno – Tem como finalidade maior detalhar os princípios da Convenção, mostrando “como fazer” o 
que ela manda, impondo de fato a todos os moradores regras de conduta, esclarecendo as penalidades, direitos e 
deveres do dia a dia e suas responsabilidades, educação, conduta, atos e comportamentos. 
12 É o caso, por exemplo, do quadro denominado “Chame o Síndico!”, no tradicional programa dominical 
“Fantástico”, veiculado pela Rede Globo, em território nacional.  
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divulgação, também, de novos Projetos de Lei (PL), tramitando na Câmara dos Deputados em 
Brasília, que abrangem, por exemplo, debates acerca da constituição da personalidade jurídica do 
condomínio (PL nº 4816/09), o que na prática significa mais agilidade em processos burocráticos 
de compra e venda de imóvel. O assunto é polêmico, e significa, dentre outros, que o 
condomínio passaria a ter que recolher Imposto de Renda, o que tem despertado discussões e 
controvérsias13.   

Porém, todos os itens citados demonstram que os deveres e obrigações das administradoras 
cresceram e caminham rumo a uma necessária multifacetação da profissão.  

4. DESENVOLVENDO NOVOS CONCEITOS E SERVIÇOS: “CASE MANAGER” 

Meyer, Grostein e Biderman (2004, p.266) ao explicarem as “dinâmicas urbanas do território 
metropolitano”, citam a difusão do “condomínio fechado” como um modelo habitacional: 

“A multiplicação de empreendimentos residenciais na forma de condomínios 
fechados está ocorrendo tanto no município de São Paulo quanto nos demais 
municípios metropolitanos. A tipologia do condomínio fechado está sendo 
adotada tanto para empreendimentos de alta renda, com os atributos 
mencionados, quanto para outros nas periferias populares, para faixas de renda 
média e média baixa.” 

O surgimento de condomínios de grande porte e a difusão do condomínio fechado como modelo 
geraram empreendimentos imobiliários que privilegiam áreas de lazer e convivência social com 
conceitos de clube. O conceito exigiu que as empresas buscassem recursos e ferramentas de 
gestão, como forma de compreender e atender esse formato diferenciado. 

Um exemplo disso ocorreu no Condomínio Spazzio Dell’Acqua, quando no ano de 2003, a 
Construtora Gafisa desenvolveu o conceito de Condomínio Clube, composto por múltiplos 
espaços de convivência e lazer, sendo que as torres ficam voltadas para um parque aquático 
central. 

Entendendo que se trataria de um conceito novo, em parceria com a administradora Manager 
Sistemas e Serviços Ltda. (MANAGER, 18/7/2010) e, com a assessoria do consultor Francisco 
Nunes, da empresa Business Assessoria Empresarial14, foi desenvolvido um sistema exclusivo de 
“Gestão por Colegiado” (fig.1), no qual, síndico, conselheiros, administradora e moradores 
faziam parte de um conselho gestor, fundamentado no tripé: relacionamento, lazer e serviços, 
razão pela qual, desde sua concepção, a Construtora contou com a expertise e parceria da 
Manager, no direcionamento das áreas de lazer às faixas etárias dos Condôminos (idades, 
situação financeira, filhos etc.), moldando a convenção e o regulamento desde a época da 
construção do empreendimento ao modelo pretendido.    

 
                                                 

13 Nos termos da reportagem “Condomínio na mira dos legisladores”, veiculada pelo jornal O Globo em 17/01/2010, 
caderno Morar Bem, p.1, por Isabel Kopschitz ,”o condomínio é uma situação especial e bem peculiar. Não pode ser 
caracterizado por física nem jurídica. Mas é equiparado a essa última para fins de recolhimento de tributos e 
contribuições em nome de terceiros, já que precisa contratar pessoas e serviços. Nesse sentido o presidente da 
Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (ABADI), Pedro Carsalade (VILLAGE ONLINE, 
18/07/2010), demonstra preocupação que poderia vir a visto que a “onerar ainda mais o condomínio e as taxas 
condominiais, agregando a eles mais uma obrigação”.  
14 Um detalhe que mereceu especiais cuidados da consultoria foi quanto à forma de decisão de cada grupo, que tinha 
como premissa o respeito à hierarquia estabelecida pela legislação, sem prejuízo ao trabalho do Grupo, com 
definição da política de trabalho, diretrizes para condução do processo, formas de aprovação, controle e exigência 
para sua formação. 
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Figura 1:  Processo de Gestão 

                 
FONTE: Manager Sistemas e Serviços Ltda.15  
 

Dentro desses limites e formato de gestão, a administradora passou a ter a responsabilidade de 
gerenciamento, operação e liderança, objetivando a harmonia na convivência dos moradores, 
mesmo quando participantes do grupo gestor, assumindo um papel além daqueles estabelecidos 
pela legislação e dos formatos desenvolvidos atualmente, preservando, como dito, a vocação 
original do empreendimento, no exemplo citado. 

Cabe ressaltar que os gestores foram distribuídos em quatro áreas vitais: obras, finanças, social e 
disciplinar, cabendo à administradora a operação, o planejamento, a liderança e assessoria aos 
gestores, para que o processo de decisão fosse tomado com base nas melhores práticas contábeis 
e de gestão de condomínio, com planejamento de curto, médio e longo prazos na manutenção do 
patrimônio, portanto, assumindo um papel diferenciado na prestação de serviços.  

5. QUANDO A ÉTICA GANHA ESPAÇO 

O caminho pela ética e pela profissionalização do mercado tem sido percorrido pelas entidades 
de classe do segmento imobiliário, que visam aperfeiçoar e estabelecer parâmetros para a 
atuação e desempenho da atividade.  

Visando fortalecer a ética16, a responsabilidade social, a promoção da melhoria da qualidade dos 
recursos humanos e das atividades empresariais das categorias representadas, o Secovi-SP criou 
a Universidade Secovi e o Programa Qualificação Essencial (PQE). 

 

 

                                                 

15 Fornecida e autorizada sua publicação, para finalidade de pesquisa, em 05/07/2010, pelos Srs. Marcelo Chirico 
Mahtuk e Francisco Nunes, respectivamente, responsáveis pelas empresas idealizadoras, Manager Sistemas e 
Serviços Ltda. e Business Consultoria Empresarial. 
16 “Ciência da moral”, a Ética é aplicada no campo profissional para indicar a “soma de deveres que estabelece a 
norma de conduta do profissional no desempenho de suas atividades. Assim, estabelece a pauta de suas ações em 
todos e qualquer terreno, onde quer que venha exercer a profissão” (DE PLACIDO E SILVA, 2004, p. 566). 
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Além destes, o Secovi-SP17 promove anualmente Encontro das Administradoras de Condomínio 
(Enacon), que reúne as principais lideranças do mercado para analisar cenários, apresentar 
tendências e discutir novas maneiras de proteger o setor de profissionais despreparados. Como 
bem afirmou Hubert Gebara (2008, p.9),“o Enacon será um valioso divisor de águas, no que diz 
respeito à forma de condução das nossas atividades. Vamos refletir muito, debater em 
profundidade temas cruciais e aprender a fazer o melhor aquilo que já fazemos bem”. 

O enfoque está na valorização qualitativa dos profissionais e no capital intelectual das empresas, 
preconizando a importância de uma visão sistêmica, em que haja clara consciência do papel do 
indivíduo na organização, das inter-relações dos elementos que compõem a empresa e de sua 
interação com o mercado externo. Em síntese, a criação da universidade corporativa para 
qualificar mão de obra especializada para o mercado imobiliário, veio em atendimento à 
crescente demanda de profissionais para o ramo imobiliário. 

Ainda nessa esteira e com vistas ao mercado internacional, no ano de 2000, o Secovi firmou sua 
parceria com o Institute of Real Estate Management (IREM), em Chicago/USA, visando, entre 
outras coisas, a troca de know-how em gerenciamento de propriedades e a promoção no Brasil 
dos cursos lá ministrados pela instituição, como forma de certificar profissionais brasileiros de 
acordo com os critérios americanos.  

Os profissionais brasileiros certificados nas categorias: Accredited Residential Manager 
(ARM®) e Certified Property Manager (CPM®), pertencentes ao Capítulo Brasileiro do Irem, 
se comprometem a obedecer ao código de ética que rege a todos os filiados à Instituição. 

Dispõe o Código de Ética do Profissional do IREM (20/7/2010) que seu propósito é “estabelecer 
e manter confiança pública na honestidade, na integridade, no profissionalismo e na habilidade 
do gerente de propriedades”. A ética aqui contemplada está diretamente relacionada com 
competência oferecida e disponibilizada pelo profissional credenciado pelo Instituto, que traz aos 
empreendimentos por ele administrados - qualidade, eficácia e fidelização da clientela. 

A atitude ética deverá permear todos os aspectos do relacionamento profissional no sentido de 
trazer segurança, qualidade de vida, otimização de recursos e comprometimento com o bem 
comum. 

A este novo profissional não importa o fato de que ainda existam concorrentes que não encarem 
com responsabilidade suas atribuições, pois o novo mercado exige como condição sine qua non a 
confiança e a competência entre todos os envolvidos – condôminos, funcionários, administração 
e investidores (LISBOA, 6/8/2008). 

Neste sentido, entidades de classe lideradas pelo Secovi-SP e AABIC se empenham não só em 
capacitar profissionais em toda a sua estrutura, mas também e, principalmente, propor a 
regulamentação do setor, para assim ter-se a certeza de uma correção na concorrência desleal e 
uma real valorização da categoria. 

                                                 

17 O objetivo do Secovi-SP, por meio da Universidade, dentre outros, nesses seus mais de 60 anos de existência, é o 
de formar profissionais que atuem no mercado imobiliário do Estado de São Paulo, comprometidos com a ética e a 
responsabilidade no relacionamento com seus clientes e concorrentes, e que estejam dispostos a conquistar a 
“qualificação essencial”, por meio da educação e treinamento continuados de seus recursos humanos e do 
aperfeiçoamento de seus procedimentos. A Universidade Secovi, desde 2001, certificou 13.007 alunos, em 368 
cursos, com uma carga  horária acumulada de 8.784 horas. Somente no ano de 2009, 92 empresas administradoras 
de condomínios foram certificadas pelo PQE – Programa Qualidade Essencial do Secovi e esses números de cursos 
e de profissionais qualificados destacam a busca pelo aperfeiçoamento profissional partiu da iniciativa dos próprios 
profissionais, empresários e de uma necessidade do mercado.  
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Nesses 77 anos de existência do IREM no mercado de real estate dos Estados Unidos e também 
na Europa, comprovou-se que o cliente moderno, globalizado, informado e consciente, aplica 
seus investimentos com pessoas competentes, tecnicamente especializadas, com compromisso 
ético, que tragam segurança e mantenham sua propriedade com seu valor de mercado atualizado 
e sempre valorizado. 

6. IDENTIFICANDO TENDÊNCIAS 

As transformações no mercado imobiliário processam-se de forma acelerada, visto que há vários 
fatores que simultaneamente contribuem ou aceleram o processo de transformação.   

As mudanças do consumidor que, com amplo acesso às informações, uso de tecnologia – tanto 
na vida pessoal quanto na profissional e com participação ativa em redes de relacionamento 
sociais – tornaram o cliente mais exigente, além de mais acostumado com a exposição da mídia. 
Movido pelo ritmo da vida moderna e por todo esse arsenal tecnológico disponível, em que as 
novas tecnologias ampliaram a necessidade de conceito de serviços, o consumidor da atualidade 
procura atendimento objetivo e rápido, e busca quem o atenda e entenda suas necessidades. Para 
esse novo Consumidor, a oferta dos serviços básicos já não é mais suficiente, passando a exigir 
também diferenciação nestes (BITNER; ZIETHAML, 2003), como é possível verificar no 
exemplo citado. 

Assistimos, no Brasil, recente, a um fenômeno de mobilidade social com ascensão de classes em 
diferentes camadas sociais e massificação de oportunidades para a classe média. O foco atual do 
mercado imobiliário deslocou-se para as pequenas e médias moradias de até R$ 120.000,00 e 
aproximadamente 50 metros quadrados18, conforme pode ser constatado pelo crescimento da 
carteira imobiliária nos bancos privados (LEMOS, 2009, p.41). 

Esse fato possibilitou a entrada no mercado imobiliário de uma nova camada da população, o 
que propiciou o surgimento de vários empreendimentos econômicos e populares, os quais 
representam a grande tendência do mercado imobiliário e fazem parte de políticas voltadas à 
população de baixa renda, que, por sua vez, passam a requerer também uma administração 
específica, são as denominadas: Habitações de Interesse Social (H.I.S.). 

Administrá-las constitui um desafio. Qual modelo de gestão é adequado para a administração 
desses empreendimentos, ocupados por moradores que desconhecem o que é viver em 
condomínios e não aceitam ações vindas de fora?  É necessário todo um processo educativo, de 
longo prazo, para a criação de um pacto social que deverá partir da própria comunidade, após o 
que, por intermédio de suas lideranças e organização comunitária, possam definir objetivos 
comuns e lidar com as divergências19 e diferenças (GARCIA, 2009, p. 108-109).  

 

 

 

                                                 

18 Percebe-se, assim, que as classes socioeconômicas se transformaram.  Das classes A, B e C, a que mais a cresce é 
a C, e ainda se segmenta em D, E e F.  Neste cenário, os consumidores das classes A e B retraíram-se e os da classe 
C expandiram-se garantindo o consumo e aumentando o fluxo de capital. 
19 Vale anotar que novamente, a Universidade SECOVI inovou e firmou uma parceria inédita com a Prefeitura de 
São Paulo onde a primeira ministra para a Secretaria de Habitação cursos de noções básicas de administração de 
condomínios para técnicos dos programas H.I.S. e para moradores locais, que serão, futuramente, síndicos. 
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7. OUTROS DESAFIOS SE IMPÕEM AO MERCADO DO FUTURO 

A constante segmentação do mercado imobiliário decorrente das mudanças no processo de 
urbanização no Brasil, especialmente nas áreas metropolitanas de São Paulo, Campinas, Baixada 
Santista e Vale do Paraíba, resultam, conforme Nestor Goulart Reis (2006, p.12): 

“Na adoção de novas modalidades de gestão dos espaços urbanos, com formas 
condominiais diversificadas, como nos loteamentos fechados, nos condomínios 
horizontais para residências ou fábricas e nos projetos de desenvolvimento 
urbano de maior porte, como em Alphaville ou Rivieira de São Lourenço; em 
novas formas de organização do mercado imobiliário, com o surgimento de 
empreendimentos de usos múltiplos, que reúnem residências, comércio, lazer, 
ensino, indústrias e escritórios; com a adoção de novos padrões de projeto, com 
novas formas de conjuntos urbanísticos, que pretendem dar conta das mudanças 
acima indicadas.” 

Desta maneira, a ocorrência de lançamentos voltados para públicos específicos - solteiros, 
descasados, idosos, pessoas com necessidades especiais, por exemplo -, exigem cada vez mais 
que as administradoras de condomínios demonstrem expertise nesses segmentos (SOUZA, 2009, 
p. 28).  

Há também que se salientar o surgimento de um novo concorrente, que é o “entrante” no 
mercado. É a empresa que enxerga o mercado com um olhar diferente, menos viciado. Localiza a 
oportunidade e oferece gratuitamente o serviço, como por exemplo, a oferta de execução da 
folha de pagamento dos funcionários do condomínio pelas instituições bancárias, visando à 
obtenção de outros produtos ligados mais diretamente à sua atividade. 

Ainda de acordo com Souza (2009, p.28), existem duas saídas para o crescimento: competir por 
preço, através de uma economia de escala, ou por diferenciação. Adotar a estratégia competitiva 
de diferenciação significa profissionalizar e criar diferencial que deve se observado pelo cliente, 
que precisa reconhecer o valor agregado da nossa atividade.  

Atualmente, o Consumidor é cliente de pessoas e não de Empresas, o que implica num prejuízo 
de valor desta, porque o reconhecimento está baseado em valores subjetivos, como a empatia no 
relacionamento. Para que haja a mudança dessa situação, é necessária a transformação das 
equipes em profissionais que atuem em processos, convertendo-se em garantidores da realização 
de todas as etapas da operação da administração, resultando na valorização e no reconhecimento 
da empresa como uma marca (COUTO, 2010).  

Esses novos desafios exigem do setor medidas urgentes:  
“A administração de imóveis no Brasil ainda é feita por meios, processos e 
condutas individuais. Hoje, a regulamentação das atividades empresariais é 
fundamental para a saúde das empresas especializadas em administração de 
condomínios, que são capazes de gerar uma gama enorme de empregos formais e 
prestar serviços de qualidade. A identificação dos problemas do mercado 
imobiliário brasileiro com as grandes economias globais aproxima profissionais e 
instituições, como o Secovi-SP, o IREM e a NAR (National Association of 
Realtors). Essa proximidade permite a troca de informações e experiências, com a 
ampliação dos conhecimentos de todos.” (RYLKO, 2009, p.54). 

Para evitar a concorrência predatória, o Mercado Imobiliário aposta na autorregulamentação, 
cujo projeto estabelece, entre outros, um Código de Conduta com serviços mínimos a serem 
oferecidos pelas empresas administradoras, em todos os locais e regiões do Brasil, e Certificação 
de caráter universal para pequenas, médias e grandes empresas, através da contratação de 
Empresa Certificadora independente, criando um selo de excelência que possibilitará ao 
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consumidor identificar e separar o joio do trigo, conforme enfatiza Lisboa (6/8/2008), Presidente 
do Capítulo Brasileiro do IREM.  

Nesse sentido, em um recente evento do  Secovi-SP, em 2010, unificando o esforço de entidades 
e empresas do mercado, debateu-se o temário “Autorregulamentação”, visando consolidar o 
setor, por se tratar de uma área de grande influência, haja vista pelo montante de recursos que 
movimenta, porém, sem controle dos órgãos públicos, o que, inevitavelmente, leva a conflitos de 
opiniões que serão decididos pelo Poder Judiciário, caso a caso. Mais do que recursos, a 
responsabilidade que se impõe aos administradores é gerir a vida das pessoas em condomínio. 

8. CONCLUSÃO 

As reflexões tecidas ao longo do presente trabalho apontam para a relevância do tema como 
objeto de estudos pragmáticos, mas igualmente acadêmicos, tendo em vista a carência de 
literatura especializada na matéria e as inter-relações do tema possuem processos sociais mais 
amplos, presentes nas sociedades. 

Para percorrer esse caminho foi necessário um esforço. Vê-se que muito trabalho será exigido 
das administradoras, que por um lado precisam se utilizar de estratégias operacionais, alinhando-
as com formatos, sistematização de procedimentos e padrões de serviço adequados às 
tecnologias recentes. 

Por um lado, um dos desafios será o de compreender as expectativas e necessidades dos atuais 
clientes e integrar, sob diferentes abordagens, os novos meios de comunicação e tecnologia. Por 
outro lado, é necessário o estabelecimento de normas e critérios para tornar possível uma 
ordenação e equilíbrio nesse mercado. 

Tem-se assistido ultimamente a um grande número de fusões de empresas. Conjeturando sobre o 
futuro, é possível apontar, a título de reflexão, algumas questões que consideradas importantes: 
Como pensar a nova divisão de mercado da administração de condomínios? Sobreviverão só as 
grandes empresas, que com acesso à tecnologia de ponta atuarão em uma economia de escala? O 
mercado será invadido por multinacionais e/ou empresas externas ao setor, que se apropriarão da 
maior parte de nosso mercado? Ou, sob uma perspectiva quântica, haverá vários futuros 
possíveis coexistindo grandes e pequenas empresas que se tornarão especializadas em 
determinados segmentos da administração condominial?  

A administração de condomínios, última colocada na cadeia da produção imobiliária, há muito 
deixou de ser uma simples e tradicional contabilização de despesas e emissão de boletos. Ganha 
importância ao se observar que se trata de uma atividade de mercado responsável pela geração e 
divulgação de conhecimentos capazes de manter vivo, nos clientes, o sonho concretizado do 
valor social da compra do imóvel, por um constante exercício de revisão, releituras e reinvenção 
de conceitos e formas de gestão e prestação de serviços. 
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