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Editorial

Foi um ano VUCA (de incer-
tezas e volátil). Ninguém imagi-
nava que a pandemia iria alterar 
nosso cotidiano e a forma de nos 
relacionarmos. Foi neste cenário, 
que mexeu profundamente com 
a vida de todos e no qual tive-
mos que adiar a SindExpo, que 
lançamos uma campanha com 
finalidade de arrecadar alimentos 
para famílias carentes. 

A ação levou 30 shows mu-
sicais dos músicos Maik Salgado, 
Júlio Sachet e Matheus Andrade 
Real para condomínios de Porto 
Alegre em troca de doações de 
alimentos. A partir destes encon-
tros, arrecadamos três toneladas 
de gêneros alimentícios para o 
Banco de Alimentos. A iniciati-
va teve a parceria da Casa dos 
Síndicos, Porter, ADW Sistema, LZ 
Telhados e Ativa Med.

Passada a fase crítica agora é 
mirar no futuro, apoiar o empre-
endedorismo e fomentar uma 
rede de negócios, aproximando 
síndicos, prestadores de serviços 
e imobiliárias. A Sindexpo vem 
com força total na sua quarta 
edição e acontecerá pela primei-
ra vez no centro de eventos da 

Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (Fiergs). O nosso 
segmento foi o último retomar as 
atividades, mas fomos resilientes, 
nos preocupamos com o peque-
no e médio fornecedor e decidir-
mos seguir com o projeto. 

O tema deste ano é a Susten-
tabilidade. Para isso, criamos um 
condomínio e teremos um foco 
na tecnologia que traz menos 
impacto ambiental e qualidade 
de vida. Serão reunidas em um só 
lugar soluções que acompanham 
as mudanças de hábitos dos 
consumidores. E teremos ainda 
uma rodada de negócios entre 
expositores e 20 síndicos profis-
sionais. 

Inovamos em fazer essa 
revista diante dos protocolos que 
proíbem folheteria em eventos. 
Nas próximas páginas teremos 
as novidades dos nossos exposi-
tores, assim como informações 
sobre o mercado que nos surpre-
ende a cada dia com novidades 
que unem boas práticas ambien-
tes, conforto, tecnologia e estilo 
de vida.

Boa leitura!

Expediente

estímulo para gerar negócios

Ana Franco
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Artigo

C om base no venho estudando dentro das es-
colas de negócios e em minhas experiências 
práticas como pai, filho, executivo, professor, 

empreendedor, consultor e aluno, início este texto com 
a reflexão sobre a importância da tomada de decisão no 
ambiente mercadológico. Esta reflexão está relacionada 
diretamente ao ato de agir, tendo como referência pre-
liminar os métodos mais tradicionais que normalmente 
envolvem a análise de cenários, como avaliação de riscos, 
análise dos fatores macroambientais, pesquisas quantita-
tivas e qualitativas, longas e com volume gigantesco de 
reuniões, projeções financeiras de custos. Tudo isso para 
evitar ao máximo o risco de erro e, assim, proteger o ativo 
da empresa, tornando o processo lento. 

Em um mercado conectado, tecnológico, dinâmico 
e constante o ambiente muda e isso reflete diretamen-
te nos atos de consumo, na forma das relações inter-
pessoais, no estilo de vida das pessoas e das próprias 
empresas. Desta forma o mercado atual é mais volátil, 
incerto, complexo e ambíguo. Não existe muito tempo 
para a tomada de decisão, pois o cenário pode mudar 
em um espaço pequeno de tempo e o ótimo pode vi-
rar péssimo e a oportunidade se transformar em uma 
ameaça e vice-versa. 

Com propriedade e convicção afirmo que o maior 
risco nesse ambiente competitivo é a inércia, pois essa 
conduta impossibilita a evolução, como prova disso 
cito a criatividade como uma das principais competên-
cias da atualidade e do futuro.

Percebo que isso vem sendo impacto principal-
mente pelo avanço da transformação digital e tudo que 

este proporciona, tanto em alavancagem operacional 
quanto de inteligência, A tecnologia faz cada vez mais 
parte de rotina da grande parte da população, em to-
das as escalas e junto com as facilidades também vem 
a dependência.

Sou um entusiasta sobre esse tema, sendo gratifi-
cante e desafiador analisar as revoluções que mudam o 
mundo e o impacto que causam nas pessoas. Isso cla-
ramente pode ser percebido na conduta e na percep-
ção de valor que existe entre as gerações. O que torna 
desejos e sonhos de avós, pais e filhos, em muitos ca-
sos divergentes, inclusive dificultando a empatia entre 
eles. Como, por exemplo, como alguém pode ter tido 
como grande desejo comprar ou ganhar uma furadei-
ra? Como alguém pode ter como grande meta tirar a 
carteira de motorista e ter o primeiro carro? Como pode 
alguém gastar uma fortuna na compra de um celular?

Então, com base na reflexão sobre o dinamismo, 
vejo a ousadia como um dos fatores relevantes para a 
evolução. Não esperar ter totalmente certeza para se 
movimentar chega a ser, inclusive, fator de sobrevivên-
cia para as organizações. Pois tudo se movimenta e ficar 
parado, sem dúvida, não é a alternativa mais apropriada. 

Por fim, destaco que ter ousadia não é agir de forma 
imprudente e nem agir sem embasamento, até mesmo 
porque em um ambiente conectado a reputação é um 
fator de extrema relevância. Ter atitude é bom para to-
dos os envolvidos dentro de um ecossistema, e para o 
mercado como um todo, visto que a conduta ética e 
cooperativa é sempre bem vinda. Lembrando Aristóte-
les “que o todo é maior soma das partes”.

Tomada de decisão

Marcelo Borba
CEO e fundador da G8 Gestão e Negócios
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sustentabilidade 
dentro do condomínio

Destaque

Saiba Mais

506 m2
Monitoramento 24 h

Vigilância eletrônica: Circuito 
de câmeras em tempo real

O condomínio é 
baseado no conceito 
“GREEN BUILDING”, 
conforme Norma de 
Desempenho NBR 
15.575  e Certificação 
GBC Brasil - 
condomínio

Conceito
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Condomínio Sustentável que fará parte da quarta edição da 
Sindexpo é um dos projetos criados pela arquiteta Audrey Bello 
Ramos. Com trajetória de 25 anos na área, ela assina o projeto que 
será o destaque da feira. Os ambientes foram planejados dentro 
de parâmetros certificados e a proposta é inspirar os visitantes 
da feira a adotarem em seus condomínios tecnologias e práticas 
corretas dentro das áreas ambiental, econômica e social. Nesta 
entrevista, Audrey fala um pouco mais sobre este projeto.

Audrey Bello Ramos

Arquiteta

Mestra em Engenharia: energia, 
ambiente e materiais pela Ulbra 

Qual a premissa básica deste projeto? 
A premissa básica deste projeto de arquitetura efê-

mera é apresentar a importância da arquitetura susten-
tável e suas vantagens, abordando as categorias da cer-
tificação GBC Condomínio. Pois toda arquitetura para 
ser considerada sustentável deve ser baseada em três 
aspectos: ambiental, econômico e social. E, assim, para 
termos parâmetros, a forma de medirmos a sustenta-
bilidade em uma edificação se dá pelas certificações 
que se utilizam de critérios, normas e leis, pontuando 
e qualificando várias categorias. Desde o projeto inte-
grado, durante a execução da obra até a operação, até 
o uso e manutenção da edificação, sendo este último 
principalmente de responsabilidade dos proprietários e 
gerenciadores dos condomínios.

O que o condomínio conceito traz de inovação para 
o mercado de Porto Alegre?

Fundamentalmente, o condomínio conceito tem 
objetivo de mostrar e até mesmo educar sobre a im-
portância da etapa de operação, uso e manutenção. 
Então, nesta área, como inovação surgem sistemas de 
automação com soluções locais ou em nuvem, permi-
tindo que as melhores decisões sejam feitas, através de 
uma interface totalmente amigável.

 
Em que áreas o investimento em práticas sustentá-
veis pode reduzir custos dentro dos condomínios?

Considero que reduz custos em todas as áreas, pois 
se pode dizer que a edificação é um “sistema compos-
to”. Entretanto, o percentual de redução de custos é 
mais expressivo nas áreas de uso eficiente da água e no 
desempenho energético da edificação. 

 
Quais os principais cuidados básicos que as pessoas 
devem ter dentro de casa para reduzir seu impacto 
ambiental?

Cabe ressaltar, que a indústria da construção civil é 
uma das atividades humanas que mais causa impacto 
no meio ambiente, mas tendo em vista que todos te-
mos responsabilidades nas decisões do dia a dia, então, 
considero que o “consumo consciente” é fundamental 
na alimentação mais natural, no consumo de água, na 
economia energética, na reciclagem do lixo, na escolha 
de plástico biodegradável, na utilização do transporte 
público ou bicicletas e afins, entre outros.
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UMA EMPRESA
DO GRUPO

51 3064.1298
vendas@orizon.eco.br

A Orizon tem o suporte mais completo para
venda e instalação de geradores fotovoltaicos
para sua casa ou empresa. Entre em contato
com a gente e solicite uma cotação.

ORIZON.ECO.BRENERGIA SOLAR:
FONTE DE RENDA
E ECONOMIA

Vitrine

M Facilidade de acesso
O micromarket pode ser instalado em prédios re-

sidenciais ou comerciais que tenha um fluxo médio 
de 50 pessoas por dia. Neste sistema as pessoas pe-
gam o que querem, passam no scanner e pagam. Este 
segmento conhecido como “Honest Market” é a nova 
área de atuação da 18 Café, de Porto Alegre (RS).

M Lava e seca
Máquinas de lavar e de secar profissionais que po-

dem ser alugadas ou compradas. O Condomínio define 
se o uso será com ou sem cobranças. No caso da opção 
paga, pode-se utilizar um aplicativo e usar o cartão de 
crédito. O serviço é realizado pela Maltec Grupo Sazi, 
em parceria com a LG.  

M Feira por aplicativo
A Feira do João é um serviço com funciona 

com aplicativo próprio. Atende também con-
domínios acima de 300 apartamentos. O cliente 
escolhe os produtos e faz pagamento pelo apli-
cativo. Atualmente, as entregas acontecem na 
segunda, quarta e sábado. 

Para baixar o 
aplicativo acesse: 

https://play.google.
com/store/apps/
details?id=br.com.
feiradojoao 
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51 3064.1298
vendas@orizon.eco.br
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M Desinfecção e 
biossegurança

A Zero bactéria, 
parceira da Quali-
ty Paper, trabalha 
com desinfecção, 
sanitização e bios-
segurança em con-
domínios. O produto 
utilizado, o SD-ST, impor-
tado e aprovado pela Anvisa, fica ativo 
por até 90 dias com ação contra micro
-organismos, inclusive Covid-19. Além 
disso, tem tapetes saneantes, totem 
de álcool em gel, papéis descartáveis e 
dispenser.  

M Soluções 
financeiras

Eleita como a Instituição Financeira mais sustentável do 
Brasil pela Revista World Finance, a Empresta Capital oferece 
crédito para condomínios. Os valores podem ser usados em 
reformas, dificuldade de caixa, portaria virtual, individualização 
de água ou projeto ligado ao Green Microfinance. A institui-
ção, regulamentada pelo BC, tem mais de 15 anos de atuação.
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S ou a favor da cobrança de uma taxa para uso 
do salão de festas e churrasqueiras no condo-
mínio, devido ao fato do condômino usar a 

área comum (lazer) para receber seus convidados, num 
ambiente comum, mas fechado.

Além do motivo acima, o condômino gastará luz 
do condomínio, subir e descer de elevador, caso o salão 
de festas não fique no térreo, uso do ar-condicionado, 
gás e as manutenções que se deve fazer em mesas e 
cadeiras.

Agora, porque proíbem o inadimplente de usar o 
salão de festas? Ora, o que eu tenho escutado por todos 
os cantos do Brasil, é pelo motivo de força-lo a pagar 
a(s) cota(s) em atraso, que em minha opinião, psicologi-
camente possa surtir algum efeito. 

– Sabemos de qualquer forma que existem meios 
legais de se cobrar o inadimplente através de uma as-
sessoria jurídica, que recomendamos ao condomínio –

Em algumas palestras abordei esse tema, sobre o ina-
dimplente não usar o salão e quando eu atuava como 

Síndico em 2003, em certo condomínio o morador ina-
dimplente diz que precisaria usar o salão para a festa de 
15 anos da filha que estava deixando de pagar várias con-
tas, como escola, carro, etc, além é claro do condomínio, 
para realizar o sonho da filha e isso me comoveu após vá-
rias insistências. Eu prontamente analisei os fatos e o pedi 
que pagasse a taxa de uso do salão antecipado, pois ele 
estava com o orçamento da festa. Neste momento pen-
sei também que por várias vezes, quando os adimplen-
tes alugavam o salão, um dia antes ou até no mesmo dia, 
cancelavam o uso, e então isso traria muitos problemas, 
pois o condomínio não arrecadava e ninguém usaria em 
cima da hora após o cancelamento.

Propus uma mudança nas Regras e refizemos o Re-
gulamento Interno para o uso do Salão de Festas para 
o pagamento adiantado, no ato da reserva, seja para o 
inadimplente, seja para o adimplente. Passei a não mis-
turar as coisas nos condomínios e isso me levou a uma 
gestão mais sólida e ágil. 

Um grande abraço a todos os colegas!

Sergio Craveiro
Presidente da Confederação Nacional 
dos Síndicos (Conasi)

Por que proibir 
o uso do salão 
de festas para o 
inadimplente?

Artigo



outubro
11 2020



outubro
12 2020

A pandemia acelerou processos de mudanças de 
comportamentos que já estavam em andamento e 
criou necessidades extras para incluir no dia a dia dos 
condomínios. A maior das alterações foi o home office. 
O trabalho em casa fez com que muitos tivessem que 
adaptar espaços internos. Na procura de um ambiente 
isolado, o antigo gabinete voltou a ser um objeto de 
desejo. Por outro lado, os condomínios começaram 
a repensar espaços internos para abrigar salas de tra-
balho que poderão ser compartilhadas ou reservadas. 
“Acredito que brinquedotecas, espaço gourmet, por 
exemplo, serão repensados. Estes lugares têm um cus-
to de manutenção, mesmo agora quando não estão 
sendo utilizados”, frisa Simone Camargo, vice-presiden-
te do Secovi/RS e Agademi.

A loja de conveniência dentro dos condomínios foi 
um segmento que viu no isolamento social uma opor-
tunidade para se expandir. Com a restrição de circula-

Comportamento

Pandemia acelerou 
transformações

Simone 
Camargo

Vice-presidente do 
Secovi/RS e AgademiLE
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ção e o medo do contágio o comércio do bairro ga-
nhou força. Foi neste espírito de facilitar o dia a dia que 
surgiu essa tendência. “A ideia está sendo um sucesso. 
O que se percebeu com a pandemia é a necessidade 
de circular menos. A oportunidade de acesso rápido 
sem precisar se deslocar”, completa Simone.

Os grupos de mensagem pelo whatsapp se mul-
tiplicaram e ganharam novos contornos com a pan-
demia. O que antes era um meio de comunicação 
entre os moradores e gestores do prédio passou a ser 
também um canal de compra e venda de produtos 
e serviços. No início do confinamento funcionaram 
também para unir os vizinhos em torno de campa-
nhas solidárias. A indicação de prestadores de servi-
ços tem sido outra função muito utilizada na troca de 
conversas. “O melhor destes grupos foi o pessoal se 
unir, se ajudar. Desta forma funciona para agilizar a 
vida”, garante Simone.

As medidas para garantir a sustentabilidade ain-
da podem avançar e se tornar uma oportunidade de 
negócio e de redução de custos. Alguns condomínios 
já coletam água da chuva para uso interno e nos jar-
dins. Outros planejam aderir ao sistema de captação de 
energia solar. “O custo benefício é bom, mas o ideal é 
não passar de cinco anos para tirar o investimento nos 
equipamentos”, lembra a vice-presidente do Secovi.

Embora existam algumas iniciativas há um cami-
nho a ser percorrido quando se trata reduzir impacto 
ambiental. Principalmente na área de conscientização 
e de colocar em prática a teoria.  “Muitos aprovam as 
medidas por conta da redução de custos, mas não 
exercem atividades simples como a separação corre-
ta do lixo, por exemplo,” lamenta Simone. Ela lembra 
que existe possibilidade de ganhos com os descartes e 
cita o caso do óleo de cozinha que algumas empresas 
compram ou trocam por materiais de limpeza. 
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a recente Lei 14.010/2020, que trata do Regime 
Emergencial e Transitório das relações jurídi-
cas de Direito Privado no período da pande-

mia, possibilitou a realização de assembleias no formato 
virtual em todo país.

Contudo, a possibilidade é temporária, de forma 
que, uma vez encerrado o período determinado pela 
Lei - 30 de outubro de 2020 -, não mais será possível a 
realização de assembleias virtuais, salvo se legislação 
posterior autorizar ou se houver previsão na Convenção 
do Condomínio.

Conforme determina o artigo 1.350 do Código Civil, 
a assembleia será convocada “na forma prevista na con-
venção”, o que viabiliza a cada condomínio, através de 
sua convenção, a possibilidade de, entre outras coisas, 
estipular e tornar definitiva a realização de assembleias 
em formato virtual.

Condomínios que já possuam convenção vigente 
e queiram tornar definitiva a possibilidade da realização 

de assembleias virtuais, devem alterar a sua Convenção 
para incluir esta possibilidade, bem como os procedi-
mentos de acordo com particularidades do condomínio.

Conforme Art. 1.351 do Código Civil, “depende da 
aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condômi-
nos a alteração da convenção”, quórum este que deverá 
ser observado e que poderá inclusive ser obtido inclusi-
ve através de assembleia virtual.

Aos condomínios que ainda não possuam Conven-
ção e utilizam a “Minuta” arquivada pelo Incorporador 
por força da Lei 4.591/1964, caberia estabelecer a Con-
venção definitiva que, após aprovada, prescindiria ainda 
da coleta de assinaturas de proprietários que represen-
tem 2/3 das frações ideais.

Assembleias virtuais

Elias de Andrade 
Rodrigues

Advogado, sócio-fundador da 
RRF Advogados Associados





outubro
16 2020

Paisagismo

Oásis no 
meio da 
pandemia



E spaços abertos ganharam 
mais visibilidade com a pan-
demia. Recantos com pai-

sagismo se transformaram em um 
oásis dentro deste contexto árido de 
isolamento social. Conforme o téc-
nico agrícola Jéson Faggionatto, da 
Natto Paisagismo, para que estes es-
paços sejam atrativos o importante 
é humanizá-los, criar pontos de con-
vivência harmônica entre humanos, 
pets e plantas. Pois, quando tudo vol-
tar ao normal, estes locais terão sua 
função social restaurada.

O primeiro mandamento a ser 
seguido para respeitar a natureza 
do espaço é levar em considera-
ção uma equação que deve equili-
brar condições de orientação solar, 

vento e condições de estrutura do 
solo. Segundo Faggionatto, um dos 
segredos para manter um visual 
mais limpo é reduzir as espécies di-
ferentes. No caso dos condomínios, 
além da estética, a questão chave é 
a baixa manutenção para não im-
pactar nos custos mensais. Por isso, 
o indicado é apostar em folhagens 
que tenham pouca necessidade de 
podas ou trocas. 

Para manter a unidade dos can-
teiros é importante haver uma polí-
tica de gestão do condomínio neste 
sentido. Ou seja, cuidar para que 
não sejam feitas adições de plantas 
por moradores ou terceiros, não im-
pactando o que foi planejado para 
o local. 

O aumento da presença dos 
pets nos condomínios é algo que 
veio para ficar. A primeira dica para 
estas áreas é sobre a forração. Gra-
ma, por exemplo, não é indicado. A 
saída é apostar em forração morta, 
tipo areias, pedriscos até mesmo 
grama sintética está valendo. Daí as 
plantas terão de ficar protegidas em 
vasos ou floreiras acima do chão.  

Jéson 
Faggionatto

Sócio da Natto 
Paisagismo
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O que a pandemia trouxe de novo para os síndicos?
Antes o síndico já tinha inúmeras responsabilidades, 

mas isso não repercutia de forma tão intensa na coletivi-
dade. A pandemia trouxe uma responsabilidade maior e 
também uma maior cobrança por parte dos moradores. 
As pessoas começaram a se sentir perdidas e necessitan-
do alguém que inspire confiança.

Por outro lado, é necessário que o síndico esteja 
muito atento a mudanças de decretos e legislações. A 

velocidade que mudam estas informações é maior du-
rante a pandemia. Na verdade, o que era uma demanda 
constante, passou a ser ininterrupta.

 
Quais os maiores desafios para quem está à frente do 
condomínio?

O essencial é estar capacitado para as responsabili-
dades que o cargo exige, ter  empatia, saber lidar com 
conflitos, ter uma comunicação não violenta. Ter clareza 
e transparência na cobrança de novas regras de convi-
vência social, como o uso da máscara , restrição de obras 
e visitas.

A pandemia também acelerou a necessidade de 
atualização com as ferramentas tecnológicas disponí-
veis. Eu entendo isso como positivo, mas tem gente ain-
da insegura com esta mudança. O caso das assembleias 

“A pandemia veio para mostrar     que ser síndico é para os fortes”
Entrevista

Mauren Gonçalves

Presidente e fundadora da 
Associação dos Síndicos e 
Subsíndicos do Rio Grande do Sul 
– Assosíndicos RS
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virtuais, por exemplo, a lei permite a realização em cará-
ter de urgência.

Posso ser uma exceção, administro 10 condomínios 
e não tive problemas com as restrições nas áreas coleti-
vas. Acho que a questão passa pela forma de comunicar 
e pela conscientização coletiva. Tem que explicar bem 
os processos e os motivos pelos quais estas medidas es-
tão sendo tomadas.

 
O que veio para ficar no pós-pandemia?

Em minha opinião são basicamente duas questões: 
a tecnologia e o síndico mais capacitado. Muitos renun-
ciaram por se sentirem inseguros, pela falta de qualifica-
ção e por ser uma função multidisciplinar. Entendo que 
a figura do síndico externo, “Síndico Profissional” falta re-
gulamentar é algo que vem crescendo e tomando força,  

veio para ficar .  A escolha do síndico também será mais 
criteriosa daqui para frente.

 
Sobre o aumento da inadimplência, estimulada pela 
situação econômica atual, o que a Assosíndicos indica?

Nossa orientação é de flexibilizar as contribuições 
extraordinárias. A cota condominial não tem como isen-
tar. Se houver dificuldade econômica a gente facilita a 
negociação para o pagamento destes débitos. Mas não 
isentar de multas e correções. Pode, por exemplo, sus-
pender temporariamente a cobrança de fundo de obras, 
se houver saldo suficiente para suportar isso. Nestes ca-
sos sugerimos uma assembleia virtual para deixar claro 
que é uma suspensão temporária, definir um período 
determinado e colocar como ressalva que pode ser re-
tomada a qualquer momento.

“A pandemia veio para mostrar     que ser síndico é para os fortes”
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Em princípio a redução de cus-
to encanta. Mas será que portaria 
virtual funciona mesmo para todos 
os tipos de condomínios? É possí-
vel fazer um modelo híbrido com-
binando as diversas modalidades? 
O que o síndico deve procurar se 
informar antes de adotar este novo 
modelo? Além de uma mudança de 
formato de atendimento, a central 
de atendimento remota implica em 
uma mudança na cultura da gestão 
do conhecimento. Não é mais a me-
mória dos funcionários que funcio-
na, mas há uma base de dados com 
as informações e combinações pré-
vias com o gestor do condomínio. 

Na prática a informação sai da 
“cabeça” do zelador ou do porteiro 
e fica registrado em um sistema que 
é acessado pela equipe que traba-
lha à distância. Esses procedimentos 
envolvem de procedimentos para 
entrada e saída de prestadores de 
serviços e diaristas, até saber se cor-
retor pode entrar acompanhado ou 
necessita da presença do dono do 
imóvel. Isso sem falar da presença 
de familiares e pessoas da relação 
de cada unidade. Em alguns casos 
os moradores precisam passar por 
cadastramento e são eles que já 
informam neste momento quem 
pode ter acesso e os períodos. “Os 

Portaria virtual

condôminos nem sempre querem 
ceder. Novidade traz alguns des-
confortos. Por exemplo, o porteiro 
não está ali para abrir a porta, não 
presta mais pequenos favores aos 
moradores. Ou seja, algumas rega-
lias são perdidas”, explica o advoga-
do Rodrigo Karpat, Coordenador de 
Direito Condominial na Comissão 
Especial de Direito Imobiliário da 
OAB-SP. 

Toda mudança gera transtornos 
e tem prós e contras. Tudo, então, 
depende do que o condomínio de-
seja. O custo mensal da portaria vir-
tual é bem menor do que o modelo 
presencial, a redução pode chegar 

Mudança na cultura de gestão do conhecimento



outubro
21 2020

Mudança na cultura de gestão do conhecimento

em torno de 50% do custo de uma 
portaria convencional. Por ser um 
valor diluído entre várias na mesma 
central. Outra redução é com os ris-
cos de processos trabalhistas que 
acontecem por conta da terceiriza-
ção de serviços. Segundo o Karpat, 
o nível de relacionamento e inter-
ferências pessoais é minimizado e 
exige procedimentos mais claros e 

Rodrigo 
Karpat
Coordenador 

de Direito 
Condominial 
na Comissão 

Especial 
de Direito 

Imobiliário da 
OAB-SP

rigorosos. O que, em tese, aumenta 
a segurança.

Os condomínios que adotam 
passam a ter um gerente de atendi-
mento e é com esta pessoa que as 
regras serão acertadas. Os contatos 
da portaria com os condôminos 
podem acontecer por whatsapp, 
interfone e telefone fixo.  É desta 
forma que o funcionário que está 
na central entra em contato com o 
morador e anuncia a chegada de 
pessoas ou tira dúvidas. Os prédios 
ainda podem optar por um mode-
lo híbrido que mescle funcionários 
presenciais, como um zelador ou 
faxineiro, durante um turno, e a cen-

tral à distância em outro.  
Entre as desvantagens da porta-

ria virtual está o custo da implanta-
ção que não é baixo. Gira em torno 
de R$ 60 a R$ 100 mil. O prédio tem 
que arcar com uma internet de ban-
da larga de boa qualidade, investir 
em geradores e nobreaks para que 
eventuais quedas de energia não 
paralisem o atendimento. Karpat 
alerta também para a possibilidade 
de erros humanos nesta modali-
dade. “Pode ter pontos cegos no 
prédio que ficarão sem vigilância, 
operador pode não ver que uma câ-
mera está desligado, por exemplo”, 
diz Karpat.



O que você vem 
buscando para 
melhorar a vida 
dos seus 
condôminos?

A maior rede de mercados 
autônomos para 

condomínios do Brasil

queronomeucondominio.com.br

286
Condomínios

instalados

Preço
baixo

Custo zero
para o condomínio

Sem estresse
para o síndico

Mix de produtos
personalizados

Melhor tecnologia
do mercado

38
Cidades

157
Colaboradores

20
Estados

52.000
Famílias atendidas

Por que o market4u é o preferido dos
síndicos e moradores?

Segundo a revista Veja - 09/2020

Eleito a melhor do mercado - Papo Condominial
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GUANXI
guanxireformas@gmail.com
āā 51-998.208.050

FORTUS 
www.fortusaudit.net
āā 51-991.444.555

R6 ENERGIA SOLAR
www.r6energiasolar.com.br
āā 51-981.170.003

AWD ONLINE
www.superportaria.com
āā 51-991.597.626

MALTEC
www.maltec.com.br
āā 54-981.168.063

NATTO PAISAGISMO
www.nattopaisagismo.com.br
āā 51-985.759.309

RRF ADVOGADOS
www.rrfadvogados.adv.br
āā 51-981.968.269

HIDRO SISTEMAS
www.hidrosistemas.com	
āā 51-999.542.466

CM DE SÁ
www.cmdesa.com.br
āā 51-991.948.232

LEV BIKE
www.golev.com.br
āā 51-983.206.183

ANTINSECT
www.antinsect.com.br
āā 51-3075.9300	/	984.496.161

PORTER
www.porter.com.br
āā 51-985.850.008/	3469-0011

LZ TELHADOS COND.S E IND.
www.lztelhados.com.br
āā 51-3058.6649

DUBOMBAS
www.	dubombas.com.br
āā 51-982.300.120

G8
www.g8gestao.com.br
āā 51-998.042.888

GRUPO EMPR. ASSERGS
www.assergs.com
āā 51-3091.3690

SINALIZACON
www.	sinalizacon.com.br
āā 51-3377.1700	/	984.969.351

EU AMO CONDOMINIOS
www.euamocondominio.com.br	
āā 51-991.555.060

IMOBILIÁRIA FARRAPOS
āā www.imobiliariafarrapos.com.br	
51-3395.3111

SECOVIMED
www.secovimed.com.br
āā 51-3284.5624

MJ PRODUTOS
www.mjprodutos.com.br
āā 51-999.831.333

GRUPO SERVICE
www.gruposervice.net.br
āā 51-3516.8999

FEIRA DO JOÃO
www.feiradojoao.instabuy.com.br

ORIZON ENERGIA SOLAR
www.orizon.eco.br
āā 51-981791000

FCDL
www.fcdl-rs.com.br

MARKET4U
www.market4u.com.br

TRUST ENGENHARIA
www.trustei.com.br
āā 51-999.420.577

ZERO BACTERIA
www.zerobacteria.com.br
āā 51-991.776.107

18CAFé
www.18cafe.com.br
āā 51.9999-15794

GRUPO JG
āā (51)	8186-6960

SUPER PORTARIA
www.superportaria.com
āā 40206724

Expositores
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