
Vou chamar o síndico 
 
Quem não tem uma história de síndico para contar? Administrar um condomínio não é fácil. Não 
são poucas as experiências de conflito entre moradores e síndicos. Mas enquanto algumas 
pessoas têm aversão a esta responsabilidade, outras encaram o desafio com unhas e dentes. Os 
motivos para isso acontecer são muitos: uns querem manter o preço do condomínio baixo, outros 
querem fazer melhorias. O fato comum é que todos querem preservar seu patrimônio. Alguns 
administram com transparência e honestidade, prestando contas tanto para as administradoras 
quanto para os moradores, mas há os que não agem desta forma, o que provoca suspeitas em 
torno das verbas arrecadadas. 
 
Apesar de o trabalho de síndico não ser uma tarefa fácil, exigindo muita paciência e diplomacia na 
relação com os condôminos, algumas pessoas dedicam todo o seu tempo a esta função e gostam 
muito do que fazem. É o caso da aposentada Regina Ribeiro, síndica de um prédio na Barra da 
Tijuca desde 1998 junto com seu marido Ribamar Saldanha. 
 
O edifício, que começou a ser construído na década de 70, passou por vários problemas judiciais e 
só recebeu o "habite-se" em 1991. Projetada por Oscar Niemeyer, a construção é uma dos mais 
antigas da Barra, com 35 andares e 454 apartamentos. Para administrar o prédio, Regina recebe 
quatro salários mínimos, além da isenção da taxa condominial. 
 
Além da invasão de apartamentos, Regina enfrentou problemas com traficantes de drogas e 
garotas de programa. Com uma administração rígida e a imposição de regras, essas pessoas 
foram deixando o prédio naturalmente. Hoje, Regina ainda luta para melhorar a imagem do 
condomínio e valorizar o imóvel. 
 
- Quando assumimos a administração, muita coisa não funcionava. O saldo devedor do 
condomínio era de R$ 19 mil e hoje é de R$ 558 mil positivos. Todas as reformas são feitas sem 
cobrança de taxas extras - conta. 
 
Exemplo de sucesso e trabalho árduo, Regina confessa: "É um trabalho que exige muito tempo e 
dedicação. Há anos que eu e meu marido não tira¬mos férias". 
 
A corretora de imóveis Margarida Alves de Oliveira, inquilina de um apartamento em Copacabana, 
também assumiu a administração do prédio onde morava. Durante nove anos, de 1992 a 2001, 
foi síndica. 
 
-Aceitei o desafio por estar desempregada na ocasião. Como síndica, fiquei isenta de pagar o 
condomínio e ainda ganhava dois salários mínimos. Além disso, havia cobranças indevidas de 
taxas extras na administração anterior - diz. 
 
Margarida realizou várias obras no condomínio: instalou câmeras no interior do edifício, fez cursos 
de segurança em prédios oferecidos por delegacias, assim como seus funcionários. Uma de suas 
maiores vitórias foi criar um terraço com saída de emergência, onde os moradores desfrutam de 
vista para o mar. Este espaço, de 240 m2, substituiu as antigas telhas, que acumulavam pombos 
mortos, ratos, baratas e infiltrações. 
 
Mesmo com tantas realizações, algumas pessoas implicavam com a administração de Margarida, o 
que resultou em 17 processos judiciais. De acordo com esta cearense de 48 anos, é fundamental 
manter o bom relacionamento com todos do condomínio. 
 
A síndica que substituiu Margarida no edifício, em 2001, não atendeu aos anseios dos moradores 
e não prestou contas durante 21 meses, de acordo com moradores. Em abril de 2005, por meio 
de um abaixo-assinado, foi convocada uma eleição para novo síndico e, por unanimidade, Pedro 
Ismael de Oliveira Neto foi escolhido para assumir o cargo. 



 
- Nunca me vi como síndico. Na realidade, nunca quis ser síndico, e não sou síndico, estou síndico 
- explica. - Eu não esperava isto. Foi um acidente de percurso. Mas fiquei em defesa dos fracos e 
oprimidos. Os idosos do prédio eram muito maltratados pela ex-síndica, que nem morava aqui. 
Ela respondia aos gritos ou era antipática, e as pessoas desistiam. Não havia diálogo ressalta. 
 
De acordo com Neto, que além de síndico é jornalista e cantor lírico, algumas obras já foram 
realizadas em sua gestão, mas ainda há muitos projetos para o futuro. Por isso, ele reclama do 
valor do condomínio, que há cinco anos é de R$170, valor bem abaixo do cobrado pela maioria 
dos condomínios em Copacabana. 
 
Apesar de enfrentar tantos problemas, o trabalho nem sempre é pago. A remuneração de síndicos 
não é regulamentada por lei. É determinada pelos condôminos em assembléia, que geralmente 
preferem dar ao síndico a isenção da taxa condominial. 
 
- O síndico deve ganhar, porque se você é acordado às 4h30 com a polícia na sua porta para 
resolver problemas, como já aconteceu comigo, você tem que receber por este trabalho - afirma 
Neto. 
 
Por causa do crescimento do segmento de condomínios na última década e dos problemas que 
envolvem o cargo, uma nova profissão acabou surgindo: a de síndico profissional. Devido às 
exigências inerentes à função de síndico, há uma tendência no mercado de administração 
condominial profissionalizada. 
 
O síndico profissional é uma pessoa contratada pelo condomínio, que não mora no local, apenas o 
administra, tendo todas as responsabilidades legais e comportamentais, que incluem cobrança de 
multas, advertências e resolução de conflitos. Em meio a tantos problemas e situações delicadas, 
fica difícil para o síndico-morador manter um bom relacionamento com seus vizinhos. 
 
Hugo Carvalho é síndico profissional. Ele começou administrando o prédio onde morava em Vila 
Isabel. "Meio sem querer", segundo ele, acabou fazendo disso uma profissão. 
- Por motivo de vacância no cargo no condo¬mínio onde eu morava, acabei assumindo, porque é 
sempre difícil achar alguém disposto a ser síndico. Isso foi em 1987. 0 apartamento era próprio, 
eu queria preservar o meu patrimônio e também manter o preço do condomínio em um valor 
aceitável - explica. 
 
Devido a seu bom desempenho, Carvalho foi convidado pela administradora de seu condomínio 
para tornar-se síndico profissional. "Com meu novo trabalho, os condôminos se surpreen-    
deram, os empregados se tornaram mais responsáveis, e a inadimplência caiu, porque o condo-    
mínio passou a ser administrado com uma visão  empresarial", diz. 
 
Quando síndico-morador, Carvalho era isento de pagar o condomínio. Hoje, como síndico pro 
fissional, cobra um salário mínimo para cada dez apartamentos, mas essa taxa pode variar de 
acordo com o tamanho do condomínio e os problemas que enfrenta. 
 
Bernardeth Costa também é síndica profissional. Há quatro anos administra um condomínio de 
luxo em São Conrado. Ela destaca que a profissionalização é uma situação ideal. E afirma que, 
quando o síndico é um dos condôminos, acaba ficando exposto, tendo sua vida invadida. 
 
- Muitas vezes trabalha fora e tem que estar atendendo problemas do prédio a qualquer hora. 
Alguns não são remunerados por esse trabalho e ainda correm um risco de passar a ser uma 
pessoa malquista - alerta. 
 
Uma das principais vantagens da administração profissional é o distanciamento. O síndico 
contratado não está envolvido diretamente com briga de vizinhos ou picuinha com os emprega 



dos, tem dias e horários preestabelecidos para trabalhar e resolver as pendências. Para os impre 
vistos ocorridos nas madrugadas, há um esquema de plantão. 
 
- Posso dizer que no prédio em que trabalho os moradores são privilegiados. Gozam de uma 
estrutura eficiente. Além da administração convencional, que trata da parte burocrática, há um 
administrador interno disponível, cumprindo um expediente dentro do prédio, que faz 
planejamento, tem conhecimento técnico e jurídico, tudo profissionalizado - conta Bernardeth. 
 
A filosofia das administradoras que trabalham com síndicos profissionais é conscientizar os pro 
prietários de que a realidade pode ser outra se a administração for confiada a um especialista, al 
guém bem qualificado. Em geral, a administradora é apenas convencional, ou seja, só resolve a 
parte burocrática, não tem a obrigação de "gerenciar" a vida condominial diária, que é papel do 
síndico. Já o síndico profissional, absorve toda a responsabilidade, facilitando ávida do condômi 
no, sendo tecnicamente habilitado para isso.  
  
Segundo Bernadeth, o serviço de síndico profissional não é caro dentro de uma perspectiva que 
considere a relação custo/benefício. "O dinheiro arrecadado da taxa condominial é bem 
aproveitado, esta é a diferença. Depois que entra mos, a quantidade de obras de necessidade, 
adia das há 25 anos - tais como cisternas, área de serviço, obras estruturais, fachada, área 
comum foram realizadas em quatro anos de administração profissional, sem falar na boa 
manutenção e valorização do patrimônio", explica. 
 
Por ser novidade, a maioria dos condôminos ainda tem a concepção de que a autogestão é o 
melhor porque não querem entregar a administração a terceiros. Sabrina Isnard mora há 11 anos 
no condomínio administrado por Bernardeth e votou contra a administração profissional, pensando 
que inventariam contas desnecessárias. 
 
Antes, a taxa condominial era alta e não se via muito resultado. Sabrina que quase não ia às 
reuniões, agora vai a todas. E ela só tem a agradecer: "A diferença é gritante, não sei como o 
condomínio conseguiu ficar tanto tempo sem essa administração. Nada fica sem resposta. Há uma 
funcionária que está sempre averiguando e a qualidade do serviço é impressionante." 
 
Uma prova do crescimento no setor de administração condominial é a feira internacional, em São 
Paulo, especializada no assunto, a Expo Síndico Condomínio, que só no ano de 2005 teve um 
público de mais 150 mil visitantes de todo o Brasil, Chile e Argentina. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, Laboratório de Imprensa, p. B-8. 


