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A administração de condomínios está se profissionalizando. Empreendimentos residenciais e 
comerciais de médio e alto padrões passaram a contratar especialistas em administração, 
engenharia e até hotelaria para exercer as funções de síndico e zelador. A mudança se deu por 
conta da necessidade de pessoas mais qualificadas para lidar com o aparato tecnológico de 
segurança, que vem sendo implementado nos edifícios, e administrar novos serviços. A 
carreira oferece salários atraentes e exige capacidade para liderar pessoas e jogo de cintura 
para resolver os problemas dos condôminos.  
 
Um novo perfil para zeladores e síndicos 
 
Condomínios de alto padrão contratam administradores e engenheiros como gerentes prediais. 
A administração de condomínios vem se profissionalizando nos últimos cinco anos. Hoje, nos 
empreendimentos residenciais e comerciais de médio e alto padrões, as figuras tradicionais do 
síndico e do zelador foram substituídas por profissionais com formação superior, que não 
moram no prédio e são contratados como gerentes por empresas terceirizadas. A mudança se 
deu por conta da necessidade de ter pessoas qualificadas para lidar com todo aparato 
tecnológico de segurança que vem sendo implementado nos condomínios, além de administrar 
diversos novos serviços.  
 
A profissionalização começou pela zeladoria nos edifícios comerciais, nos quais o síndico do 
condomínio não tinha tempo para supervisionar o trabalho dos funcionários. Já nos 
empreendimentos residenciais, o zelador profissional começou a ser contratado devido à 
mudança no perfil dos síndicos.  
 
José Maria Bamonde, gerente da divisão de relações humanas, logística e manutenção predial 
da Lello Condomínios conta que, antes, os síndicos costumavam ser aposentados e se 
ocupavam com os afazeres da função. Mas a realidade não é mais essa. Um levantamento 
feito recentemente pela empresa, com cerca de mil síndicos, mostrou que, em números 
absolutos, os empresários e os profissionais liberais são a grande maioria. Os aposentados e 
donas de casa representam, juntos, apenas 20% deles.  
 
Assim, os condôminos que exercem a função de síndico atualmente têm pouco tempo para se 
dedicar em período integral à função e, por isso, precisam trabalhar com zeladores mais 
preparados. "O nome do cargo nem é mais zelador. Esses profissionais são chamados de 
gestores prediais, supervisores prediais ou gerentes prediais, depende da complexidade do 
empreendimento", diz Anna Helena Silveira, gerente-geral de implantação da administradora 
Itambé.  
 
Eles ficam responsáveis pela seleção, treinamento, qualidade do serviço, atendimento e 
segurança do edifício. E são essas demandas que tornam necessária uma formação superior 
em administração, engenharia e até mesmo em hotelaria. "Quando começamos a tratar com a 
construtora já discutimos o perfil do gerente predial e a área de recursos humanos faz a 
seleção", conta Anna Helena. "É comum buscarmos administradores e engenheiros para os 
condomínios de alto padrão residenciais e comerciais com, pelo menos, dois anos de 
experiência", complementa.  
 
Bamonde, da Lello, afirma que a administradora procura por profissionais com experiência em 
serviços gerais, como um gerente ou supervisor de produção, por exemplo. Nos condomínios 
de médio padrão o salário inicial é de R$ 2.500, em média. Já nos empreendimentos de alto 
padrão, a média é de R$ 4 mil e pode chegar a altas cifras.  
 
"Procuramos profissionais também no ramo de hotelaria, principalmente para edifícios que 
oferecem serviços de entrega, lavanderia, arrumação, alimentação, etc", lembra Anna Helena, 
da Itambé. "Isso porque, além da capacidade de gerenciamento, nesse caso, a expertise no 
atendimento também é necessária."  
 



O aumento das responsabilidades e da complexidade das atribuições do síndico também vem 
tornando comum a contratação de terceiros para essa função. Desde 2004, as mudanças na 
legislação tributária nacional fez com que os condomínios passassem a cumprir obrigações de 
pessoa jurídica, embora não tenham essa característica oficialmente. Com isso, os síndicos 
ganharam a responsabilidade por reter, recolher e guardar os comprovantes dos tributos sobre 
serviços prestados por terceiros.  
 
"Some-se a isso atas de assembléias-gerais, convenção e regimento interno, extratos 
bancários, pasta de prestação de contas, cópias de contratos de manutenção e conservação, 
guias de contribuições sindicais, contas de água, luz e telefone, plantas da edificação, apólices 
de seguros, notas fiscais e balancetes, para citarmos apenas alguns documentos com os quais 
os condomínios lidam regularmente, e teremos uma equação complexa", acrescenta Bamonde, 
da Lello.  
 
As despesas mais expressivas de um condomínio não são as relativas à administração, mas à 
folha de pagamento, água, energia elétrica e conservação de elevadores. Ou seja, custos fixos. 
Por isso, sem uma gestão profissional, fazer melhorias sem gerar mais custos torna-se muito 
difícil. "Um síndico profissional pode economizar corretamente e valorizar o empreendimento", 
diz Francisco Gomes, gerente predial e síndico do condomínio comercial Itaquerê.  
 
Ele ingressou no empreendimento há quatro anos, exatamente pela necessidade de um 
profissional melhor qualificado para exercer tanto a função de gerente predial quanto a de 
síndico. Antes de iniciar essa carreira, Gomes foi gerente de um shopping center. "Também 
atuei muito tempo numa multinacional como supervisor de produção, administrando várias 
linhas de montagem", conta. Sua formação é em gestão financeira e biologia.  
 
Se biologia não tem nada a ver com gestão de condomínios, design gráfico muito menos. Essa 
é a faculdade que Ayanna Araújo, gerente predial e síndica do edifício residencial Paris. Ela, 
assim como Gomes, exerce as duas funções há dois anos. Apesar de ter apenas 23 anos 
conquistou a confiança dos moradores desde o início da venda do empreendimento. 
"Trabalhava na incorporadora e cheguei a participar da comercialização dos apartamentos", 
recorda ela. "Conhecia muito bem e gerenciava todos os espaços. Quando o edifício foi 
entregue, o condomínio pediu que eu assumisse essas funções."  
 
À frente de empreendimentos de alto padrão, Gomes e Ayanna precisam, todos os dias, de 
capacidade de liderança e jogo de cintura para lidar com os condôminos. "São necessários 
conhecimentos em contabilidade, engenharia civil, elétrica, área jurídica, ambiental, 
climatização e, principalmente, psicologia", diz Gomes. "É preciso ter agilidade na resolução de 
problemas e entender as prioridades e as expectativas de cada um dos condôminos. Por isso, 
ter paciência para lidar com as situações de conflito e motivar a equipe é fundamental para 
que tudo corra bem", conclui Ayanna.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


