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Este material foi desenvolvido 
especialmente para a Ultragaz 
por Mailza Santos, professora e 
especialista em gestão condominial. 
Ela está à frente do Canal Super 
Síndico, que prepara síndicos 
profissionais e produz conteúdo 
específico para esse público. 

A parceria entre a Ultragaz e Mailza 
Santos tem o objetivo de oferecer 
informações relevantes para a gestão 
de condomínios. O conteúdo deste 
e-book também está disponível em 
vídeo neste link.
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Introdução

Olá! 

Você já parou para pensar na evolução que os 
condomínios tiveram nos últimos anos? Não 
somente no design, na estrutura e aumento 
das áreas de lazer, mas também no perfil dos 
condôminos. Os moradores hoje são muito mais 
exigentes e conhecedores de seus direitos, o que 
tornou inviável eleger um síndico que não atue à 
altura. 

Atualmente, não basta ter tempo ou boa vontade. 
Essas já foram características bem apreciadas na 
hora da eleição, hoje não mais. Para atender esse 
novo cenário, é imprescindível saber fazer gestão 
condominial para conseguir atender às necessidades 
do condomínio. 

E qual o perfil do síndico atual? Como se tornar esse 
síndico que todo condomínio precisa? É isso que 
vamos entender agora. Preste atenção nas dicas 
e, o mais importante, se comprometa a colocá-las 
em prática. Assim, você terá uma evolução natural 
e não correrá o risco de ficar fora do mercado ou 
de ser substituído por outro na hora quando estiver 
tentando sua reeleição.  

Espero que este conteúdo traga contribuições úteis 
para você aplicar na sua gestão.

Um abraço fraterno e até a próxima!

Mailza Santos



Dica 1.
Entenda o papel do 
síndico



A primeira coisa que precisamos entender de forma muito clara é, qual 
é o papel do síndico? Quais os seus direitos, suas obrigações e seus li-
mites? 

• O síndico é o representante legal do condomínio, eleito em 
assembleia, independentemente de ser interno ou externo, pessoa 
física ou jurídica.

• Suas atribuições estão no art. 1348 do Código Civil, mas também 
estão na Convenção, no Regimento Interno e nas atas assembleares. 

• O síndico assume o topo do organograma do condomínio porque 
ele é, ou deve ser, o maior conhecedor de gestão e de leis. Com isso, 
deve mostrar aos condôminos o que o condomínio precisa para que 
juntos, em assembleia, possam decidir as prioridades.
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Dica 2.
Busque 
qualificação



A qualificação deveria constar em todas as Convenções como pré-re-
quisito obrigatório para os candidatos. 

• O fato de o síndico ser voluntário ou receber apenas a isenção da 
taxa condominial não o exime de suas responsabilidades como 
representante legal do condomínio.

• O Código Civil não discrimina síndico interno (morador), síndico 
externo (profissional), síndico voluntário ou síndico remunerado. 
Considera apenas síndico.

• O artigo 159 do Código Civil dispõe: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo 
a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

• Significa dizer que o fato de você ser voluntário não serve de 
argumento para não buscar a devida qualificação, visto que, se 
algum condômino te processar, vai responder igualmente na Justiça. 
Por isso, incentivo todos os síndicos a estudar e a enxergar o cargo de 
síndico como um trabalho, como uma prestação de serviço e dessa 
forma, cobrar pelo seu trabalho.
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Dica 3.
Conheça a legislação 
e as normas



• Leis Federais: aplicam-se a todos os condomínios

 • Lei nº 4.591, 16 de dezembro de 1964: Dispõe sobre o condomínio 
em edificações e as incorporações imobiliárias;

 • Código Civil: principal lei que trata de condomínio - artigos 1.331 a 
1.358. Pode ser complementada pela Lei nº 4591/64 nos pontos 
em que o Código Civil for omisso. 

• Leis Internas: aplicam-se a cada condomínio, individualmente:

 • Convenção; 

 • Regimento Interno; 

 • Atas das assembleias.

• Leis estaduais e municipais
• Normas técnicas (ABNT) - Não são leis, mas têm força de lei. 

• Normas regulamentadoras - estipuladas pelo Ministério do Trabalho, 
têm como objetivo assegurar condições de trabalho e garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores.
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Dica 4.
Mesmo sendo um síndico 
morador, não esteja 100% 
disponível



Independentemente de o síndico ser interno ou externo, é necessário 
estabelecer um horário de trabalho, bem como os meios de contato e 
o tempo médio para retorno a demandas.

Ao impor esse limite, o síndico deixa claro que não está à disposição dos 
moradores em tempo integral Ser responsável 24 horas é diferente de 
estar disponível 24 horas. Porém, cabe ao síndico deixar claras essas 
informações.
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Dica 5.
Aprenda a lidar com 
críticas e elogios



Quando nos candidatamos ao cargo de síndico, precisamos estar cientes de 
que vamos lidar com pessoas e, consequentemente, com julgamentos.

Quem lida com pessoas deve saber que vai receber elogios, 
reconhecimento e também críticas. Dependendo da qualificação, do 
atendimento e da transparência, você receberá mais críticas ou mais 
elogios.
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Separar o personagem do ator principal. Entenda que ser síndico 
é o seu personagem, é o seu trabalho.

Quando sair do personagem, deixe no condomínio tudo que é do 
personagem. Ou seja, não leve para casa a raiva, a mágoa, a tristeza, a 
angústia, a ansiedade ou qualquer sentimento que é do personagem. 
Sua casa é o seu lar, deixe o trabalho no trabalho.

Sempre que receber uma crítica, entenda que é apenas a opinião dessa pessoa. Escute, agradeça e veja 
se tem algo a aprender com isso. Se tiver, aprenda e evolua. É para isso que serve a crítica, e não para fazer 
você desistir. Se não acrescentar em nada, simplesmente ignore. Melhore a qualidade do seu serviço e 
aumente a transparência, porque aos poucos essa pessoa perderá os motivos para criticar.

O que precisamos entender sobre isso?

1
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Dica 6.
Seja menos operacional 
e mais gestor



Não cabe ao síndico trocar lâmpadas queimadas, limpar o hall e 
corredores, cobrir o horário de almoço do porteiro ou arrumar o motor 
do portão. Para isso, o síndico contrata. 

• O síndico é um gestor, não é um faz-tudo. Por isso, é preciso 
entender de gestão, trabalhar com planejamento, com organização, 
com liderança e contratação de mão-de-obra.

• Para a parte operacional, existem os colaboradores e os prestadores 
de serviço. O síndico deve fazer a seleção, contratação, demissão, 
análise de contratos e gestão de conflitos. Se ele atua muito no campo 
operacional, não terá tempo para fazer o trabalho de gestão.

• O síndico é para um condomínio o que o presidente é para uma 
empresa. Seu trabalho é entender as necessidades do condomínio 
e buscar as soluções.

• Mas o síndico pode fazer também o operacional? Pode, desde que 
não deixe de lado as suas obrigações, pois na hora de responder na 
Justiça não poderá alegar que estava ocupado demais cuidando do 
operacional.
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Dica 7.
Saiba aplicar 
notificações e multas



• Quando há uma reclamação de uma unidade com a outra, o síndico 
deve primeiro levantar a veracidade dos fatos.

• Comprovando que um morador está desrespeitando a Convenção ou 
o Regimento, o síndico deve conversar com essa pessoa mostrando 
o que está errado, qual é a forma correta prevista nas leis internas 
e informando que, se ele permanecer no erro, será notificado e 
multado.

• Essa promessa do síndico precisa ser cumprida: é para isso que existem 
regras internas aprovadas em assembleia. Caso ele não aplique 
notificação ou multa, vai perder o respeito. Muitos moradores agem 
como crianças que vivem testando seus limites. 

• Lembre-se de que você ocupa o cargo de representante legal do 
condomínio, significa dizer que notificações e multas existem para 
todos e você deve aplicar quando houver essa necessidade. Você 
deve cumprir e fazer cumprir a legislação e todos precisam ser 
conscientizados disso. 
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Dica 8.
Controle a 
inadimplência



Como controlar a inadimplência do condomínio? Para muitos síndicos, 
esse é o “calcanhar de Aquiles”. Não existe segredo, mas é necessário 
tomar ações constantes para não deixar a dívida prescrever. 

Então, vamos a algumas dicas:

• Contrate um escritório de advogados especializado em cobrança 
condominial;

• Exija em contrato um relatório quinzenal ou mensal com as ações 
executadas;

• Comece a cobrança o quanto antes.

Antigamente era difícil cobrar unidades inadimplentes na Justiça, mas hoje 
isso não acontece mais. E o risco de perda de bens e inclusive do imóvel, 
que pode ir a leilão, faz com que os proprietários busquem negociar e 
quitar as dívidas.
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Dica 9.
Aja com transparência 
e honestidade



Transparência e honestidade são duas palavras lindas e muito usadas. 
Porém, no dia a dia, muitas vezes ficam esquecidas. Seguem algumas 
dicas de como você pode praticá-las em sua gestão: 

• Faça a reunião mensal com os conselheiros e insista na gestão 
compartilhada.

• Faça comunicados ou vídeos diariamente ou sempre que necessário 
e divulgue o que você e os colaboradores estão fazendo no 
condomínio. O que não é visto não é lembrado.

• Quando acontecer assembleia, divulgue a ata.

• Trimestralmente faça um informativo com as principais decisões e 
aquisições desse período e divulgue.

É assim, nesses pequenos detalhes, que mostramos transparência e 
honestidade e que somos dignos de confiança.
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Dica 10.
Saiba usar a 
comunicação



O que você entende por comunicação? Comunicação é a arte de se fazer 
entender, de se emitir uma mensagem e ela ser compreendida. Isso pode 
acontecer de várias formas. 
Quais os meios de comunicação que você mais utiliza em sua gestão? 
Qual meio é mais eficiente? A comunicação pode ter: 

• Comunicados escritos;

• Comunicados por vídeo;

• Plantões presenciais;

• Livro de ocorrência presencial ou por meio digital;

• Grupo de WhatsApp dos moradores;

• Grupo fechado somente para envio;

• Site, e-mail, redes sociais...

Existem muitos meios: faça testes e utilize com mais afinco aqueles que 
trouxerem melhor resultado. Não faça uma gestão solitária nem deixe de 
compartilhar informações.
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Parceiros 
importantes:



O síndico não faz uma gestão sozinho. Ele conta com os conselheiros, 
com os colaboradores e também com os prestadores de serviço. Alguns 
são indispensáveis quando se trata de condomínios médios ou grandes, 
além de trazer mais leveza para o trabalho do síndico. São eles:
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Administradora

Advogado

Engenheiro/
técnico em edificações



Dicas 
bônus:



• Saiba trabalhar em parceria com o Corpo Diretivo e faça com que 
seus membros sejam seus aliados e não inimigos.

• Saiba treinar, envolver e valorizar seus colaboradores.

• Atenda os moradores como clientes, saiba ouvi-los e esclareça suas 
dúvidas. Nunca deixe ninguém sem resposta.

• Sempre que for eleito síndico de um condomínio, trabalhe com o 
objetivo de agregar valor e transformar o viver das pessoas. Se atuar 
verdadeiramente com esse objetivo, com certeza o trabalho será leve 
e prazeroso para você também. Lembre-se de que tudo o que você 
planta, você colhe, seja o bem ou o mal.
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O blog Ultragaz Empresas tem conteúdo atualizado 
para apoiar a gestão de condomínios.

Acesse e cadastre-se para receber as novidades!

A equipe da Ultragaz entende as necessidades 
dos condomínios e está capacitada para auxiliar 

na instalação de serviços tanto para áreas comuns 
quanto para as unidades.

Agende uma conversa gratuita com 
nossos consultores.

QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

https://ultragazempresas.com.br/condominios/
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-condominios?_ga=2.59271343.380674195.1603895014-643776116.1603807555

