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Rotatividade de porteiros éRotatividadeRotatividade
prejudicial ao condomínio
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tatiana cavalcanti

A rotatividade de porteiros
é prejudicial para a seguran-
ça de um prédio. Manter o
funcionário motivado e em-
penhado faz com que o dia a
dia de um condomínio flua
de forma eficaz e saudável.

A importância em se man-
ter o mesmo porteiro no
condomínio, para o advoga-
do Marcus Crespi, é a con-
fiança que os moradores de-

positam nesse funcionário.
“Ele fica habituado às nor-
mas internas. Com isso, faz
melhor o controle de acesso,
o que traz mais segurança.”

A instabilidade no quadro
de colaboradores fez com
que o auditor e síndico Clau-
dio Lopes Alvazani, 30 anos,
ajudasse a implantar, em
março, mudanças para re-
verter a situação do condo-
mínio em que vive, na Mooca
(zona leste de São Paulo).

“Tínhamos problemas
constantes de rotatividade.
Isso leva à vulnerabilidade.”

Alvazani diz que o condo-
mínio implantou sistema de
leitura facial aos moradores,
o que já ajuda o porteiro.

“Também destinamos a

eles uma sala de descanso
onde podem comer, usar a
internet e relaxar. Fornece-
mos treinamentos de recicla-
gem e tudo isso tem surtido
efeito muito positivo. Agora,
os porteiros desejam perma-
necer no emprego”, afirma.
“São peças fundamentais.”.

Para o advogado Rodrigo
Karpat, da Karpat Advoga-
dos, duas vertentes levam à
rotatividade dos porteiros.
“Má gestão da mão de obra e
falta de estímulos. Imprevis-
tos acontecem, mas é preciso
que o condomínio saiba va-
lorizar aquele que lida com a
correspondência e a segu-
rança de um prédio. Eles são
os guardiões da porta de en-
trada à casa dessas pessoas.”

Funcionário conhece
a rotina do prédio e
dos moradores. Deve
ser sempre motivado
e receber treinamento
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Segurança na portaria
Manter o mesmo profissional garante mais tranquilidade ao condomínio

Funções do
porteiro
■ Controla entrada e

saída das pessoas

■ Abre e fecha
portões,
fundamental para
a segurança

■ Recebe
correspondências
e encomendas

■ Faz anotações no
livro de registro

■ Impede a entrada
de indivíduos
que possam
causar danos ao
patrimônio

Como manter o
mesmo profissional:

O que
NÃO
pode
Síndico ou
zelador
aceitar
indicações
para
preencher
a vaga

O que É INDICADO
■ Consultoria ou administradora

especializada para fazer a seleção

■ Empresa deve conhecer perfil
do condomínio

■ Saber o motivo da saída de
empregos anteriores

■ Oferecer constante
treinamento

■ Motivar o profissional

■ Pedir antecedentes criminais

Fonte: Rodrigo Karpat, da Karpat Advogados

Condomínios
■ Devem investir em treinamento e

mecanismos que evitem a rotatividade
em portaria

■ Contratempos podem acontecer, mas
uma boa administradora mantém seu
quadro de funcionários estável

■ Boa gestão deve contornar problemas e
manter o funcionário

Estresse
■ Alto nível de atenção

■ Sono comprometido

■ Cansaço

Conflitos
■ Síndico ou zelador difíceis de lidar

■ Moradores desrespeitosos

Salário baixo
Com a crise, muitos aceitam
trabalhar por valores abaixo do piso

Perspectiva profissional
Não ter chances de evoluir
num cargo, incomoda

Sem reconhecimento
■ Qualidade do serviço prestado

não valorizada

■ Sem bonificações por bom
desempenho, isso favorece a alta
rotatividade

Perfil ideal
■ Experiente e comprometido

■ Educado e atencioso

■ Treinado para agir em
emergências

■ Estabilidade em empregos
anteriores

Garantir a boa relação entre porteiro,
funcionários e moradores

Oferecer salário compatível com o mercado

Obedecer às regras trabalhistas, como
escala de trabalho, folga, férias, horas
extras, 13º salário e pagamento em dia

Oferecer benefícios como plano de saúde,
seguro odontológico, auxílio-creche,
entre outros

Principais motivos para demissão

tire suas dúvidas
O Agora responde

Casos de
condomínio

Ex-vaqueiro vira porteiro e
sofre para domar o elevador

Tenho duas vagas na garagem e quero alugar uma
para pessoa de fora, não morador. Não é permitido
no prédio e o síndico é intransigente. O que fazer?
Hugo Victor de Menezes, de São Paulo

No meu condomínio, o síndico sugeriu desconto no
pagamento à vista do condomínio mensal, para
baixar a inadimplência. Isso é permitido?
Emily Oliveira, São Paulo

O vaqueiro Joaquim Xavier da Cruz, 39 anos, nunca
havia planejado vir para São Paulo, muito menos em
trabalhar “confinado” em uma portaria de prédio, co-
mo faz há dois meses em um edifício da rua Peixoto
Gomide (região central). Cruz imaginava que o traba-
lho como porteiro seria bem mais tranquilo do que o de
cuidar de gado, no sertão pernambucano. Porém, dia
desses, quando recolhia o lixo dos moradores, passou
um “aperto”. “Estava descendo pelo elevador, levando
um monte de lixo”. O equipamento travou. Cruz se
lembrou dos jumentos quando empacam. “Mas o ele-
vador é outro bicho”, teorizou. Se vendo sem saída,
cruz engoliu o orgulho e gritou por socorro. “Gritei até
ficar rouco”. Por fim, um garotinho destravou a porta.
“Foi o meu salvador”. Desde então, o vaqueiro só car-
rega o lixo pela escadaria do prédio. (Alfredo Henrique)

De acordo com o ad-
vogado Jaques Bus-
hatsky, sócio da Ad-

vocacia Bushatsky, o uso da
garagem deve ser com-
preendido sob dois aspec-
tos: a lei no Código Civil e a
convenção do condomínio.
O Código Civil admite a loca-
ção da vaga pelo condômi-
no, ele afirma, mas garante
que a preferencia de outros
condôminos no prédio. “A
explicação é simples: a lei
prefere prestigiar a comuni-
dade condominial e man-

ter, de certa maneira, dimi-
nuída a frequência de es-
tranhos, em beneficio da
segurança e da organização
do condomínio”. Em segui-
da, ele diz, deve ser anali-
sada a convenção e pergun-
tar: será que ela permite a
locação de vagas a estra-
nhos? “Se a convenção não
permitir essa locação, ela
não poderá ser feita. E, o
sindico deve ser o primeiro
a defender o que diz o do-
cumento, sob pena de ele
ser responsabilizado.”

De acordo com o
síndico profissional
Paulo Lamattina Ju-

nior, o desconto para paga-
mento antecipado vem
sendo adotada por alguns
condomínios para reduzir a
inadimplência. Mas, ele diz,
é preciso tomar cuidado pa-
ra evitar controvérsias na
forma adotada. “Se o venci-
mento for dia 15, por
exemplo, e, em assembleia,
tenha sido definido que o
condômino que efetuar o
pagamento até o dia 5, terá

percentual de desconto. Es-
sa é uma modalidade váli-
da, pois existe benefício ao
morador que fizer o paga-
mento antecipado sem pre-
juízo dos demais que fize-
rem o pagamento até a data
do vencimento.” Mas, ex-
plica, se o desconto é apli-
cado até a data do venci-
mento, o desconto deixa de
existir e se caracteriza como
forma adicional de multa ao
condômino que não realizar
pagamento até a data do
vencimento.


