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Editorial

Indicadores�Econômicos
AnoAno MêsMês IPCAIPCA IGPMIGP-M INPCINPC CUB/SCCUB/SC

2017

Agosto * 0,10 * R$�1.730,332017

Julho 0,24 -0,72 0,17 R$�1.720,122017

Palavra�do�Presidente
Caros Leitores, 

Recentemente presenciamos uma 

mudança que irá refletir nas relações de 

trabalho, a “reforma trabalhista”. Refor-

ma extremamente necessária, mas que 

trouxe diversas discussões na sociedade, onde foram ponderados 

os pontos fortes e fracos das mudanças aprovadas. Para facilitar a 

compreensão das mudanças feitas, divulgamos na matéria de capa 

desta edição da Revista da Habitação um comparativo realizado 

pela Fecomércio/SC com as principais alterações aprovadas.

Para o mercado imobiliário abordamos sobre dois importantes 

assuntos: Marketing Digital, onde informamos sobre as principais 

ferramentas de marketing digital que podem ser utilizadas pelas 

imobiliárias, levando em consideração que a população está cada 

vez mais informatizada e conectada; e sobre Locação de Imóveis, 

onde consultamos um especialista no assunto, Dr. Marco Antônio 

Felisberto, que trouxe algumas dicas para a segurança no processo 

de locação de imóveis comerciais e residenciais. 

Já no mercado condominial falamos sobre a inadimplência que 

gera muitas dificuldades na gestão dos condomínios, além de um 

déficit que afeta as melhorias e investimento no condomínio. Co-

mentamos ainda da aplicação da lei, direitos do condômino ina-

dimplente e desconto na taxa condominial até o vencimento.   

Esta edição da Revista da Habitação ainda traz importantes te-

mas na área de legislação, pesquisa de mercado imobiliário e as-

suntos gerais.

Boa leitura!

Sérgio Luiz dos Santos

Presidente do Secovi/SC

Setembro * * * R$�1.731,72

*Até o fechamento desta edição não foram publicados os índices.
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A  internet e o universo digital se popularizaram 

drasticamente nos últimos anos alcançando os 

patamares da globalização. Hoje todos os setores da 

economia estão vinculados às plataformas de compras 

virtuais e buscam utilizar estratégias de marketing digital 

para impulsionar seus negócios. 

No setor imobiliário o cenário não é diferente, afinal 

cresce cada vez mais o número de usuários conectados ao 

mundo virtual. Em uma pesquisa divulgada em 2016 pela 

Cisco – Empresa Mundial de Tecnologia – a previsão é que 

70% da população mundial usará dispositivos móveis em 

2020. Assim percebe-se que grande parte da população já 

está conectada ao mundo virtual, pesquisando melhores 

produtos, serviços, como também melhores opções de 

transações imobiliárias.

Perante a este cenário tecnológico, percebe-se que 

grande parte dos contatos das imobiliárias tem como fio 

condutor as plataformas digitais. Porém, como em toda 

estratégia de marketing, para que as imobiliárias tenham 

êxito no uso dessas tecnologias digitais é preciso um pla-

nejamento estratégico alinhado com os objetivos que se 

queira atingir. São diversos tipo de ferramentas que se po-

de utilizar para interagir com os públicos de interesse, sen-

do que é necessário conhecer bem cada uma delas para 

que se atinja o objetivo desejado.

Redes de Mídia Social

As mídias sociais estão em evidência conquistando di-

versos usuários a cada dia. Por meio dessas redes é pos-

sível estabelecer relações com compradores, facilitando o 

fluxo de informações, possibilitando maior acessibilidade 

para os clientes e maior contato com um perfil de público 

jovem.

As principais redes sociais atualmente são: WhatsApp, 

Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube e LinkedIn.  

WhatsApp: De acordo com uma pesquisa realizada em 

2016 pela E-commerce Brasil, 98% das pessoas que 

buscam imóveis, usam o WhatsApp com frequência. Além 

disso, essa ferramenta possui uma taxa de sucesso bastan-

te impressionante: estima-se que cerca de 98% dos SMSs 

enviados são abertos e lidos em até 3 segundos enquanto 

a taxa de abertura de e-mails é de apenas 22%. Mas im-

portante salientar que deve haver bom senso no envio de 

mensagens, para não saturar o cliente com propagandas.

Facebook: Criar uma fanpage nesta rede social é uma 

ótima opção para estar em evidência no universo digital. 

Pode ser uma ótima ferramenta, desde que seja alimen-

tada constantemente com assuntos de interesse de seu 

público. Além disso, pode ser um canal para tirar dúvidas 

de seus clientes, e responder os questionamentos de for-

ma direcionada.

  e : São duas redes que estão se Instagram Pinterest

popularizando e ótimas opções para atrair visitantes, co-

mo também para criar um relacionamento de pós venda. 

Você pode postar imagens de decoração, dicas de utilida-

de doméstica, novos imóveis a venda e para locação. 

YouTube: os vídeos estão em alta e utilizá-los pode ser 

um canal interessante para sanar dúvidas e mostrar apar-

tamentos com detalhes. Os vídeos, no entanto, não de-

vem ultrapassar três minutos. 

Portais Imobiliários

Outra opção que está em bastante evidência são os 

portais imobiliários, pois reúne otimização de tempo, me-

nor custo e informações completas que circulam no am-

biente digital. Outra vantagem é o posicionamento nos 

rankings de buscadores, pois ao cadastrar imóveis em um 

portal imobiliário, que geralmente possuem uma equipe 

técnica trabalhando para manter os melhores rankings de 

Mercado�Imobiliário

A�IMPORTÂNCIA�DAS�
TECNOLOGIAS�DIGITAIS�

VOLTADAS�PARA�GESTÃO�
IMOBILIÁRIA.

Imagem: Freepik.
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Mercado�Imobiliário

posicionamento, a possibilidade do cliente localizar as o-

fertas disponíveis nos portais aumenta de forma significa-

tiva comparado aos sites comuns.

 O Portal Chave Fácil, é uma das opções que os repre-

sentados do Secovi/SC possuem para ampliar o posicio-

namento e visibilidade de suas ofertas no ambiente vir-

tual. Criado pelos Secovis do Brasil o portal tem divulga-

ção nacional, com imóveis cadastrados em mais de 770 ci-

dades brasileiras.

Umas das ferramentas que o Portal Chave Fácil oferece 

para medir o desempenho das campanhas digitais, são as 

chamadas KPIS - Key Performance Indicador, que são indi-

cadores-chaves de Desempenho. Por meio desses indica-

dores é possível avaliar se a estratégia de marketing digital 

utilizada está dando resultados positivos. 

Os KPIS permitem analisar se as publicações realizadas 

nas mídias sociais, por exemplo, estão surtindo efeito, se 

as matérias divulgadas no site são vistas pelos visitantes, 

como também se as publicações realizadas no portal imo-

biliário são acessadas pelos visitantes. Com esses dados é 

possível avaliar se as informações disponibilizadas pelas 

mídias utilizadas estão despertando o interesse dos públi-

cos de interesse da imobiliária.

Existem outros tipos de KPIs que medem o desempe-

nho de vendas, produtividade e gestão das empresas. O 

Blog Vistoria Simples selecionou 5 tipos de indicadores 

que medem a produtividade de uma imobiliária:

1. Efetividade das visitas

Este primeiro indicador está relacionado à quantidade 

de visitas a imóveis que foram bem-sucedidas. Por exem-

plo: a cada 100 visitas realizadas, quantos clientes fecha-

ram o negócio? Esse indicador permite que os gestores da 

imobiliária avaliem a performance dos corretores e verifi-

quem se eles estão cometendo algum erro na hora de per-

suadir os clientes e apresentar as propriedades de sua car-

teira.

2. Tempo médio de duração das vistorias

Quanto maior for o tempo que uma equipe leva para 

concluir uma vistoria, maiores serão os custos desse pro-

cesso. Isso porque, enquanto os corretores realizam uma 

longa vistoria, eles deixam de visitar outros imóveis, aten-

der a clientes e fechar novos negócios.

3. Quantidade de contatos feitos com clientes

Ao fazer a ‘manutenção’ de sua relação com seus clien-

tes, seja por meio de telefone, seja de e-mail, o corretor a-

caba aumentando as chances de fechar um negócio ou de 

ser indicado. É por isso que os gestores devem incentivar a 

sua equipe imobiliária a entrar em contato constantemen-

te com a sua base de clientes e medir a quantidade de con-

tatos realizados por cada corretor. O resultados servirá de 

base para o próximo indicador.

4. Índice de conversão de contatos em vendas

Este é um dos principais indicadores para medir produ-

tividade e capacidade de gerar resultados para a imobiliá-

ria. A partir do número de contatos realizados por cada 

corretor, os gestores conseguem ver o índice de contatos 

que foram convertidos em vendas. Um índice alto indica 

que o profissional tem um grande poder de persuasão e 

sabe buscar imóveis adequados para cada perfil de clien-

te. Já um índice baixo sugere que o corretor tem proble-

mas de comunicação interpessoal, que o mercado está 

enfrentando dificuldades ou que é preciso rever a estraté-

gia desse profissional.

5. Ticket médio

Para calcular o ticket médio, basta dividir o total mone-

tário de vendas pelo número de vendas fechadas em um 

determinado período. Com esse indicador, os gestores 

conseguem analisar a performance de sua equipe e ver se 

os esforços empregados estão gerando bons resultados. 

Se os números não forem satisfatórios, então eles podem 

promover treinamentos e tomar outras medidas para in-

centivar os corretores a alavancarem o ticket médio da 

imobiliária.



O débito condominial é um dos maiores pro-
blemas da gestão condominial, pois além de 
onerar diretamente os bons pagadores, afe-

ta também o planejamento orçamentário, compro-
metendo assim a realização de manutenções e ações pre-
vistas. 

De acordo com o levantamento realizado na cidade de 
Balneário Camboriú/SC, pelo Departamento de Pesquisa 
do Secovi/SC e auditado pelo Instituto Data Censo, 18% 
das unidades condominiais estão inadimplentes. Sendo 
que na análise do período foi constato que 8,3% estão ina-
dimplentes até 29 dias, 4,5% estão inadimplentes de 30 a 
60 dias e 5,3% estão inadimplentes a mais de 60 dias, sen-
do estas últimas passíveis de ações de cobrança.

Reflexo do atual cenário econômico brasileiro as dívi-
das muitas vezes crescem e muitos condôminos não cum-
prem com as quotas condominiais, pois preferem quitar 
outros débitos com taxas de juros maiores, como o cartão 
de crédito. Condomínios que apresentam índices de ina-
dimplência altos vivem situações complicadas, pois além 
de depreciar o caixa do condomínio os síndicos e as admi-
nistradoras, na maioria das vezes, não sabem como proce-
der em relação à proibição de alguns direitos dos condô-
minos, como a participação em assembleias. 

O que diz a lei sobre a inadimplência 
em condomínios

É previsto no Código Civil os direitos e deveres dos 
condôminos e também as disposições contidas na Con-
venção Condominial e no Regimento Interno. 

Art. 1.335. São direitos do condômino: III - votar nas 
deliberações da assembleia e delas participar, estando 
quite.

Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir 
para as despesas do condomínio na proporção das suas 
frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; 
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) § 1º O condômi-
no que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros 
moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 
um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o 
débito.

Art. 1.348. Compete ao síndico: VII - cobrar dos con-
dôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as 
multas devidas.

O que a Lei permite aplicar sobre cotas 
condominiais vencidas

Ÿ A multa por atraso em pagamento deve ser de 2%. Os 
juros devem ser os contidos na Convenção. Caso a con-
venção seja omissa, devem respeitar o patamar de 1% 
ao mês. Para aumentar os juros, é preciso alterar a Con-
venção, com aprovação de 2/3 dos condôminos.

Ÿ A multa também é válida para condomínios com Con-
venções anteriores ao novo Código Civil, que entrou 
em vigor em 11/1/2003.

Ÿ No caso acima, a cláusula da Convenção que prevê 
multa maior que 2% perde automaticamente a valida-
de legal, não sendo necessário, portanto, alterá-la.

Ÿ As dívidas anteriores à entrada em vigor do Código 
Civil (11/1/2003) têm a multa que a Convenção do con-
domínio estipulava à época, até o teto de 20%.

Ÿ Atrasos em rateios extraordinários obedecem às mes-
mas regras.

Ÿ A multa de 2% não vale para o atraso de penalidades 
decorrentes de desrespeito ao Regulamento Interno.

Ÿ Se o condômino for acionado na justiça, não há prazo 
definido para propositura de ação de cobrança, claro, 
observando o prazo prescricional, que, segue o artigo 
205 do Código Civil, sendo o prazo de 10 anos, apesar 
de haver entendimento doutrinário e jurisprudencial 
que sustente ser de 5 anos, havendo decisões para am-
bos os casos proferidas pelo Superior Tribunal de Justi-
ça. Não sendo recomendado que inicie a execução de 
uma cota condominial em atraso, no caso de valores 
módicos e sim consideráveis. 

Ÿ No caso de cobrança na justiça, quem estiver devendo 
as taxas condominiais terá apenas três dias para pagar 
a dívida, ou poderá ter bens penhorados. 

Desconto no pagamento da taxa con-
dominial até o vencimento

Segundo a Assessora Jurídica do Secovi/SC, Morgana 
Schoenau da Silva, alguns condomínios habitualmente 
condicionam seus condôminos ao chamado desconto ou 
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abono pontualidade. Trata-se de um desconto concedido 
àqueles que pagam suas taxas condominiais até a data de 
vencimento. Ultrapassado este período o valor da taxa 
condominial é acrescido do tal desconto, isto é, passa a ter 
valor diferenciado para os inadimplentes, além da cobran-
ça de juros e multa de 2%. 

Entretanto, muitos síndicos e administradores desco-
nhecem que quando há cumulação do desconto pontuali-
dade com a multa por inadimplência ocorre dupla penali-
zação do condômino, o que é vedado, pois nitidamente 
ilegal. Ainda, o valor para cobrança da inadimplência é a-
quele previsto com o “desconto”:

"Nos débitos condominiais, incide em ilegalidade tanto 
o chamado abono pontualidade, como a denominada pro-
visão de contingência, sempre que prevista a multa por ina-
dimplemento. [...] No referente ao abono pontualidade, que 
se insere entre as chamadas sanções premiais, afronta à lei 
civil, que não admite a redução do valor a que está sujeito o 
condômino, posto implicar em aumento na quota-parte 
dos condôminos que não desfrutarem do prêmio, além de 
terem que arcar com a multa por inadimplência” (TJSC, AC 
n. 2013.010648-1, j. 24-03-2015).

Portanto, a Assessora Jurídica do Secovi/SC, Morgana 
Schoenau da Silva ressalta que a prática do desconto pon-
tualidade quando visa penalizar o inadimplente com a-
créscimo do desconto e cumulação com multa por ina-
dimplência sobre a taxa condominial, após o vencimento 
desta, é ilegal. Assim, o condomínio deve evitá-la a fim de 

se resguardar de possível demanda judicial para devolu-
ção dos valores cobrados indevidamente.

Ainda, todas as disposições, práticas e formas de co-
brança acerca da contribuição condominial devem estar 
previstas em convenção e na omissão desta decididas em 
assembleia conforme o quórum exigido.

O que pode ou não pode o condômino 
Inadimplente

Como se sabe os condôminos inadimplentes não tem o 
direito de participar de assembleias. No entanto, se pac-
tuado acordo extrajudicial, antes da reunião, a rigor, se na-
da constar na convenção é possível a participação do con-
dômino que negociou os débitos e está cumprindo com 
suas obrigações do acordo, comenta o Assessor Jurídico 
do Secovi/SC, André Henrique Bräscher.

No demais, consoante o inciso I do artigo Art. 1.335, do 
CC, é assegurado ao condômino, mesmo que inadimplen-
te, o direito de "usar, fruir e livremente dispor das suas uni-
dades", o que inclui piscina e salão de festas, entre outras 
dependências de uso coletivo do condomínio. 

Todavia, cabe à administração do condomínio tomar as 
medidas jurídicas cabíveis para cobrança dos débitos. 

Fonte pesquisa: JusBrasil; Sindiconet; Diário das Leis. 



Secovi/SC: O mercado imobiliário é um setor desafiador, 
onde os profissionais precisam estar atentos às novida-
des e mudanças de perfis do consumidor. Em sua opi-
nião, qual o maior desafio que o corretor de imóveis en-
frenta hoje?

Guilherme Machado: Entendo que o maior desafio do cor-
retor de imóveis advém da democratização que a internet 
trouxe para a gente. Hoje o cliente já tem muita informação 
quando vem ao encontro do corretor de imóveis, ele já sabe 
muito bem onde quer morar, já sabe as vantagens e desvan-
tagens de cada bairro de cada região, o poder esta na mão 
deste cliente. E o corretor precisa estar atento e entender es-
ta mudança comportamental desta jornada de compra 
deste cliente. Antigamente, na época de anúncios apenas 
em jornais, o melhor dia de anunciar era no domingo, o me-
lhor jornal era o mais caro, pois replicava na semana toda. 
Hoje não existe melhor dia de anunciar, hoje não existe me-
lhor dia para comprar imóvel, todo dia é o melhor dia, toda 
hora é hora de você fazer pesquisa, você esta na fila do ban-
co esta pesquisando, você esta na academia, você esta com 
o celular na mão e esta com a internet disponível. 

Entender esta mudança comportamental é o desafio do 
corretor de imóveis hoje, lidar com estas variáveis, com este 
cliente muito mais conhecedor do que quer. Costumo dizer 
inclusive, que a grande ruptura é que o corretor de imóveis 
antes era focado em produto, e hoje o corretor de imóveis é 
focado em pessoas, o corretor de imóveis de alta perfor-
mance é o que entende as necessidades, frustrações, ansie-
dades do cliente, para orientar, educar, empoderar este clien-
te para que ele tome a melhor decisão para ele, quanto mais 
conhecimento ele tiver, maior segurança ele terá, antiga-
mente o corretor era focado no produto, ele atendia e ven-
dia esta ruptura, é o grande desafio e os profissionais ainda 
não acordaram para isto, ainda trabalham na forma “antiga”. 

Hoje o cliente não quer mais que decida por ele, ele quer 
alguém que passe as informações necessárias para que to-
me a decisão, em cima das suas necessidades familiares, 
pessoais, comportamentais, enfim, esse é o grande segredo 
deste corretor de imóveis hoje.

Secovi/SC: Como o corretor de imóveis pode utilizar as 

mudanças do mercado ao seu favor?

Guilherme Machado: Essas mudanças foram muito bené-

ficas para os corretores de imóveis, para os profissionais de 
uma forma geral. Analiso o seguinte, vamos supor que você 
é um jornalista e precise me explicar como é a tramitação 
como é o dia a dia de um jornalista, eu não sou jornalista sou 
formado em administração, você concorda comigo que se-
ria uma relação muito mais difícil? Mais morosa de entender 
suas dificuldades, suas dores, suas necessidades, as entra-
das e saídas das informações? Eu nunca fui jornalista, nunca 
passei por isto, não me formei nisto, seria muito mais difícil! 
Agora, se eu fosse jornalista e você tivesse que me explicar 
como seria o processo da sua empresa, da sua redação pos-
sivelmente seria muito mais fácil, por que já tenho uma no-
ção, já tenho um esclarecimento, as palavras, os vocabulári-
os, são comuns a nós dois. 

Então leva isto para o mercado imobiliário, um cliente 
hoje mais informado é um cliente mais fácil de vender, ago-
ra, o grande diferencial é que o corretor de imóveis, como 
falei, na resposta numero 1, está focado nele, nos precisa-
mos ter interesse verdadeiro e genuíno deste cliente, mas 
simplesmente o cliente falar que quer comprar um imóvel 
de dois quartos, com área de lazer, não é saber o porquê ele 
quer com dois quartos, uma área de la-zer, qual a necessida-
de dele? O que ele busca neste imóvel? O que onde ele mo-
ra não tem e o que lá tem que ele busca ter? 

Portanto, esse é o papel deste corretor de imóveis hoje! É 
um maestro com a sua banda, ele criou toda uma harmonia, 
extraindo de cada um suas melhores notas e seus melhores 
talentos, esse é o papel do corretor, ele é exatamente, esta 
direção que o corretor de imóveis de alta performance pre-
cisa fazer dentro do mercado.

Secovi/SC: O ambiente virtual e seus diversos aplicati-
vos se propagaram nos setores de vendas, influencian-
do diretamente o mercado imobiliário. Em sua opinião o 
corretor de imóveis deve prestar atenção em quais fer-
ramentas online para utilizar como aliado dos seus ne-
gócios e que possam dar mais poder na hora das vendas?
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Guilherme Machado: Sem sombra de dúvidas os aplicati-
vos, enfim, várias ferramentas estão mudando totalmente 
essa relação com o cliente/comprador e vendedor, mas 
uma coisa muito importante, nós estamos falando de "em-
poderamento", estamos falando de informação e conheci-
mento. Qual o papel do corretor de imóveis hoje? Gerar in-
formação e conteúdo para este cliente. 

Na minha opinião duas ferramentas, são fundamentais: 
uma das melhores que o corretor de imóveis pode ter é um 
blog, mas um blog de informação e educação, por exemplo, 
eu quero morar em São Paulo, no bairro Jardins, imagina se 
tivesse um texto lá sobre as vantagens de morar no bairro 
Jardins. Por que o bairro Jardins se destaca de outros bairros 
de São Paulo? O bairro Jardins como grande revelação da ci-
dade de São Paulo. Eu vou pegar um texto educativo de um 
corretor de imóveis me instruindo, me orientando, me edu-
cando e ao final ele coloca o nome dele com o CRECI dele, 
vou ver ele como autoridade, como especialista, um pro-
fissional de referência, e se estou na busca ou não de um em-
preendimento ou imóvel, ele passa a estar no meu radar 
como uma pessoa conhecedora do que ele esta falando, 
mas não por que ele está vendendo um imóvel para mim, 
mas sim, porque ele é um especialista daquela informação 
que estou buscando. Assim o blog passa a ter um papel fun-
damental nesta nova relação com o cliente, sendo muito im-
portante e poucos corretores trabalham um blog de uma 
forma educativa, dá trabalho, mas o que não dá trabalho? E 
nessa era da informação, da educação ele passa a ser vital 
para atrair este cliente independente do momento da jorna-
da de compra que este cliente esta, por que ele pode não es-
tar pensando e comprar um imóvel agora, mas pode ser im-
pactado por um conteúdo altamente relevante e quando 
pensar em comprar ele vem até você, ele vem te procurar. 
Por isso vejo um blog como uma grande ferramenta. 

E também, não podemos deixar de falar dos vídeos, você 
pode ter um blog, mas pode e necessita ter um canal de ví-
deo no youtube, pois vídeos conectam, geram emoções, ví-
deos educam e orientam. Os Vídeos não podem ser negli-
genciados, todo corretor de imóveis hoje, entendo, que esta 
no mercado imobiliário, de uma forma geral, precisa ter um 
canal de vídeos no youtube.

Secovi/SC: Em relação aos portais imobiliários, como você 
vê esta ferramenta para o desenvolvimento do setor?
Guilherme Machado: Portais imobiliários são ferramentas 
fantásticas, muito poderosas, muito produtivas se bem utili-
zadas. O grande desafio hoje do mercado imobiliário é sa-
ber utilizar de forma estratégica os portais imobiliários, nos 
vemos, atualmente, nos portais muitas fotos mal inseridas, 
textos mal relacionados, mal descritos dos imóveis, não tem 
encantamento, não tem emoção, não tem ponto de alavan-
cagem, não tem informações relevantes e necessárias para 
este cliente, sanar a sua dúvida, atender a sua expectativa e 
matar muitas vezes a sua frustração. Os portais imobiliários, 
hoje, são uns dos principais meios de atração de novos clien-
tes, mas que devem ser utilizados de forma mais pontual, 

consciente e mais profissional pelo mercado imobiliário, a 
partir das fotos, das descrições, precisa ter carinho em pro-
duzir isso. Porque a culpa não é do portal, a culpa é como 
você utiliza os portais nas suas estratégias.

Secovi/SC: Quais seriam as competências fundamentais 
para ser um bom profissional do mercado imobiliário?
Guilherme Machado: Aqui eu sempre falo o seguinte, um 
bom profissional do mercado, em qualquer segmento, eu a-
credito que o profissional de alta performance do presente, 
é um profissional especialista e não mais generalista você 
não pode ser bom em tudo, você não é pato que não nada 
bem, que não voa bem, não anda bem, você precisa ser um 
especialista, o melhor em determinada coisa, você tem que 
ser o melhor de sua região, do bairro, do prédio, você tem 
que ser o especialista, este é o grande desafio, uma compe-
tência essencial deste novo corretor. Quando eu falar do seu 
nome, o que eu lembro? Ele é mais um corretor de imóveis? 
Ou é um corretor de imóveis de alto luxo da região? Ele é o 
corretor de imóveis da “minha casa minha vida”? Você pre-
cisa ter um sobre nome, uma personalidade! Porque as pes-
soas querem cada vez mais se relacionar com pessoas espe-
cialistas. E um exemplo que dou, muito claro disto, é o se-
guinte: faz de conta que você tem um Iphone 7, por exem-
plo, você tem duas lojas, uma é autorizada Apple especiali-
zada em Iphone, e a outra loja da Apple especializada em 
Iphone 7. Qual das duas lojas você iria? Se você tem um 
Iphone 7, eu tenho certeza sua resposta foi que você iria pri-
meiramente à loja especializada em Iphone 7. Por quê? Porque 
ela é especializada no aparelho do qual esta dando proble-
ma. Mesma coisa é o cliente, ele precisa ter um profissional 
especialista para sanar aquela dor a necessidade dele.

Secovi/SC: Quais as principais dicas para que os profissi-
onais do mercado imobiliário melhorem seu desempe-
nho nas negociações?
Guilherme Machado: É parar de querer vender! Negociar é 
intermediar, mediar dor! Dor do comprador, dor do vende-
dor, é buscar verdadeiramente entender a importância, ter 
empatia, se colocar no lugar do outro. O corretor, é corretor 
de quem compra e é corretor de quem vende, é intermediar 
a dor destas partes, a inteligência emocional, o equilíbrio 
emocional é deste profissional, é buscar cada vez mais, os 
motivos, pelo qual o vendedor esta querendo vender. Por 
que quer vender? O que ele busca? Qual a necessidade 
dele? O que ele esta deixando de ganhar? O que eles esta 
perdendo quando esta vendendo o imóvel dele? E este 
comprador, o que ele quer? O que ele busca? Qual é o 
benefício que ele quer neste imóvel? O que ele quer? Este é 
o grande lance é ter um equilíbrio emocional, é não querer 
fechar a venda a qualquer custo, para pagar uma conta. É 
buscar verdadeiramente focar no ser humano, nas suas 
ansiedades, nos seus desejos, esse é o papel do corretor de 
imóveis de alta performance neste novo mercado, cada vez 
ser mais humano, este é o grande diferencial deste corretor 
de imóveis.
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Secovi/SC: Qual conselho você daria para os corretores 
de imóveis que estão iniciando sua carreira?
Guilherme Machado: É saber que corretor de imóveis é 
profissão! Não é bico! Venda é técnica, é processo! Venda 
é metodologia! Precisa estudar muito, para ser um bom 
cor-retor de imóveis, precisa dedicar sua vida para ser um 
profis-sional diferenciado, nos acostumamos muitas vezes 
com a média, a média de passar de ano, média do VGV, 
média das vendas. Não, eu não sou o “Alexandre, o médio”, 
eu sou o “Alexandre, O Grande”. 

Você precisa ter um brilho nos olhos de querer ser o me-
lhor naquilo que você quer, naquilo que você propõe a ser 
como profissional do mercado imobiliário. Para isto, primei-
ro é saber que corretor de imóveis é profissão e assumir ver-
dadeiramente a responsabilidade pela sua vida, ser o autor, 
não o ator da sua vida, você escreve a sua história, você não 
vive a história que os outros escrevem para você. Entender 
que é uma profissão e que venda é método, é processo, é 
metodologia e para isto precisa estudar muito, muito mes-
mo. Uma pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras 
e nos meus treinamentos, parece redundante, mas per-
gunta para um corretor de imóveis, qual foi o último livro de 
vendas que ele leu? Não vai lembrar! Faz mais de seis meses, 
mais de um ano, pergunta qual foi o último curso, treina-
mento de vendas que ele fez? Não sabe, não investe! As 
pessoas não veem necessidade de investir em treinamento 
de vendas, pois pensam que vender é fácil, vender não é fá-
cil, por que você trabalha com a maior variável do mundo, 
que é o ser humano, você não é corretor de produtos, você é 
corretor de imóveis de pessoas, esse é o novo momento do 
mercado imobiliário! O corretor de imóveis de pessoas 
trabalha com a maior variável do mundo, que é o ser hu-
mano, que muda e que oscila, entre as suas emoções e de-
sejos, e o corretor de imóveis precisa entender isto.

Secovi/SC: E para os que já atuam há mais tempo, como 
acompanhar as novas tendências e ter sucesso nas ne-
gociações?
Guilherme Machado: Para quem esta há mais tempo, é a-
creditar que o sucesso do passado, não garante o sucesso 
do presente. É estudar sempre, se reciclar, se reinventar. Eu 
costumo dizer que no mercado imobiliário não pode mais 
passar por uma evolução, não é mais uma evolução que de-
vemos falar, não mais. Porque tudo que é evoluído, é melho-
ria, evolução é melhoria de algo que já faz, e não é disso que 
estamos falando, não é isto que o mercado esta querendo 
hoje. É necessária uma ruptura, é uma morte de um modelo 
tradicional, que serviu que foi muito bom, que foi legal, foi 
bacana, mas “foi” legal, “foi” bacana, não adianta mais você 
melhorar isto, por que por mais que você melhore você não 
tem mais cliente para consumir essa melhoria dos seus ser-
viços. Porque o que os clientes hoje querem não está mais 
neste processo de melhoria, esta em um processo de uma 
morte de um modelo que deu certo, que foi importante, le-
gal, mas para o nascimento de um novo modelo, de um cor-
retor de imóveis, que entende de marketing, que entenda 

de vendas, que saiba transitar entre marketing e vendas que 
sabe utilizar aplicativos, as ferramentas, os portais imobiliá-
rios, que saiba fazer um funil de vendas, que sabe gerar con-
teúdo, que faça vídeos, que seja verdadeiramente um edu-
cador, um orientador, deste novo cliente, na jornada de 
compras e no entendimento de suas necessidades, é isto 
que o corretor de imóveis precisa fazer. Então, este corretor 
que esta há mais tempo precisa morrer, para nascer um no-
vo profissional.

Secovi/SC: Fique à vontade para acrescentar a informa-
ção que achar conveniente.
Guilherme Machado: Quero aqui como corretor de imó-
veis que sou e atuando no mercado imobiliário há mais de 
quinze anos, entrei neste mercado por falta de opção, como 
muitos entram, estava desempregado, quebrado, sem di-
nheiro e vi no mercado imobiliário um “bico”, até arrumar al-
go melhor, e mais do que nunca, a profissionalização e a 
consciência, de quem trabalha neste mercado é a única cer-
teza que nós temos da eternização deste mercado, o que vai 
nos eternizar, não é a lei, nem a legislação, ela pode mudar, 
como já mudaram diversas outras, o que vai nos eternizar, é 
a nossa verdadeira vontade de ajudar o próximo, de enten-
der a pessoa, de ser um orientador, um educador, um 
estudioso do mercado imobiliário, e não meramente um 
mostrador de imóvel, um chaveiro para abrir imóvel para 
cliente. 

Nós precisamos nos preocupar verdadeiramente com 
nosso cliente, saber as suas necessidades e dores. Reforço e 
ratifico isto muito, pois por mais que se fale que parece ób-
vio, é fácil fazer isto, diante do dia a dia, e das nossas necessi-
dades, nós estamos vivendo a era do hedonismo, estamos 
muito mais preocupado com a gente mesmo do que preo-
cupado com outro, deixamos de fazer o que nossa profissão 
nos exige que seja servir o próximo, é se doar, é ser interes-
sante antes de ser interesseiro, o nosso objetivo final é o 
mesmo, é a venda do imóvel! É ganhar dinheiro! Claro que 
toda a empresa para ser bem sucedida precisa dar lucro. 
Não estou questionando nossa remuneração, nem o nosso 
dinheiro, o que provoco é uma reflexão no meio para alcan-
çar o dinheiro, esta satisfação precisa ser completa, por to-
das as pessoas que fazem parte deste ecossistema, o cor-
retor, o comprador, o vendedor, as construtoras, as incorpo-
radoras, a sociedade de uma forma geral, por que o merca-
do imobiliário é uma mola propulsora da economia, de va-
lores, do nosso PIB e o papel do corretor de imóveis, em re-
lação a isto é essencial, desde que tenha a consciência e o 
entendimento da sua profissão. 

Portanto, estas são minhas palavras finais, obrigada pela 
oportunidade da entrevista do Secovi/SC, espero ter contri-
buído com um novo pensamento e novas reflexões, em um 
mercado que é urgente a necessidade de mudança. É ur-
gente a morte para o nascimento de um novo mercado, 
muito mais maduro, muito mais equilibrado, muito mais co-
nhecedor de nossas necessidades de direitos e deveres. 
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CONDOMÍNIO NÃO PRECISA 
CONTRATAR JOVEM APRENDIZ

T endo em vista as inúmeras notificações recebidas pe-

los Condomínios da região de Balneário Camboriú, 

realizadas por auditores do Ministério do Trabalho e Em-

prego, exigindo a contratação de jovens aprendizes, sob 

pena de multa, o SECOVI/SC impetrou mandado de segu-

rança, a fim de obter, liminarmente, a suspensão dessas 

notificações, posto que o art. 429, da CLT, não se aplica à 

categoria em questão, pois a norma, claramente exige a 

obrigatoriedade de contratação de aprendizes entre 14 e 

24 anos, pelos estabelecimentos de qualquer natureza, 

contudo, o conceito legal de estabelecimento é inaplicá-

vel a categoria dos condomínios e as atividades desenvol-

vidas pelos funcionários dos condomínios não deman-

dam a qualificação técnico-profissional exigida por Lei.  

Pelos argumentos expostos, a MM. Juíza da 1ª Vara do 

Trabalho de Balneário Camboriú concedeu a liminar, de-

terminando que o Ministério do Trabalho e seus auditores 

se abstenham de realizar atos de notificação e autuação 

dos condomínios edilícios filiados ao Secovi/SC, bem co-

mo de impor qualquer sanção administrativa ou financeira 

(MS n. 0001178-10.2017.5.12.0010). 
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Legislação

Tire�suas�dúvidas�enviando�
um�e-mail�para�para�o�setor�

jurídico�do�Secovi/SC
juridico@secovi-sc.com.br

Questões
Jurídicas

Coluna Assinada por:  (OAB/SC 16.242) e (OAB/SC 34.633)André Henrique Bräscher Morgana Schoenau da Silva 

A  Lei n. 13.465/17, publicada no dia 11 de julho, traz 

relevantes avanços para o ramo imobiliário. Dentre 

os mais significantes, encontra-se a normatização dos 

condomínios fechados de lotes, que até então não pos-

suíam dispositivo legal vigente que garantisse segurança 

jurídica aos seus condôminos. Inúmeros eram os conflitos 

gerados perante as Prefeituras e Registros de Imóveis na 

tentativa de regularização dos empreendimentos. 

Agora, a nova lei altera o Código Civil, inserindo o art. 

1358-A, prevendo que “pode haver, em terrenos, partes 

designadas de lotes que serão propriedade exclusiva e 

partes que são propriedade comum dos condôminos”.

Não se criou nova espécie de condomínio, até porque 

ao condomínio de lotes se equipara ao edilício (arts. 1331 

a 1.358-A, do CC), aplicando-se, no que couber, os seus 

dispositivos legais (art. 1.358-A, §2º). 

A única diferença entre o edilício e o condomínio de lo-

tes é que o primeiro se constitui de apartamentos (ou sa-

las) e o outro de lotes. A partir dessa premissa, não se pode 

confundir condomínio de lote com loteamento fechado. O 

lote do condomínio é uma unidade condominial, corres-

pondendo a uma fração ideal do empreendimento, insti-

tuído por incorporação e regulado por uma convenção. 

Qualquer coisa diferente disso, estaremos diante de 

um simples lote, decorrente de um parcelamento, onde os 

proprietários se unem em associação para cuidar dos inte-

resses comuns e partilharem os custos com a manutenção, 

tudo com base na Lei n. 6.766/79. Verifique a situação do 

seu lote e busque informações sobre a sua regularização 

diante da nova legislação.  

CONDOMÍNIO DE LOTES
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A  Lei nº 13.467, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 13 de julho de 2017, é a ratificação da Refor-

ma Trabalhista, ao alterar a legislação que rege as rela-
ções de trabalho com o intuito de torná-la mais moderna e 
adaptar os contratos de trabalho à realidade atual.

A Lei possui prazo para início de vigência de 120 dias a-
pós a sua publicação, para que empresas e trabalhadores 
possam se adaptar às novas regras.

Com a aprovação, muitas mudanças ocorrerão na legis-
lação atualmente em vigor, e é importante estarmos atentos 

ao que pode interferir no cotidiano das empresas.

Existem movimentações para ajustes na redação da Lei 
aprovada e publicada, que estão sendo observados e acom-
panhados.

A Fecomércio/SC elaborou um comparativo, onde po-
demos visualizar as diferenças entre as regras atuais e as que 
entrarão em vigor com a Lei nº 13.467/2017, com o intuito 
de tornar bastante objetiva a análise das mudanças.

Capa

O�QUE�MUDA�COM�A�
REFORMA�TRABALHISTA

INTERVALO INTRAJORNADA

Como era: O intervalo intrajornada deveria ter no mínimo 1 
hora, pois era tratado como norma de saúde, higiene e se-
gurança do trabalho. Além disso, em caso de supressão des-
se intervalo, ainda que parcialmente, o empregador, caso a-
cionado na justiça, era condenado a pagar o intervalo intei-
ro, como se hora extra fosse.

Como ficou: O intervalo intrajornada perde a característica 
de norma de saúde, higiene e segurança do trabalho, po-
dendo ser flexibilizado para 30 minutos. Além disso, em ca-
so de supressão, somente será devido o pagamento da hora 
suprimida e não do intervalo completo.

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA

FÉRIAS

Como era: As férias são concedidas em um só período. En-

tretanto, em casos excepcionais, podem ser divididas em 

duas partes, e uma das quais não pode ser inferior a dez dias 

corridos. Aos menores de 18 anos e maiores de 50 anos, as 

férias só podem ser concedidas de uma só vez.

Como ficou: Havendo concordância entre empregado e 

empregador, as férias poderão ser fracionadas em até 3 ve-

zes, sendo que 1 dos períodos não poderá ser inferior a 14 

dias corridos e os outros não poderão ser inferior a 5 dias 

corridos.

Como era: O empregado acidentado tem estabilidade de 
12 meses na empresa após a cessação do benefício de au-
xílio doença.

Como ficou: O empregado continua com 12 meses de es-
tabilidade, no entanto, o tempo destinado ao recebimento 
de auxílio doença acidentário, conta para fins de estabi-
lidade. Isto é, agora, o prazo de 12 meses de estabilidade 
conta a partir do acidente e não após a cessação do bene-
fício de auxílio doença.

Como era: A jornada de trabalho não permite muitas varia-
ções, de modo que há certa padronização e as empresas e 
empregados devem se encaixar nela.

Como ficou: A jornada de trabalho poderá ser decidida via 
negociação, permitindo a flexibilização dos horários a fim 
de se atender os interesses das empresas e dos trabalhado-
res, visando uma melhora na sua produtividade, observa-
dos, sempre, os limites constitucionais. Fica permitida tam-
bém a utilização da jornada de trabalho 12x36, mediante 
acordo.

JORNADA DE TRABALHO

Imagem: Freepik.
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Capa

DANO MORAL

Como era: A Justiça do Trabalho decide livremente com ba-
se nas provas juntadas e nos pedidos feitos pelas partes qual 
o valor do dano moral.

Como ficou: O dano moral será proporcional ao salário do 
empregado. Quando o empregado sofre uma lesão, ele po-
derá receber proporcional ao seu último salário. Assim, uma 
lesão entendida como leve deve ter limite de indenização 
em até 3 vezes o salário do empregado, uma lesão entendi-
da como média de até 5 vezes. O limite máximo de indeniza-
ção, que seria o caso de lesão gravíssima, será de até 50 ve-
zes o salário do empregado. Quando a empresa sofre uma 
lesão, ela receberá nos mesmos moldes que o empregado, 
porém, o parâmetro de valor será o salário de contratação e 
não o último salário.

Como era: Atualmente, se considera como tempo de ser-
viço os períodos em que o empregado fica à disposição da 
empresa, mesmo que ele esteja cuidando de assuntos pes-
soais. Além disso, a jornada de trabalho começa a contar a 
partir de quando o empregado está à disposição do empre-
gador, inclusive no deslocamento até a empresa.

Como ficou: Situações cotidianas não serão mais conside-
radas como tempo à disposição do empregador e, portan-
to, estarão fora da jornada de trabalho. Além disso, a jorna-
da só começa a contar a partir da efetiva ocupação do posto 
de trabalho por parte do empregado.

ARBITRAGEM

Como era: Não existe previsão legal. Como ficou: Nos contratos de trabalho em que o emprega-
do perceba como salário valor superior a duas vezes o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social (cerca de R$ 11.000,00) poderá ser pac-
tuada cláusula compromissória de arbitragem desde que 
por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordân-
cia expressa.

TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR

Como era: Integram o salário: a importância fixa estipulada, 
comissões, porcentagens, gratificações ajustadas, diárias 
para viagens e abonos.

Como ficou: Após a reforma, integrará o salário apenas a 
importância fixa estipulada, as gratificações e comissões.

SALÁRIO

Como era: Não existe previsão legal. Como ficou: O artigo 443, § 3º prevê a possibilidade do tra-
balho intermitente que é aquele que, em que pese haver su-
bordinação, não há habitualidade, isto é, o empregado po-
de ser chamado para trabalhar algumas horas, alguns dias 
ou alguns meses, de acordo com a conveniência, recebendo 
somente pelas horas efetivamente trabalhadas.

TRABALHO INTERMITENTE

Como era: Até 25 horas semanais, com pagamento de salá-
rio proporcional e sem a possibilidade de realização de ho-
ras extras. Férias também são proporcionais e em períodos 
de 8 a 18 dias.

Como ficou: Duas formas de contratação. a) até 30 horas 
semanais, sem horas extras. b) Até 26 horas semanais, com a 
possibilidade de realização de até 6 horas extras, compen-
sáveis na semana seguinte ou pagas por ocasião do paga-
mento do salário. Férias iguais aos contratos tradicionais, de 
12 a 30 dias.

TRABALHO EM REGIME PARCIAL
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Como era: Não existe previsão legal e os empregados po-
dem, respeitado o prazo da prescrição, discutir as verbas na 
Justiça do Trabalho.

Como ficou: Os empregados e empregadores agora po-
dem firmar um termo de quitação anual das obrigações tra-
balhista perante o sindicato dos trabalhadores. Este termo 
dará eficácia liberatória das verbas nele discriminadas, isto é, 
não poderão ser discutidas posteriormente perante a Justi-
ça do Trabalho.

Como era: Não há distinção, o trabalho realizado em qual-
quer dos dois ambientes é tratado da mesma maneira.

Como ficou: Passam a existir regras para o teletrabalho. O 
conceito é de trabalho realizado fora das dependências da 
empresa, e deve estar estabelecida a forma como o trabalho 
ocorrerá. Os direitos permanecem os mesmos de um con-
trato tradicional, à exceção das horas extras, sendo que é 
possível a reversão do teletrabalho em trabalho presencial.

TELETRABALHO

Como era: Atualmente a legislação veda a alteração unila-
teral do contrato de trabalho, devendo sempre haver mútuo 
consentimento. Além disso, a lei impede que haja alteração 
em prejuízo do empregado.

Como ficou: A lei permitirá que empregado que deixe de e-
xercer função de confiança, com ou sem justo motivo, deixe 
de receber o adicional da função.

Como era: Não existe a previsão de extinção do contrato de 
trabalho por comum acordo. Isto é, na prática, ou o empre-
gado pede demissão ou a empresa dispensa ou, ainda, fa-
zem acordo para dispensa à margem da lei.

Como ficou: O contrato de trabalho ganhou uma nova for-
ma de extinção, qual seja, por comum acordo entre empre-
gado e empregador. Nesse caso, o empregado receberá pe-
la metade o valor do aviso prévio e também metade da mul-
ta de 40% do FGTS. Receberá todas as demais verbas traba-
lhistas e poderá movimentar até 80% do saldo do FGTS. No 
entanto, não terá direito ao acesso ao seguro desemprego, 
pois este só é devido em caso de desemprego involuntário.

TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL

CARGOS DE CONFIANÇA

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR COMUM ACORDO

Como era: As regras atuais exigem a homologação pelo do 
sindicato nas dispensas sem justa causa de empregados 
com mais de 1 ano de casa, bem como exigem negociação 
coletiva para demissões em massa.

Como ficou: Não haverá mais necessidade de homologa-
ção pelo sindicato das dispensas sem justa causa nem have-
rá necessidade de negociação coletiva para dispensa em 
massa.

Como era: O prazo pra ajuizamento de ação trabalhista é 
de dois anos após término do contrato de trabalho, sendo 
que ao trabalhador só será permitido reclamar verbas em 
aberto no período de 5 anos anteriores à data de ajuiza-
mento da ação.

Como ficou: Os prazos permanecem os mesmos. A mu-
dança diz respeito à prescrição intercorrente, que é aplicá-
vel nos casos de descumprimento de determinação exara-
da no processo, pelo período de 2 anos.

DEMISSÕES

PRESCRIÇÃO

Como era: Não há previsão na lei acerca da responsabiliza-
ção, nem do que configura um grupo econômico.

Como ficou: Não ficando configurado o Grupo Econômico, 
que agora possui previsão legal, a contratante é responsável 
solidariamente pelas verbas trabalhistas.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
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Como era: A contribuição sindical é obrigatória. Como ficou: A Contribuição Sindical é agora condicionada 
à autorização prévia e expressa do contribuinte, seja ele em-
pregado ou empregador.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Como era: Atualmente, não há regulamentação sobre o te-
ma.

Como ficou: Um dos principais objetivos da Reforma Traba-
lhista é prestigiar as tratativas entre trabalhadores e empre-
gadores. Desse modo, foi incorporado ao texto da CLT o ar-
tigo 611-A, que dispõe quando o negociado prevalece sob 
o legislado. Veja no quadro a seguir o que pode e o que não 
pode ser negociado.

NEGOCIADO X LEGISLADO

Fonte: Fecomércio/SC

Como era: A Justiça é gratuita para quem recebe menos 
que dois salários mínimos ou para os que declaram que não 
têm condições de arcar com os gastos do processo sem pre-
judicar o próprio sustento. A responsabilidade pelo paga-
mento dos honorários periciais é da parte sucumbente na 
pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça 
gratuita. Os prazos processuais são contados de forma con-
tínua.

Como ficou: A gratuidade passa a ser apenas para aqueles 
que recebem até 40% do limite máximo dos benefícios do 
Regime de Previdência Social e para quem comprovar insu-
ficiência e recursos. Os envolvidos poderão responder por 
perdas e danos quando entrarem com processos judiciais 
de má-fé. O sucumbente na pretensão objeto de perícia ar-
cará com o pagamento, ainda que beneficiário da justiça 
gratuita. Os prazos processuais passam a ser contados em 
dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia 
do vencimento. Passam a ser devidos honorários de sucum-
bência. Foram introduzidos os artigos 793-A a 793-D na CLT, 
que tratam a litigância de má-fé, com multa que varia entre 
1% a 10% sobre o valor da causa corrigido.

PROCESSOS JUDICIAIS

Ÿ Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limi-
tes constitucionais;

Ÿ Intervalo intrajornada, respeitado o limite de 30 minutos 
para jornada superiores a 6 horas;

Ÿ Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas 
recebidas pelo empregado e remuneração por desempe-
nho individual;

Ÿ Modalidade de registro de jornada de trabalho;
Ÿ Troca do dia de feriado.

Ÿ Salário mínimo;
Ÿ Seguro-desemprego, no caso de desemprego involuntá-

rio;
Ÿ Remuneração da hora-extra em no mínimo 50% à hora 

normal;
Ÿ Dias de férias devidas ao empregado;
Ÿ Licença maternidade de no mínimo 120 dias;
Ÿ Aviso prévio de no mínimo 30 dias;
Ÿ Direito de greve.

O QUE PODE NEGOCIAR: O QUE NÃO PODE NEGOCIAR:

CERTIFICAÇÃO�DIGITAL�

Informações: 47 3367-1985 | certificacao@secovi-sc.com.br 

Rua 3.160, nº 533, 1º andar | Centro | Balneário Camboriú/SC

Certificação�Digital�para�todos�os�setores!
Segurança Garantia�de�autenticidade Confidencialidade
Integridade�às�informações�eletrônicas Melhor�custo�x�benefício�da�região



O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC analisou o 
Cenário do Mercado Imobiliário do 1º semestre de 2017 
que apresenta a análise do valor do m² por área útil dos 
imóveis novos e usados ofertados para venda. Foram ana-
lisados os imóveis das cidades de Balneário Camboriú, Ita-
pema, Itajaí, Lages e Rio do Sul.

Por meio da pesquisa, observou-se que as cidades que 
apresentaram valorização nos valores dos imóveis no 1º 
semestre foram Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú e Rio 
do Sul. Destaque para a cidade de Itajaí que apresentou a 
maior valorização entre as cidades com uma variação mé-

dia de 2,4% no valor do m² dos imóveis. Já a cidade de La-
ges foi a que apresentou queda no valor dos imóveis, com 
uma variação média de -0,8%. 

Os tipos de imóveis que se destacaram pelo maior va-
lor, foram os apartamentos com quatro dormitórios, loca-
lizados em Itajaí, chegando a ser ofertado por R$ 12.275,00 
o m², seguido por apartamentos com quatro dormitórios 
localizados em Balneário Camboriú, com oferta de até R$ 
11.695,37 o m².

Confira detalhes dos dados de cada cidade:

Na análise dos valores ofertados nos meses 

de janeiro e junho em Balneário Camboriú, 

nota-se que os imóveis tipo “Apartamento” 

apresentaram na variação média geral da ci-

dade um aumento de 1,5 % no valor médio do 

m² por área útil ofertado neste semestre, sendo 

que a inflação (IPCA) acumulada de janeiro a 

junho deste ano fechou com 1,18%, ou seja, a 

cidade apresentou uma leve valorização em re-

lação a inflação do período analisado, sendo 

que podemos destacar os "Apartamentos com 

três dormitórios" pela maior valorização do pe-

ríodo na análise realizada, com um aumento de 

3,3% nos valores ofertados.

BALNEÁRIO�CAMBORIÚ

De acordo com os resultados da pesquisa 

em Itajaí, constatou-se que os imóveis tipo 

“Apartamento” apresentaram valorização no 

valor médio do m² por área útil, com aumento 

de 2,4 % em relação a janeiro e junho de 2017. 

Realizando um comparativo com a infla-

ção (IPCA) acumulada neste período que fe-

chou em 1,18%, conclui-se que os imóveis de 

Itajaí fechou este primeiro semestre com uma 

valorização acima da inflação, com destaques 

para os "Apartamentos com dois e quatro 

dormitórios" que apresentaram a maior valo-

rização na cidade.

ITAJAÍ
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PESQUISAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO

O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC avalia o 
Mercado Imobiliário de Santa Catarina e fornece análises 

conforme a sua necessidade. 

Consulte-nos: (47) 3367-1985 
pesquisa@secovi-sc.com.br 

CENÁRIO�DO�MERCADO�
IMOBILIÁRIO:

1º�SEMESTRE�DE�2017.

Pesquisa

Tipo de Imóvel Março Junho

Apartamento 1 dorm. 5.960,57 6.048,74 5.980,73

Apartamento 2 dorm. 6.094,10 6.125,76 6.165,62

Apartamento 3 dorm. 8.736,87 8.851,95 9.024,30

Apartamento 4 dorm. 11.561,54 11.177,09 11.695,37

Média do Período

Janeiro Variação

0,3%

1,2%

3,3%

1,2%

1,5%

Tabela: Variação do valor do m² por área útil ofertado de janeiro a junho de 2017 do tipo de 

imóvel Apartamento em Balneário Camboriú. 

Margem de erro amostral de 10% a 20%. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.

Tipo de Imóvel Março Junho

Apartamento 1 dorm. 6.352,16 6.320,52 6.423,33

Apartamento 2 dorm. 4.741,79 4.804,74 4.896,79

Apartamento 3 dorm. 7.154,39 7.187,96 7.308,90

Apartamento 4 dorm. 11.900,79 12.018,16 12.275,07

Média do Período

Janeiro Variação

1,1%

3,3%

2,2%

3,1%

2,4%

Tabela:  Variação do valor do m² por área útil ofertado entre janeiro e junho de 2017 do tipo 

de imóvel Apartamento em Itajaí.

Margem de erro amostral de 10% a 20%. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
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De acordo com os resultados da pesquisa 

em Rio do Sul, nota-se que neste primeiro se-

mestre, no geral, os imóveis tipo “Apartamen-

to” apresentaram uma valorização de 1,6 % 

no valor médio do m² por área útil de junho 

em relação a janeiro de 2017, demonstrando 

assim uma valorização acima da inflação do 

período.

RIO�DO�SUL

A cidade de Lages apresentou na análise 

deste primeiro semestre uma leve queda de 

0,8% no valor ofertado dos imóveis. 

Ao se analisar o indicador de inflação 

(IPCA) de janeiro a junho deste ano que fe-

chou com 1,18%, observa-se que os imóveis 

ofertados mantiveram um certo equilíbrio no 

valor das ofertas, porém não superou a infla-

ção do período.

LAGES

Tipo de Imóvel Março Junho

Apartamento 2 dorm. 3.288,02 3.263,43 3.268,96

Apartamento 3 dorm. 3.247,01 3.272,48 3.216,42

Média do Período

Janeiro Variação

-0,6%

-0,9%

-0,8%

Tabela:  Variação do valor do m² por área útil ofertado entre janeiro e junho de 2017 do tipo 

de imóvel Apartamento em Lages.

Margem de erro amostral de 10% a 20%. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.

De acordo com os resultados da pesquisa 

em Itapema, nota-se que, no geral, os imóveis 

tipo Apartamento apresentou valorização no 

valor médio do m² por área útil, com aumento 

de 2,1 % em junho relação a janeiro de 2017. 

Em um comparativo com a inflação (IPCA) 

acumulada no período de janeiro a junho que 

foi de1,18%, observamos que os imóveis de 

Itapema apresentou neste primeiro semestre 

uma valorização acima da inflação, com des-

taques para os “Apartamentos com dois dor-

mitórios” e “Apartamentos com três dormitó-

rios” por apresentarem a maior valorização na 

cidade.

ITAPEMA

Tipo de Imóvel Março Junho

Apartamento 2 dorm. 4.588,92 4.688,81 4.707,25

Apartamento 3 dorm. 5.357,47 5.418,78 5.463,79

Apartamento 4 dorm. 6.392,45 6.466,61 6.508,86

Média do Período

Janeiro Variação

2,6%

2,0%

1,8%

2,1%

Tabela: Variação do valor do m² por área útil ofertado entre janeiro e junho de 2017 do tipo 

de imóvel Apartamento em Itapema.

Margem de erro amostral de 10% a 20%. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.

Tipo de Imóvel Março Junho

Apartamento 2 dorm. 2.892,66 2.928,38 2.940,16

Apartamento 3 dorm. 3.590,89 3.608,06 3.647,11

Média do Período

Janeiro Variação

1,6%

1,6%

1,6%

Tabela: Variação do valor do m² por área útil ofertado entre janeiro e junho de 2017 do tipo 

de imóvel Apartamento em Rio do Sul.

Margem de erro amostral de 10% a 20%. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.

Os dados utilizados no estudo foram coletados das o-
fertas anunciadas nos sites das imobiliárias que estão in-
seridas no Portal Chave Fácil, analisados pelo departamen-

to de pesquisa do sindicato e auditados pelo Instituto de 
Pesquisa DataCenso. 
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E ntender a importância desses equipamentos 
para o condomínio é fundamental para a segu-

rança dos condôminos, visto que o Brasil é o país com 
maior incidência de raios no mundo e de acordo com o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, cerca de 
50 milhões de raios caem no Brasil anualmente. No 
entanto, nem todos os prédios possuem equipamentos 
adequados de para-raios e não recebem a atenção 
necessária. 

Os para-raios ou Sistema de Proteção contra Descar-
gas Atmosféricas - SPDA necessitam de um sistema ade-
quado, cuidados especiais e manutenção contínua, o que 
não acontece normalmente, sendo instalados sistemas 
simples e que propõe um custo menor, mas não protegem 
de forma adequada. 

Todos os prédios devem ter um SPDA instalado, mes-
mo nas edificações antigas, porém é comum encontrar 
instalações falhas. Sendo que a inexistência desse equipa-
mento podem originar prejuízos, acidentes e até risco de 
morte para quem vive no condomínio. 

Pois quando um raio atinge o edifício que está prote-
gido, os elementos captores do para-raios recebem a des-
carga e levam até o solo, que é disperso pelo aterramento, 
assim perdendo a força e não causando nenhum proble-
ma. Sem essa proteção, ou com um sistema inadequado, o 
raio pode danificar a estrutura do edifício e percorrer as 
instalações elétricas. A falha do SPDA também põe em ris-
co pessoas que estiverem circulando pelas dependências 
do condomínio no momento da queda do raio. E lembran-
do que, além disto, o síndico pode ser responsabilizado 
por negligência e o seguro do condomínio invalidado.

Caso o síndico suponha que o sistema instalado no 
condomínio não esteja dentro das normas, é interessante 
que seja executado uma vistoria técnica, por um enge-
nheiro eletricista e deve ser projetado um novo sistema, 
quando necessário, de acordo com a NBR 5419-3:2015. 

Vale ressaltar que o sistema quando instalado deve ter 
a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida 
pelo engenheiro responsável, o projeto do sistema e um 
relatório técnico da instalação. A ART é renovada anual-
mente, a cada manutenção.

O que diz a norma NBR 5419-3:2015

Pensando em manter os edifícios mais protegidos das 
descargas elétricas, a norma que rege o assunto, NBR 

5419 foi atualizada em 2015. E apresentaram novidades, 
como a necessidade de realizar uma vistoria visual do e-
quipamento semestralmente, além de que os condomí-
nios também devem instalar um Dispositivo Protetor de 
Surto – DPS, em todos os quadros elétricos de suas áreas 
comuns. 

As medidas de proteções consideradas na norma são 
comprovadamente eficazes na redução dos riscos as-
sociados às descargas atmosféricas. Todas as medidas de 
proteção contra descargas atmosféricas formam a pro-
teção completa contra descargas atmosféricas. Por razões 
práticas, os critérios para projeto, instalação e manuten-
ção das medidas de proteção.

Tipos de SPDA ou Para-raios

A norma prevê dois tipos de sistemas de para-raios, 
para uma proteção adequada, no caso de prédios com 
mais de 20 metros de altura, recomenda-se a instalação 
dos dois sistemas, que trabalharão conjuntamente na pro-
teção do condomínio. Veja a diferença entre os dois:

Gaiola de Faraday: composto de seis partes principais 
– captor do tipo Terminal aéreo, cabo de cobre vertical e 
no topo há passagem de cabos horizontais, com suportes 
isoladores, tubo de proteção, malha de aterramento e co-
nector de medição. Esse sistema envolve todo o perímetro 
do prédio. O cabeamento é fechado e é posto um captor a 
cada cinco metros. Utilizado normalmente em prédios 
mais altos.

Franklin: utiliza-se captor em forma de tridente que é  
instalado no topo da edificação, e cabos de cobre, possui: 
caixa de inspeção, haste copperweld e conector cabo/has-
te. Sendo este mais utilizado em construções baixas ou 
horizontais. 

Alguns condomínios também aproveitam as barras de 
aço da estrutura do prédio como “descidas” para conduzir 
a descarga elétrica. Entretanto, esta opção só pode ser u-
sada se especificada no projeto estrutural.

Situações e Riscos mais comuns nos 
condomínios

O condomínio quando desprotegido de um sistema de 
para-raios ou estiver fora das normas e sem manutenção,

Imagem: Banco de Imagem Secovi/SC

INSPEÇÃO�DOS�PARA-RAIOS:�
entenda�a�importância�deste�

equipamento�para�o�edifício�e�segurança�
dos�condôminos.
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 podem gerar mais custas do que um sistema adequado.  
Algumas situações devem receber mais atenção, pois po-
dem ocorrer mais comumente no condomínio caso o e-
quipamento não esteja funcionando corretamente e a e-
dificação sofra uma descarga atmosférica, veja alguns 
destes riscos:

Risco de morte / choques: Existe a possibilidade de 
um morador ou funcionário ser atingido por um raio, caso 
esteja na cobertura e o local não conte com o aterramento 
adequado. Também há a possibilidade de pessoas toma-
rem choques enquanto manejam eletrônicos ligados na 
tomada, como secadores de cabelo e celulares carregan-
do na tomada.

Queima de equipamentos: tanto do condomínio 
(placa do elevador, portões elétricos, CFTV), quanto den-
tro das unidades (eletrônicos e eletrodomésticos ligados 
na tomada no momento da descarga).

Seguro: As seguradoras normalmente cobrem os da-
nos causados por raios, mesmo quando há problema no 
SPDA, entretanto, a falta de manutenção e o ART infor-
mando que o sistema está fora das normas, podem causar 
problemas. As empresas podem argumentar que os da-
nos ocorreram pela falta de cuidados, o que complica e 
prolonga o processo de indenização e a seguradora pode 
se negar a pagar a indenização ao condomínio caso fique 
comprovado que o SPDA estava fora dos parâmetros le-
gais. O condomínio pode, porém, entrar com ação na Jus-
tiça, para que um perito judicial avalie o equipamento.

Danos à estrutura da edificação: sem um isolamento 
correto, um raio poderia romper, com uma explosão, a al-
venaria do prédio, derrubando uma parte da estrutura. 

Instalações de Antenas: Comumente as antenas con-
vencionais, de operadoras de celular ou de TV por assina-
tura via satélite são instaladas nos topos dos prédios, sen-
do elas grandes causadoras da atração dos raios. Quando 
instaladas no topo do prédio, além de precisarem de a-
companhamento do síndico ou do zelador, esta antena, 
também deverá estar aterrada e conectada ao sistema de 
para-raios. Além de receber uma base para fixação, pois a 
laje não deverá ser furada, podendo ocasionar outros pro-
blemas a estrutura da edificação.  

Síndico: pode ser responsabilizado civil e criminal-
mente caso fique comprovada sua negligência em execu-
tar a manutenção correta dos equipamentos do condomí-

nio e que venham a causar prejuízo à coletividade.

Manutenção

Conforme a normativa o para-raios deve ser inspecio-
nado semestralmente por uma empresa especializada, 
pois a eficácia de qualquer SPDA depende da sua instala-
ção, manutenção e métodos de ensaio utilizados. Sendo 
os principais pontos:

Ÿ Inspeções, ensaios e manutenção não podem ser rea-
lizados durante a ameaça de tempestades. 

Ÿ Realizar inspeção semestral visual dos componentes, 
como, por exemplo, conexões e fiações, certificando-
se de que estão firmes e livres de corrosão e oxidação, 
principalmente nas regiões litorâneas que sofrem mais 
com estas intempéries.

Ÿ Medição ôhmica (resistência de aterramento) para ve-
rificação das condições gerais do sistema a cada cinco 
anos. Através da medição ôhmica, o técnico avalia se a 
descarga está ocorrendo corretamente. 

Ÿ Avaliação das condições das hastes se elas estão estica-
das ou não, e se os isoladores estão bem fixados à es-
trutura.

Ÿ O mastro do para-raios possui a luz piloto, que identi-
fica a altura do prédio. Ela precisa de manutenção, a 
lâmpada pode queimar.

Ÿ A caixa d’água também precisa estar aterrada, pois po-
de atrair raios.

Ÿ Com a manutenção, é necessário realizar uma limpeza 
no cabeamento e nos captores. Troca de captores só 
em casos isolados, como de quebra.

Ÿ Após a incidência direta de uma descarga atmosférica 
na estrutura o sistema deverá ser verificado após a chu-
va passar, independentemente do tempo da última re-
visão.

Ÿ O atestado técnico deve ser emitido por um engenhei-
ro especializado. Importante: O atestado deve ser con-
clusivo. Ou seja, se houver informação de que há ne-
cessidade de obras, você terá recebido um relatório 
técnico e não um atestado de conformidade. 

Fontes pesquisadas: INPE; ABNT; Sindiconet; Direcional Condomínios; e 
Guia de boas práticas em condomínios Secovi/SC. 
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A  Lei 13.425 de 30 de março de 2017 estabelece 

diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e 

combate a incêndio e a desastres em estabelecimen-

tos, edificações e áreas de reunião de público. A refe-

rida lei, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 

31 de março de 2017, ainda traz alterações ao Código Civil 

e Código de Defesa do Consumidor. 

Chamada também de Lei Kiss Nacional, pois tem como 

objetivo evitar tragédias como a ocorrida em 2013 na Boa-

te Kiss em Santa Maria (RS) que ocasionou 680 vítimas e 

224 mortes, a normativa estabelece parâmetros de pre-

venção, proteção e segurança contra incêndio a serem se-

guidos por proprietários de estabelecimentos, edificações 

de comércios e serviços e áreas de reunião de público, a-

gentes públicos e profissionais, incluindo os Shoppings 

Centers.

Principais pontos da Lei: 

Ÿ O Planejamento Urbano Municipal, Estadual e do Dis-

trito Federal deverá levar em consideração as normas 

de prevenção e combate a incêndio e a desastres para 

locais de reunião e circulação de público com ocupa-

ção acima de 100 pessoas. Abaixo deste quantitativo 

deverá considerar a destinação; tipo de ocupação pre-

dominante (idosos, crianças ou pessoas com dificulda-

de de locomoção) e se possui grande quantidade de 

material de alta inflamabilidade. 

Ÿ Eventos que integrem o patrimônio cultural local e re-

gional, adotadas todas as medidas de prevenção e 

combate a incêndio e a desastres, poderão receber au-

torização especial do prefeito para sua realização. 

Ÿ O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realizará a análise 

e vistoria in loco, se todas as medidas necessárias para 

prevenção e combate a incêndio foram tomadas. Pla-

nejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar tais 

medidas em estabelecimentos, edificações e áreas de 

reunião de público é de responsabilidade do CBM, sem 

que haja prejuízo das prerrogativas municipais do Pla-

nejamento Urbano e das atribuições dos profissionais 

responsáveis pelos respectivos projetos. Não havendo 

CBM no Município, a análise será realizada por equipe 

técnica da prefeitura com treinamento em prevenção e 

combate a incêndio. Aplicação de advertência, multa, 

interdição e embargo, na forma da legislação estadual 

pertinente estão inclusos na atividade de fiscalização. 

Ÿ Convênio com a corporação militar estadual poderá ser 

feito caso não exista unidade do CBM instalada no Mu-

nicípio, para que os serviços de prevenção e combate a 

incêndio e atendimento a emergências sejam garanti-

dos. 

Ÿ Passa a ser matéria obrigatória para os cursos de gra-

duação de engenharia, arquitetura e urbanismo e cur-

sos técnicos da área, não mais restrita a especializa-

ções, assim como cursos específicos para praças e ofi-

ciais do setor técnico e de fiscalização do CBM serão o-

brigatórios. Tais estabelecimentos de ensino terão o 

prazo de seis meses, contados da entrada em vigo da 

lei, para atender a norma. 

Ÿ As aprovações e emissão dos alvarás de licença e fun-

cionamento deverão considerar o estabelecido na le-

gislação estadual, municipal e do Distrito Federal sobre 

prevenção e combate a incêndio e a desastre, levando-

se em conta a ocupação do local de acordo com o esta-

belecido na legislação em questão; os acessos para o-

peração de socorro e evacuação de vítimas; priorizar o 

uso de materiais de construção de baixa inflamabilida-

de e de chuveiros automáticos para combate a incêndio. 

Ÿ A validade das aprovações e alvarás fica condicionada 

ao prazo de validade dos laudos de vistoria emitidos 

pelo CBM, que poderá exigir a existência de bombeiro 

civil e/ou funcionário habilitado nas edificações, esta-

belecimentos ou locais de reunião de público. O poder 

público pode solicitar outras medidas de segurança 

dependendo da capacidade e estrutura física do local, 

do tipo de atividade desenvolvida e seu entorno, e risco 

à integridade física dos indivíduos. 

LEI�SOBRE�PREVENÇÃO�E�
COMBATE�A�INCÊNDIO�
ENTRA�EM�VIGOR�EM�

SETEMBRO.
Imagem: Banco de Imagem Secovi/SC
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Ÿ Fiscalizações e vistorias periódicas serão feitas pelo po-

der público e CBM nos estabelecimentos de serviços e 

comércios e edificações residenciais multifamiliares, de 

modo a verificar a utilização e observância das determi-

nações feitas no momento da liberação dos alvarás e li-

cenças. Caso constatadas irregularidades, serão aplica-

das as sanções administrativas cabíveis, advertência, 

multa, interdição, embargo e outras medidas pertinen-

tes;

Ÿ Caso as condições sejam de alto risco os locais serão in-

terditados imediatamente;

Ÿ As informações referentes ao trâmite administrativo e 

resultado de alvarás, licenças, laudos das pericias e vis-

torias realizadas deverão ser disponibilizadas pelo CBM 

e poder público por meio da internet; A publicidade 

dos documentos acima mencionados deverá ser feita 

pelo estabelecimento em sua página na internet, caso 

possua, assim como manter na entrada dos locais, o al-

vará, licença de funcionamento e capacidade máxima 

de lotação; Os prazos de emissão dos documentos: al-

vará, licenças e laudos serão estabelecidos por legisla-

ção própria de cada Estado Município e Distrito Fede-

ral. 

Ÿ Os conselhos regionais, CAU e CREA, exigirão, no mo-

mento das fiscalizações, aos profissionais, arquitetos 

urbanistas e engenheiros, a apresentação dos projetos 

de prevenção e combate a incêndio previamente anali-

sados e aprovados pelas prefeituras, para as edifica-

ções e áreas de reunião de público, quando necessário. 

Ÿ A norma entra vigor em 30/09/2017, isto é, 180 dias 

após sua publicação oficial.

Principais pontos vetados

Ficaram fora da norma sancionada: a criminalização de 

empresários que não cumprirem o que determina a legis-

lação; responsabilização de agentes públicos que comen-

tem irregularidades no momento da liberação dos alvarás 

e licenças; a padronização das normas a nível nacional; vis-

torias anuais; proibição de comandas. 

Estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de 

público deverão então, cumprir as leis estaduais, munici-

pais e do Distrito Federal de prevenção e combate a incên-

dio e a desastres de acordo com as peculiaridades regio-

nais. 
Fonte: Abrasce

Shopping
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P ara ter uma maior tranquilidade em uma rela-

ção locatícia deve-se seguir alguns procedi-

mentos visando a maior segurança para celebração do 

ajuste.

Quando estamos fazendo a escolha do pretenso loca-

tário, deve-se fazer uma correta e criteriosa análise cadas-

tral, analisando a renda do pretenso inquilino, se é compa-

tível com o valor do aluguel ofertado, bem como avaliar e-

ventuais restrições cadastrais, e até mesmo analisar pro-

cessos judiciais existentes em face ao pretenso locatário. 

A análise cadastral bem feita evitará com muita eficiên-

cia maiores desgastes no curso da locação, pois previa-

mente pode-se evitar transtorno quanto às inadimplên-

cias nos pagamentos dos aluguéis e encargos.

Em caso de apresentação de fiador, igual critério deve 

ser adotado na avaliação cadastral do fiador, inclusive ve-

rificando se este fiador apresentado possui patrimônio em 

seu nome, pois em nada adiantaria aceitar um fiador que 

não possui bens, posto que em uma eventual cobrança ou 

execução não haveriam bens para serem alcançados para 

suprir eventual dívida existente. 

Tanto para locação comercial quanto para locação resi-

dencial a lei faculta outras modalidades de garantias loca-

tícias, como a caução em dinheiro, bens móveis ou imó-

veis; seguro fiança e o título de capitalização. São todas 

formas eficazes de garantir a relação contratual, bastando 

verificar qual se enquadra nas exigências do proprietário e 

condições do locatário. 

Deve-se também ter extrema atenção na elaboração 

do contrato de locação, devendo o mesmo trazer todas as 

situações e tratativas que ocorreram na negociação preli-

minar, tais como negociações quanto a desconto, prazos, 

multas, indenizações por benfeitorias realizadas, etc. Em 

uma negociação preliminar, ou seja, antes da formalização 

do contrato, vários itens são debatidos entre as partes, os 

quais devem ser incorporados ao contrato para que nada 

fique apenas nas tratativas verbais, o que dificulta e muito 

uma eventual prova futura, devendo todos os itens da ne-

gociação serem transportados para o contrato.

Por fim, destaca-se o procedimento das vistorias, tanto 

a vistoria inicial quanto a vistoria final, quais devem ser mi-

nuciosas e detalhadas, retratando de maneira fiel o estado 

do imóvel, principalmente a vistoria inicial que será o pa-

râmetro para a posterior vistoria final quando do encer-

ramento da locação.

Atualmente as vistorias devem ser feitas com fotos do 

imóvel, de maneira clara, afim de evitar discussões e inter-

pretações diversas. Antigamente usava-se a vistoria so-

mente em relatório, sem fotos, o que dificultava e muito o 

consenso entre as partes quando surgia uma divergência. 

Por isso, torna-se quase obrigatório atualmente usar-se 

de fotos e outros meios digitais para facilitar o relatório e 

laudo de vistoria.

Estes seriam os principais cuidados e cautelas para a 

celebração de uma relação locatícia sadia. Salienta-se que 

inadimplências e situações adversas até podem vir a ocor-

rer no curso da locação, todavia, tomando as cautelas pre-

liminares evita-se e muito maiores transtornos ao longo 

do período locatício. 

Marco Antônio Felisberto

Advogado Especialista em Direito Imobiliário

Geral

LOCAÇÃO�DE�IMÓVEIS:�
principais�tópicos�para�
a�segurança�na�locação�
de�imóveis�comerciais�

e�residenciais.
Imagem: Freepik.
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Mês�mundial�de�prevenção�do�suicídio�
promete�alcance�inédito

 O ano de 2017 ficará para a história da prevenção do 

suicídio. Alavancado mundialmente pelo seriado “13 

Reasons Why” e nacionalmente pela assinatura do convênio 

entre Ministério da Saúde e CVV para levar o telefone sem 

custo de ligação 188 a todo território nacional, o assunto 

quebrou tabus e assumiu a devida posição de destaque na 

imprensa, mídias sociais, escolas, empresas, famílias e rodas 

de amigos.

“Nos anos anteriores foi possível iluminar locais públicos, 

fazer caminhadas, intervenções nas ruas e palestras em di-

versas cidades de todo o país” comenta Carlos Correia, vo-

luntário do CVV, entidade que atua gratuitamente na pre-

venção do suicídio há 55 anos. “Em 2017 esperamos tudo is-

so e muitas participações independentes e espontâneas de 

pessoas preocupadas com os casos de suicídio e se enten-

dendo parte da solução”.

Oficialmente 32 brasileiros morrem por dia vítimas de 

suicídio e, segundo o IASP – Associação Internacional de 

Prevenção do Suicídio, há 25 vezes a mais de tentativas. “São 

830 brasileiros que buscam a morte todos os dias. Não dá 

para fingir que o problema não existe ou delegar somente 

ao Estado e aos especialistas o esforço para reduzir essa es-

tatística”, complementa Carlos.

Como ajudar

Para colaborar, qualquer pessoa pode iluminar ou iden-

tificar a fachada de uma casa ou prédio, promover passeios 

de motos ou bicicletas com balões, fitas ou panos amarelos, 

caminhadas com camisetas amarelas, debates ou outras a-

ções que impactem a população. 

O site setembroamarelo.org.br traz mais informações e 

alguns materiais de apoio que podem ser utilizados. Todos 

que enviarem fotos de suas iniciativas para o e-mail 

setembroamarelo@cvv.org.br poderão ver o material com-

partilhado na fanpage do CVV (facebook.com/cvv141) ou 

do Setembro Amarelo (facebook.com/setembroamarelo).

Participe�de�um�dos�maiores�
portais�de�imóveis�do�Brasil.

Seja�associado*�ao�Secovi/SC�
e�conquiste�esse�benefício!
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Participações

Simpósio�de�Condomínios�acontece�no�mês�
de�setembro�em�Balneário�Camboriú.

E vento reunirá palestras que abordará temas voltados 
para gestão condominial, solução de conflitos, ina-

dimplências e relações trabalhistas.

Já estão abertas as inscrições para o VI Simpósio de Con-
domínios que acontece nos dias 26, 27 e 28 de setembro na 
sede do Secovi/SC em Balneário Camboriú.

Promovido anualmente pelo Sindicato da Habitação de 
SC, o evento oferece palestras voltadas para síndicos, admi-
nistradores de condomínios e demais profissionais que 
atuam na área condominial.

Para o presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, 
“o evento tem como objetivo oportunizar aos profissionais 
do setor condominial, um momento para obter novos co-
nhecimentos e dicas valiosas de profissionais experientes, 
sobre como qualificar cada vez mais a gestão condominial. 
Os condomínios estão cada vez mais se modernizando, exi-
gindo profissionais capacitados que tenham domínio para 
gerenciar e lidar com as necessidades que a rotina da admi-
nistração condominial exige, por isso entendemos ser de 
grande relevância a participação dos síndicos e demais pro-

fissionais do setor, em eventos que tratam sobre esses te-
mas”.

Para participar do VI Simpósio de Condomínios, os inte-
ressados deve entrar em contato com o Secovi/SC pelo e-
mail: assessoria@secovi-sc.com.br ou pelo telefone (47) 
3367.1985.

Confira a programação completa:

DATA: 26/09 às 19h30min – Palestra “Condomínio: 
Funcionamentos e Principais Problemas”. Palestrante: Dr. 
Paulo Caldes Paes.

DATA: 27/09 às 19h30min – Palestra “Medidas legais 
aplicáveis à inadimplência, atividades incomodativas, e 
uso de apartamento como meio de hospedagem”. 
Palestrante: Dr. André Luiz Junqueira.

DATA: 28/09 às 19h30min – Palestra “Relações 
Trabalhistas em Condomínios”. Palestrante: Dr. Marcelo de 
Jesus.

Associados participam gratuitamente.

O  Secovi/SC, representado por seu presidente Sérgio 
Luiz dos Santos, participou no dia 03 de agosto, do 

Fórum de Loteamentos - GRI Sul, que aconteceu em Porto 
Alegre/RS. O encontro reuniu os principais autoridades e 
empresários do setor de loteamentos, com o objetivo de 
tratar das particularidades do mercado de Loteamentos 

no Sul do país.

Destaca-se entre os tópicos debatidos: alternativas 
para financiamento, novas estratégias de vendas, pano-
rama de oportunidades no mercado regional, melhores 
práticas para aprovação e licenciamento, desafios jurídi-
cos e operacionais.

FÓRUM LOTEAMENTOS - GRI SUL.

 O Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, re-
presentando o Presidente da Fecomércio/SC, Bruno 

Breithaupt, participou no dia 24 de agosto, em Itajaí, da Ce-
rimônia de Lançamento Nacional da Campanha Promocio-
nal dos Destinos da Região Sul, e contou com a presença 
de autoridades locais e nacionais. 

A Campanha intitulada “O Sul é meu destino”, realizada 
pelo Ministério do Turismo, tem como objetivo valorizar as 
belezas naturais e atrações turísticas da região Sul do Brasil. 
A campanha terá ações de divulgação em todo o território 
nacional e começou a circular a partir do dia 25 de agosto.

LANÇAMENTO NACIONAL 
DA CAMPANHA 

PROMOCIONAL DOS 
DESTINOS DA REGIÃO SUL.

I CONGRESSO BRASILEIRO 
DO DIREITO IMOBILIÁRIO 

E NOTARIAL.

 O Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos e 
o Diretor do Secovi/SC, Nelson Nitz, foram pales-

trantes do painel "Perspectivas do Mercado Imobiliário", 
que integrou o I Congresso Brasileiro do Direito Imobiliá-
rio e Notarial, no dia 31 de agosto, na Univali, Campus de 
Balneário Camboriú.

O evento teve como objetivo proporcionar debates e 
reflexões sobre a atualidade e contou com palestrantes 
de renome nacional e foi realizado em parceria com a 
Comissão Estadual de Direito Imobiliário e Notarial da 
OAB/SC e a Univali, nos dias 30 e 31 de agosto. 
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Convênios�e�Serviços

Agenda�2017

26 a 
28/09

VI Simpósio de Condomínios
Informações: 

(47) 3367-1985 ou no e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

30/08 a 

22/09

01/12

Inscrições Condomínio 
Destaque por Excelência 

2017.

Dia do Síndico
Informações: 

(47) 3367-1985 ou no e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

Informações:

(47) 3367-1985 ou no e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

Data a 
definir.

Curso de Formação de 
Porteiros e Recepção de 

Condomínios 

Informações: 

(47) 3367-1985 ou no e-mail 

assessoria@secovi-sc.com.br

secovirio.com.br secovi.com.br wizard.com.br/
balneariocamboriu

sindiconet.com.br

secovi-sc.com.br

mdsinsure.com.br secovi-sc.com.br wpos.com.br secovi-sc.com.br

portal.sc.senac.br sesc-sc.com.br ibrep.com.br unisagres.net

chavefacil.com.br

sindusconbc.com.br




