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Em 2019, a Associação Brasileira
das Administradoras de Imóveis
comemora 45 anos de atividades
ininterruptas em prol de um mercado

ABADI
45 anos

de administração de condomínios
e imóveis mais próspero e saudável,
disseminando conhecimento
e valorizando as atividades do setor.
Com imagem sólida e positiva no
mercado, a ABADI é referência tanto
para a sociedade quanto para a opinião
pública, representando mais de 85% do
mercado imobiliário do Rio de Janeiro.

“Ao longo desses 45 anos de
existência, a ABADI sempre
procurou divulgar as boas
práticas de mercado, capacitar
as associadas para que elas
possam oferecer o melhor
em termos de administração e
gestão”, destaca Carlos Samuel
de Oliveira Freitas, presidente
da Associação.

LINHA DO
TEMPO
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LINHA DO TEMPO

Em 17 de outubro, 20 empresários do
setor imobiliário se reuniram em um
almoço no Clube Ginástico Português
com o objetivo de congregar
os administradores de imóveis
e promover a expansão e qualiﬁcação

O nascimento da ABADI

do mercado, que sofria o impacto
negativo do desequilíbrio econômico.
Assim foi pensada e fundada
a Associação Brasileira das
Administradoras de Imóveis (ABADI).

Quase um mês depois, no dia
11 de novembro, a primeira
diretoria executiva da ABADI,
presidida por Geraldo Rezende
Ciribelli, tomou posse na sede
da Associação Comercial
do Rio de Janeiro, na época
Estado da Guanabara.
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No primeiro ano de atuação, a ABADI
foi convidada pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara
Federal a fazer parte de uma
subcomissão para analisar a legislação
e projetos de lei sobre locação de

Um ano em atuação

prédios urbanos, o que originou,
posteriormente, na Lei do Inquilinato
(Lei 6.649/79).

Ainda em 1975, a ABADI
lançou seu órgão informativo,
atentando para a necessidade
de conscientização do público
e dos governantes para
a evolução do mercado
imobiliário e da legislação
que o disciplinava.
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Reeleição diretoria
e conselho

Toda a diretoria
e o conselho
que estavam à
frente da ABADI
foram reeleitos
para o período
de 1976 a 1977.
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Após quatro anos, houve a troca
da diretoria executiva da ABADI
e Francisco das Chagas Machado
assumiu a presidência.

Nova diretoria executiva

Nesse mesmo ano, uma
comissão da Associação foi
recebida em Brasília pelos
ministros da Fazenda e do
Planejamento, Márcio Henrique
Simonsen e João Paulo dos
Reis Velloso, respectivamente,
para sensibilizar o Congresso
para a importância da
manutenção da denúncia vazia
nos contratos de locação de
imóveis para a geração de
investimentos privados na
construção civil.
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O primeiro CONAI e
ação ﬁlantrópica

Como resultado desta iniciativa,
adveio a fundação da Federação
das Administradoras de
Imóveis e Condomínios.

A ABADI promoveu, no emblemático

Também em 1979, proclamado

Hotel Nacional, projetado por Oscar

pelas Nações Unidas como o Ano

Niemeyer, a primeira Convenção

Internacional das Crianças, a ABADI

Nacional das Administradoras de

iniciou uma campanha ﬁlantrópica

Imóveis (CONAI). O evento reuniu

para arrecadar fundos para a

cerca de 400 empresários do setor,

construção do Pavilhão Infantil

de 18 estados do Brasil, e consolidou

do Hospital Mário Kroeff, na Penha,

deﬁnitivamente a ABADI em âmbito

destinado a assistir crianças

nacional.

carentes portadoras de câncer.
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Reeleição

Em março de
1980, o presidente
Francisco das
Chagas Machado
foi reeleito com
51 votos contra
47 da chapa
concorrente.
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De 27 a 29 de maio de 1981, a ABADI
promoveu o 1º Simpósio das
Administradoras de Imóveis. Neste
mesmo ano, foi realizado o II CONAI,
em Porto Alegre.

O primeiro Simpósio
e O Globo

Com o objetivo de dar ainda
mais voz ao setor imobiliário,
a ABADI lançou uma coluna
semanal com informações
sobre condomínios, locações
e venda de imóveis no jornal
O Globo.
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Nova presidência
e iniciativas
Rômulo Cavalcante Mota
é reeleito presidente da
Associação.
Ainda com o objetivo de estreitar
os laços com a imprensa, Mota pôde
anunciar o retorno do Boletim ABADI,
que passou a circular na primeira
quarta-feira de cada mês no Jornal
do Brasil.
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Regulamentação e
proﬁssionalização
do segmento

Foram criados cursos de aprimoramento
em diversas áreas para os colaboradores
das administradoras. A ABADI também
promoveu conferências sobre as
modiﬁcações da Lei do Inquilinato.
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10 anos da
Associação

No aniversário de 10 anos da ABADI,
aconteceu o Simpósio do I Decênio
e a Câmara de Vereadores aprovou, na
sessão de 25 de setembro de 1984, voto
de congratulações pelo aniversário da
Associação.
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Intercâmbio
10
anos da
Associação
Internacional

O ex-presidente e Conselheiro
Nato Francisco das Chagas Machado
representou a ABADI no 36º Congresso
da Federação Internacional das
Proﬁssões imobiliárias, realizado em
Roma, atuando como um dos oradores
do evento.
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Georges de Moraes Masset assumiu a
presidência da ABADI por mais quatro
anos. Neste período, enfrentou planos
econômicos como o Cruzado, Bresser e
Verão, lançados pelo governo da época,
e procurou solucionar conﬂitos entre

Novo presidente

locadores e locatários.

Ainda em 1986, o vereador
Gélson Ortiz Sampaio
apresentou à Câmara
Municipal do Rio de Janeiro o
Projeto de Lei 1.464/86 visando
conferir à ABADI o título de
entidade de utilidade pública.
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Para o biênio 1988/1990,
Georges de Moraes Masset
foi reeleito como presidente
da ABADI.
Pela Lei 1.319/88, a ABADI é

Eleição biênio e ABADI
como instituição de
utilidade pública

reconhecida como instituição
de utilidade pública em virtude
das campanhas sociais que apoia,
dos seminários que promove em
prol do mercado imobiliário e de
cursos de formação e aprimoramento
proﬁssional que promove para
síndicos, condôminos e funcionários
de condomínios.
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1º ENAI – Encontro
Nacional de Advogados de
Administradoras de Imóveis

A ABADI realizou, em novembro,
o 1º ENAI – Encontro Nacional de
Advogados de Administradoras de
Imóveis para o debate de questões
jurídicas relacionadas ao mercado.
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Augusto Alves Moreiras é
eleito presidente da ABADI.
Ainda em 1990, a ABADI com as
importantes e deﬁnitivas participações
dos doutores Geraldo Beire Simões,

Posse do novo presidente
e Lei do Inquilinato

Sylvio Capanema de Souza e Pedro
Antonio Barbosa Cantisano, participou
da elaboração do anteprojeto da Lei
do Inquilinato, que foi sancionada em
18 de outubro de 1991 - Lei 8.245/91.
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Lei do Inquilinato

A Lei do Inquilinato foi aprovada
e muito bem recebida no mercado.
O fato provocou um otimismo geral
e reduziu signiﬁcativamente as ações
de despejo e resiste até hoje mantendo
o mercado paciﬁcado.
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Reeleição

A eleição para o
biênio 1992/1994
trouxe de volta à
presidência Rômulo
Cavalcante Mota.
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Novo presidente
Isaldo Vieira de Melo foi quem presidiu
a ABADI de 1994 a 1996, primeiros
anos do Plano Real, que trouxe maior
estabilidade ao mercado imobiliário.
A nova diretoria teve como meta
intensiﬁcar as reuniões externas,
que ﬁcaram conhecidas como “ABADI
Itinerante” e também uma campanha
junto às associadas para aquisição da
sede própria.
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Simpósio

Nesse ano
foi realizado
o I Simpósio das
Administradoras
de Imóveis,
que aconteceu
no Tribunal de
Justiça do Estado
do Rio de Janeiro
(TJ RJ).
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Novo presidente
Manoel da Silveira Maia
assumiu a presidência.
Através de uma pesquisa com as
associadas foram deﬁnidas metas,
como: ampliar o mercado para
associadas; promover a valorização
de suas atividades; prover o
aperfeiçoamento empresarial das
administradoras associadas; oferecer
serviços que auxiliassem o exercício
da atividade; melhorar a comunicação
da ABADI com as Associadas; e
promover a reorganização interna.
A ABADI compra mais duas salas no
edifício onde funciona e assim a sede
passou a ter exclusividade no andar.
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1º Encontro de Síndicos

Em 1997, a ABADI promoveu o
1º Encontro de Síndicos de sua
história, que foi um sucesso.
Realizado em Copacabana,
reuniu mais de 1.200 gestores
condominiais de todo o país.
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Reeleição de Manoel
da Silveira maia

Reeleitos, os diretores insistiram no
foco em qualidade e foi discutida a
possibilidade da criação de um selo
de garantia para as Administradoras.

28

LINHA DO TEMPO

O ano foi de celebração do Jubileu
de Prata, no Copacabana Palace Hotel.
No mesmo ano, a ABADI recebeu, na
Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
diploma de Honra ao Mérito e deu
início à certiﬁcação ISO 9002. A ﬁm

Jubileu de Prata

de agregar valores, foi certiﬁcada com
o selo de Qualidade International
Organization for Standardization
- ISO 9002

No mesmo ano, a Associação
promoveu um evento em
comemoração aos cinco
anos da Lei do Inquilinato,
em Teresópolis.
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Eleição e parcerias
Cesar Thomé Junior assume
a presidência da ABADI.
Já no discurso de posse Cesar
Thomé ressaltou a necessidade
de os empresários, “embora sendo
concorrentes”, manterem-se coesos e
preservarem a lealdade e a ética acima
de tudo. Sua prioridade, adiantou, seria
“valorizar os empresários, ajudando-os
a melhorar seus serviços e a otimizar
os custos”. Explicou ainda que,
dessa maneira, “os síndicos e os
moradores também se beneﬁciariam
com a melhoria da capacidade dos
administradores”.
Neste ano, a ABADI ﬁrma parceria
com a Secretaria Municipal do Trabalho
com o objetivo de facilitar o processo de
seleção e contratação de funcionários
para condomínios e administradoras.
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ENIL

Em 2001, a ABADI lançou, também,
os Indicadores Imobiliários – pesquisa
inédita sobre os segmentos de

No ano marcado pelo
racionamento de energia
elétrica, a Associação promove
três seminários interativos
de redução do consumo de
energia. A campanha,
desenvolvida em parceria com
a Light, mobilizou mais de mil
síndicos.

condomínios e alugueis – em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas.
E também o informativo da ABADI,
com o nome de “Imóveis & Negócios”
encartado no Jornal do Commercio,
com uma tiragem de 75 mil
exemplares.
A ABADI ﬁrmou convênio com a
Secretaria Municipal do Trabalho,
no sentido de divulgar a CENATA –
Central de Atendimento ao Trabalhador

No dia 22 de setembro de 2001, a ABADI
promove, em comemoração aos dez
anos da Lei do Inquilinato, o Encontro
Nacional de Inquilinos e Locadores,
que contou com a presença de 900
participantes, entre magistrados,
juristas, empresários do setor
imobiliário, síndicos, inquilinos
e locadores.

Autônomo, programa desenvolvido
pela Secretaria destinado à selecionar
e disponibilizar o fornecimento de mão
de obra especializada em diversos
segmentos (bombeiros hidráulicos,
eletricistas, gasistas, pintores,
chaveiros, etc.), não somente para
os condomínios, mas também para
os moradores.
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A Associação lançou o portal
que, na época, era o maior site
para compra, venda e locação
de imóveis do país.
Outro assunto do momento era a

Lançamento do site

revisão do Código Civil, que alterava as
regras importantes no funcionamento
dos condomínios. Um dos pontos
que mais aﬂigiam o setor era a
ﬁxação da multa por inadimplência que era de 20% - em apenas 2%.
Rapidamente a ABADI convidou
juristas para discutirem as propostas
e formularem sugestões para
aperfeiçoar o projeto.
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O XIII CONAI – Convenção
Nacional das Administradoras
de Imóveis – maior congresso
brasileiro e da América Latina,
foi realizado em Blumenau,
Santa Catarina, e reuniu
representantes do mercado
imobiliário. Durante o evento,
foram debatidos assuntos
como as alterações do
Código Civil, responsabilidade
social, reforma tributária,
condomínios, locação,
loteamentos, software para o
mercado, seguros e garantias
locatícias.

10 anos da
Associação
XIII CONAI
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George Eduardo Masset assumiu
a presidência da ABADI, com um
planejamento que consistia em mais
divulgação do site, expandir os cursos
de capacitação, renovação de acordos
com a CEDAE e FGV e avanço de
relacionamento no judiciário.

Eleição e 30º aniversário

No dia 25 de novembro de
2004, a ABADI comemorou
seu 30º aniversário na Villa
Riso, em São Conrado, no Rio
de Janeiro. Cerca de 300
pessoas estiveram presentes
para prestigiar a Associação.
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Site de cara nova

Com três anos em pleno vapor,
o site da ABADI passou por
reformulações e apresentou um
layout mais moderno e fácil de
navegar. A nova página, na época,
passou a contar com um catálogo
de imóveis maior e mais eﬁcaz.
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Lançamento do NUFEI
Na segunda gestão de George Eduardo
H. Masset, a ABADI lançou o NUFEI
(Núcleo de Formação e Excelência
Imobiliária), iniciativa pioneira
e que foi elaborada com o objetivo de
valorizar a atividade de administração
de imóveis e condomínios, investindo
no conhecimento como um fator de
união em prol de uma atividade
empresarial responsável e próspera.

Junto ao núcleo acadêmico,
a ABADI inaugurou a sua nova
sede, localizada, desde então,
na Rua do Carmo, 6, agora,
no 7º andar no Centro do
Rio de Janeiro.
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1ª turma de Pós-Graduação
em Direito Imobiliário

A ABADI lançou, através do
NUFEI, a primeira turma de
Pós-Graduação em Excelência
no Direito Imobiliário com
parceria e chancela da
Universidade Cândido Mendes.
No mesmo ano, a ABADI foi
contemplada pela Câmara de
Vereadores do Rio de Janeiro com
a Medalha Pedro Ernesto – a honraria
é a mais importante Comenda do
município do Rio de Janeiro, entregue
pela Câmara Municipal àqueles que
mais se destacaram na comunidade
brasileira.
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No dia 15 de maio de 2008,
a ABADI promoveu o jantar de
posse da nova diretoria executiva,
que nomeou Pedro Carsalade
como presidente da Associação.
O evento foi realizado no
Complexo Vitória, na Lagoa.
A ﬁm de conhecer, ainda mais, o síndico
carioca, a ABADI realizou uma pesquisa
e descobriu que a maioria tinha curso

Eleição

superior e uma parte expressiva era
pós-graduada. Sobre esse assunto, o então
novo Presidente, comentou em O Globo:
“Já se foi o tempo em que a administração
de prédios podia ser feita por qualquer
um, de forma amadora. Atualmente,
com exigências cada vez mais complexas,
principalmente no que se refere às
legislações e aspectos trabalhistas
e tributários, os síndicos devem estar cada
vez mais informados e sempre reciclando
seus conhecimentos”.
Os números do NUFEI estavam animados.
Em dois anos de funcionamento, 550
colaboradores de 60 empresas associadas
já haviam se matriculado em alguns dos
35 oferecidos pelo núcleo.
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Para celebrar a data, a diretoria
executiva da ABADI recebeu
seus associados e amigos, no
dia 05 de novembro, no Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Ao todo, foram 327 empresários,
representantes dos poderes
executivo, legislativo e judiciário,
que se reuniram para comemorar
os 35 anos da Associação.

35 anos da ABADI

A ABADI lançou o Banco de Talentos
– uma seção no site onde era possível
acessar diversos currículos, assim
como também eram oferecidas vagas
de trabalho. Essa foi mais uma das
iniciativas da ABADI para fomentar
o mercado imobiliário e fortalecer
suas associadas.
Uma pesquisa da ABADI realizada no
início de 2009 identiﬁcou que, apesar
da lei que permitia o protesto das taxas
atrasadas em vigência, os índices de
inadimplência no primeiro trimestre
do ano haviam subido até 60%. “Não fosse
a lei, estou certo de que a inadimplência
teria subido mais. Apesar de poucos
condomínios estarem efetivamente
protestando as dívidas, a possibilidade
de isso acontecer causa apreensão nos
moradores”, revelou o Presidente da
ABADI, em O Globo.
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Pedro Carsalade foi reeleito
para presidir a ABADI por
mais dois anos.
Em ano de Copa do Mundo e todas
as atenções voltadas para o Mundial,

Reeleição e Copa
do Mundo

a ABADI lançou a Cartilha da Copa
para Condomínios. O material listava
dicas de segurança e convivência
entre síndicos e condôminos.
No mesmo ano, a ABADI lançou
a Cartilha da Lei do Inquilinato,
atualizada pela Lei 12.112 de 2009.
Com o documento, pretendia-se dar
mais segurança jurídica aos contratos.
Com isso, a ABADI editou uma cartilha
com esclarecimentos e orientações
de especialistas no assunto.
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Aderiu à Coleta Seletiva Solidária,
em conjunto com a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, junto
aos condomínios. A partir do projeto,
foi lançado o Pacto pela Reciclagem
que juntou a Prefeitura, a Secretaria

Projeto Coleta
Seletiva Solidária e
Certiﬁcação Digital

estadual de Meio Ambiente, a
federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (FIRJAN), o SECOVI Rio,
além do Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis /
Base RJ – MNCR / RJ e a Federação de
Cooperativas de Catadores de Material
Reciclável do Rio de Janeiro –

A ABADI teve como missão
levar às administradoras
informações necessárias,
com o objetivo de conscientizar
síndicos e condôminos quanto
ao volume de lixo gerado e a
importância da reciclagem.

FEBRACOM. Ainda nessa área, a ABADI
engajou-se no Programa de
Aproveitamento de Óleos Comestíveis
do Estado do Rio de Janeiro (PROVE).
No mesmo ano, a ABADI realizou, em
parceria com o Secovi Rio, um evento
sobre a necessidade da certiﬁcação
digital para acesso ao canal
Conectividade Social – ICP Brasil.
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Primeira mulher
presidente da
ABADI
Em 2012, Deborah O’Dena
Mendonça foi eleita presidente
da Associação. A ABADI
se aproximava dos 40 anos
e quis o destino que essa data
tão importante encontrasse
a presidência da associação
nas mãos de uma mulher pela
primeira vez em sua história.

não é uma entidade abstrata ou mais
uma sigla entre tantas outras, mas uma
associação real e concreta, composta
de seres humanos que juntam esforços
para prestar à sociedade serviços de
qualidade, campanhas de solidariedade,
oferecer oportunidades de educação e
treinamento e exempliﬁcar os melhores
valores éticos no setor de administração
imobiliária. ”.
A ABADI assinou um importante pacto

A posse do biênio da primeira mulher

internacional entre entidades do setor

a comandar a ABADI e representar

imobiliário e juntou-se a instituições do

o mercado aconteceu na Sociedade

Canadá, Argentina, Colômbia, Espanha

Hípica Brasileira, no dia 13 de maio

e Itália para ﬁrmar um protocolo de

de 2012, com a presença do Prefeito

intenções com o objetivo de colaboração

Eduardo Paes. Em seu discurso de

mútua para aperfeiçoamento da

posse, a Presidente destacou “A ABADI

atividade nos países.
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A Lei da Autovistoria teve contribuição
direta da ABADI por meio da presidente
Deborah O’Dena Mendonça e do diretor
jurídico da época Marcelo Borges da
Silva. Tal norma obriga os proprietários
a veriﬁcarem periodicamente as

39 anos,
Lei da Autovistoria
e Selo Verde

condições estruturais das ediﬁcações,
garantindo mais segurança para
população.

Também em 2013, em parceria
com o governo do Estado do Rio
de Janeiro, a ABADI participou
do lançamento do Selo Verde
dado a edifícios que fazem
a coleta seletiva solidária.
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40 anos, reeleição e mais
No mesmo ano, Deborah O’Dena
Mendonça foi reeleita presidente
da ABADI por mais dois anos.
Em fevereiro, foi aprovada a entrada da
ABADI na Unión Latino-americana de
Administradores Inmobiliarios (Ulai),
que representa as atividades do mercado
imobiliário da Guatemala, Uruguai, Peru,
Chile, Colômbia, Paraguai, Brasil
e Argentina.

Para marcar uma data tão signiﬁcativa –

A ABADI lançou um livro comemorativo,

40 anos da ABADI –, foram realizados,

que contou a trajetória da Associação,

no decorrer do ano, o conjunto de

suas conquistas, contribuições para o

eventos “As 5 dimensões do mercado

mercado imobiliário e, acima de tudo,

imobiliário”, onde foram trazidas

enfatizando a valorização da atividade

temáticas relacionadas à atividade de

durante esses 40 anos de atividade.

administração de imóveis, com viés

Para encerrar aquele importante ano,

político, empresarial, socioambiental,

a ABADI comemorou seu aniversário

econômico e jurídico. A jornalista

no Clube Caiçaras e contou com a

Miriam Leitão conduziu o painel

presença de associados e parceiros.

“Conjuntura econômica e perspectivas”.
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Lançamento do Procondo
e Fórum da Água
2015 foi um marco para o mercado
imobiliário com a criação da
certiﬁcação Procondo (Programa
de Autorregulamentação da
Atividade de Administração
Condominial), que garante
a qualidade dos serviços
prestados pelas administradoras
de condomínio, oferecendo mais
segurança a síndicos
e condôminos.

A ABADI promoveu o Fórum da Água,
que discutiu o consumo consciente
e a redução de custos com água nos
condomínios. O evento aconteceu no
Auditório da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro e contou com palestras
dos especialistas Adilson Roque dos
Santos e Mário Moscatelli.
O CONAMI – Congresso Nacional do

à frente do painel “Atualidades na

Mercado Imobiliário -, que teve como

administração de condomínios no

tema “Planejar para Realizar”, contou

Brasil e em Portugal” e falaram sobre

com a ABADI e AABIC, que estiveram

Procondo e Proad – ambos programas
de autorregulamentação da atividade
de administração condominial.

procondo.com.br
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LINHA DO TEMPO

Com o Novo Código de Processo
Civil, a ABADI promoveu uma série
de eventos sobre o tema. No mês de
março, em parceria com a ABAMI,
realizou o evento Novo CPC em
Debate com a presença de grandes
nomes do processo civil; em abril,
um Encontro Jurídico sobre o tema
foi comandado pelos advogados do
setor Marcelo Borges e André Luiz
Junqueira; em julho, a ABADI e o
Secovi Rio promoveram mais um
Encontro Jurídico com a participação
do desembargador Alexandre Freitas
Câmara; também em julho, Marcelo
Borges, na época diretor jurídico da
Associação, concedeu uma entrevista
à JBFM sobre o assunto; e, para
ﬁnalizar o ano, o ENIL (Encontro
Nacional de Inquilinos e Locadores),

Novo CPC

que teve Sylvio Capanema abordando
o Novo CPC.
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A ABADI passou a investir,
também, em campanhas
digitais no Google e Facebook,
seguindo uma linha de
modernização e novas
tendências do mercado
empresarial.
2017 começou com um evento
diferente e motivacional comandado

Redes Sociais
e Encontro
Estratégico com
Vânia Ferrari

pela palestrante Vânia Ferrari, que
trouxe aos associados uma abordagem
diferenciada e divertida sobre gestão,
liderança, automotivação,
administração do tempo, melhoria
contínua, inovação e demais temas
para o desenvolvimento proﬁssional.
A diretoria deu início à Reunião
de Empresários, evento mensal
que promove reuniões com os CEOs
e empresários das administradoras
associadas com o intuito de debater
sobre os temas em voga do mercado
e seus principais desaﬁos e soluções.
Nesses encontros, temas em evidência
no setor são pautados e pleiteados
entre os dirigentes.
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Nova diretoria
executiva

Em abril, Carlos Samuel de Oliveira
Freitas foi eleito presidente da ABADI
para o biênio 2018/2020. A cerimônia
de posse aconteceu no Iate Clube do
Rio de Janeiro, na Urca.
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LINHA DO TEMPO

GESTÃO

BIÊNIO
2018-2020

Em 2018, a ABADI e o Instituto dos Advogados Brasileiros

Em 2019, a ABADI realizou pela primeira vez, em

(IAB), representados por seus presidentes assinaram um

parceria com o Secovi Rio, a Feira de Condomínios &

convênio de cooperação em torno do direito imobiliário. A

Encontro de Síndicos – Soluções Inteligentes, no Hotel

ideia dessa parceria é que as duas instituições promovam

Prodigy Santos Dumont, no Centro do Rio. Mais de 1500

atividades com ênfase na pesquisa, na produção e na

pessoas – entre visitantes e expositores – estiveram

divulgação de conhecimentos jurídicos e aﬁns.

presentes nos dois dias de evento.

“Foi um prazer receber todo esse público para o evento inicial de uma parceria de longa data
entre a ABADI e o Secovi Rio. Foram dois dias de união dos maiores eventos do mercado:
a Feira de Condomínios e o tradicional Encontro de Síndicos. Juntos, ﬁzemos um evento muito
maior, melhor e enriquecedor em termos de mercado imobiliário”, destacou Carlos Samuel de
Oliveira Freitas, presidente da ABADI.

SERVIÇOS
OFERECIDOS

02
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SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ABADI

SERVIÇOS
OFERECIDOS
PELA ABADI
Site
ABADI News
ABADI News Especial
E-mail Marketing NUFEI
Facebook: abadiassoc
Instagram: @abadioﬁcial

abadi.com.br
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SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ABADI

Reunião de
Empresários

SERVIÇOS
OFERECIDOS
PELA ABADI
Pareceres
à disposição
do associado

Comissão de
Conciliação
e Arbitragem

Atendimento
jurídico

Consultoria
Jurídica

EVENTOS
IMOBILIÁRIOS
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EVENTOS PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO

EVENTOS
PARA O
MERCADO
IMOBILIÁRIO

A ABADI elabora um calendário
anual de eventos voltados para
o mercado imobiliário. Entre
eles, estão:

Encontro Nacional de
Inquilinos e Locadores (ENIL)
É o maior evento do setor de locação,
promovido desde 2001, que reúne
magistrados, advogados e empresários
do mercado imobiliário para debater
temas controvertidos referentes
à legislação e à relação inquilinária.
O ENIL é realizado uma vez por
ano e o público-alvo é formado por
locatários, locadores, advogados,
estudantes de Direito, administradores
e corretores de imóveis, síndicos,
condôminos e demais interessados.
O objetivo é único: esclarecer dúvidas
de pessoas ligadas às relações
locatícias.
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EVENTOS PARA
O MERCADO
IMOBILIÁRIO
Encontro de Síndicos
Há 23 anos, o Encontro de Síndicos
constitui um marco no cultivo
do melhor e mais profundo
relacionamento entre síndicos,
prestadoras de serviço e produtos
para condomínio.
É um evento de utilidade pública
voltado exclusivamente para síndicos,
subsíndicos e conselheiros com
o intuito de capacitá-los para zelar
pelo bem-estar de seus condomínios.

Encontro Jurídico
Periodicamente a ABADI realiza esse
evento para discutir temas jurídicos
de interesse da classe. O encontro
conta com a presença de
representantes das associadas, que
comparecem para estabelecer uma
harmonia da classe empresarial do
mercado imobiliário.
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EVENTOS PARA
O MERCADO
IMOBILIÁRIO
Encontro Estratégico
Evento que reúne empresários,
associados e especialistas do
setor para discutir as principais
oportunidades e desaﬁos do
mercado imobiliário.
O Encontro Estratégico envolve
palestras e debates voltados para
o aperfeiçoamento de conhecimentos
e o intercâmbio de experiências
enriquecedoras sobre o mercado
imobiliário.
Todos os temas e palestrantes
convidados são rigorosamente
selecionados, tendo em vista
o aprofundamento de conhecimentos
sobre o mercado, a expansão
e valorização do setor de
administração imobiliária.

NUFEI
NÚCLEO DE
FORMAÇÃO E
EXCELÊNCIA
IMOBILIÁRIA
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NUFEI . NÚCLEO DE FORMAÇÃO E EXCELÊNCA IMOBILIÁRIA

Capacitação e qualiﬁcação
proﬁssional para o mercado

nufei.com.br

A disseminação do conhecimento

Atualmente, a ABADI conta com uma

O núcleo acadêmico é dividido

e o compromisso com a

infraestrutura ampla para atender a

nas seguintes categorias:

qualiﬁcação proﬁssional foram
os valores que nortearam a
criação do NUFEI, inaugurado

demanda dos cursos de capacitação.
Ao todo, o espaço conta com um
auditório com capacidade para até
50 pessoas e uma sala de aula para

em maio de 2006 pela ABADI.

até 40, ambos preparados para receber,

A iniciativa pioneira no setor

além dos cursos, seminários, palestras,

vem valorizando a atividade de

workshops e outros eventos.

administração de condomínios

Pós-Graduação em
Excelência Imobiliária
Cursos de Formação
Básico
Habilidades Especíﬁcas

e imóveis.

“A ABADI sempre foi muito bem

“Primeiramente, agradeço e enalteço

“Minha história com a ABADI começou

vista pelos gestores de condomínios,

o excelente trabalho dos professores

quando eu era um aluno e agora

pelos condôminos e por quem trabalha

e da coordenação do curso. Foi notável

continua comigo sendo professor.

na área imobiliária. Hoje, aﬁrmo que

o meu aprimoramento e

Ingressei na terceira turma de

a ABADI faz parte da minha vida

aprofundamento de conhecimentos

Pós-Graduação em Excelência

proﬁssional. Fui aluna do NUFEI

relacionados aos assuntos do mercado.

no Direito Imobiliário, em 2009,

no curso para gestores condominiais

Acredito que através desse curso há

e hoje leciono em alguns cursos da

e estou muito feliz em ter me

uma valorização da própria atividade

Associação. Isso é motivo de grande

capacitado ainda mais”, comenta

pela qualiﬁcação de excelência que

orgulho para mim, pois a ABADI me

Miryam Figueiredo Paulino,

tem os proﬁssionais que o ministram.

formou e me deu oportunidade para

advogada e ex-aluna.

Desejo muito sucesso à ABADI e aos

exercer um trabalho tão importante.

seus colaboradores e espero que a

Em todos esses anos, posso dizer que

Associação possa continuar apoiando

sempre me senti em casa. Que venham

o setor e crescendo” – Sergio Manuel

mais 45 anos” – Bruno Amar Botelho,

Rodrigues Pires, ex-aluno do NUFEI.

professor do NUFEI.

2649

Números de
alunos treinados
pelo NUFEI
desde 2006

VOCÊ
SABIA
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VOCÊ SABIA?

“A ABADI se mantém ativa em defesa do
mercado e se modernizando de acordo
com as demandas atuais. Queremos
sempre avançar, modernizar nosso meio
de atuação, ampliar as ferramentas de
formação e informação para conseguir
oferecer aos nossos associados um
suporte de qualidade e eﬁciente”,
destaca Carlos Samuel de Oliveira
Freitas, atual presidente da ABADI.
O modelo de associação à ABADI
engloba três categorias:
Sócio Efetivo – empresas legalmente
Ser associado à ABADI é considerado

constituídas e dedicadas ao ramo

um diferencial para o mercado de

de administração de imóveis e/ou

administração de imóveis, uma vez

condomínios, de idoneidade

que a Associação atua vigorosamente

comprovada, cujos dirigentes gozem

na representatividade do setor, na

de boa reputação.

orientação jurídica e na formação,

Sócio Contribuinte – pessoas jurídicas

qualiﬁcação e capacitação de

que prestem serviços aos condomínios,

proﬁssionais do mercado.

às imobiliárias, aos proprietários de
imóveis e às administradoras.
CEJUR (Centro de Estudos Jurídicos) –
advogados pessoa física, com inscrição
ativa na OAB.

Quer se associar? Nos envie a ﬁcha preenchida,
que retornaremos o contato!
Empresa

Pessoa Física

A IMPORTÂNCIA DA
ADMINISTRADORA
PARA O MERCADO
IMOBILIÁRIO
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A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO

A IMPORTÂNCIA DA
ADMINISTRADORA
PARA O MERCADO
IMOBILIÁRIO
Ainda é muito comum ouvirmos
indagações em torno das razões em
contratar uma administradora para

“É um elo de
garantia entre
as partes”

operar na intermediação de aluguel,
compra e venda de imóveis e
administração de condomínios.
A ABADI, como instituição atuante
no mercado há 45 anos, sempre reforça
a importância da administradora nas
transações imobiliárias para garantir
a segurança de quem está comprando,

Carlos Samuel de Oliveira Freitas,

vendendo e alugando um imóvel

presidente da ABADI.

e até mesmo para os síndicos na
administração de seus condomínios.
As administradoras de imóveis vêm
se atualizando e modernizando cada
vez mais para proporcionar melhores
intermediações com seus clientes
e entender a necessidade de cada
um deles.

PALAVRA DE
ENTIDADES
PARCEIRAS
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PALAVRA DE ENTIDADES PARCEIRAS

“A ABADI tem marcante presença na representação
das empresas de administração de condomínios e
imóveis, tornando-as mais produtivas e capacitadas
ao longo desses 45 anos de existência. O Sindicato
da Habitação do Rio de Janeiro (Secovi Rio) tem
muito a agradecer à ABADI por todas as parcerias
realizadas até hoje e por seguir ﬁrme e forte na
representatividade e atualização do setor, mesmo
nos tempos mais desaﬁadores da economia
brasileira” – Pedro Wähmann, presidente
do Secovi Rio.

PALAVRA DE
ENTIDADES
PARCEIRAS
“A fundação da Associação Brasileira
das Administradoras de Imóveis
(ABADI) trouxe paz ao mercado de
administração de bens, sobretudo no
campo ético, estabelecendo medidas
impeditivas de violação de princípios
de eticidade e buscando difundir a
adoção de regras de comportamento,
visando sempre o interesse maior
da sociedade.
O aniversário de 45 anos da ABADI
demonstra por si só o seu
fortalecimento, devendo ser ressaltado
que não se tem registro de atos
praticados por seus associados em
desobediência aos conceitos éticos, o
que é extremamente relevante e coloca
a entidade em destaque” – Manoel da
Silveira Maia, presidente do CRECI-RJ.

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
BIÊNIO 2018-2020
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL . BIÊNIO 2018-2020

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

BIÊNIO
2018-2020

DIRETORIA EXECUTIVA

Marisa
Braga Yen
Diretora
Administrativa
Financeira

Rômulo
Cavalcante
Mota
Diretor
Jurídico

Marcelo Borges
da Silva
Diretor de
Condomínio
e Locação

Carlos Samuel de Oliveira Freitas
Presidente

Luis Antônio
Pires Neto
Diretor de
Planejamento
e Marketing

Paulo
Heitor
Guglielmo
Diretor
Social

Arnon
Velmovitsky
Diretor para
Relações com
o Judiciário

Antônio Henrique Lopes da Cunha

Antônio José F.
Costa Neto
Secretário

COMISSÃO DE ÉTICA

Alberto Paulo
Monnerat
Diretor para
Relações
Externas

SUPLENTES

CONSELHO DELIBERATIVO

Pedro
Carsalade
Presidente

abadi.com.br

Evanil Augusto Ribeiro
Mauro Sergio M. Machado
Alex Velmovitsky
Newton Mendonça
Sonia Chalﬁn

Dennys Abdala Muniz Teles
Frederico H. Rodrigues Moreira
Luis Carlos Bulhões Carvalho da Fonseca Filho
Luis Felipe C. Figueiredo
Marco Antônio Silva Freitas
Marco Antônio Vieira de Mello
Renato Coelho de Oliveira
Ronaldo Wähmann Coelho Neto

Rafael
Thomé
Diretor de
Novos Projetos
e Inovação

Francisco
Castel
Branco
Diretor de
Imóveis

COMISSÃO DE
CONCILIAÇÃO
E ARBITRAGEM
Marisa Braga Yen
Antônio Henrique Lopes da Cunha
Marco Antônio Samuel Silva Freitas
Roberto Bigler

COLABORADORES

Manoel da Silveira Maia
Deborah O’Dena Mendonça
Cesar Thomé Junior

Alessandra
Lobato
Coordenação

Celso Mendes
Auxiliar de
Escritório

Débora Oliveira
Auxiliar de
Serviços Gerais

Edinete
Motta
Recepção

Lorena Moraes
Auxiliar
Administrativo
NUFEI

Tatiana Salgado
Coordenação
NUFEI
Comunicação

Verônica
Vergasta
Financeiro

EX-PRESIDENTES
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EX-PRESIDENTES

George
de Moraes
Masset

Augusto
Alves
Moreiras

Rômulo
Cavalcante
Mota

Isaldo
Vieira de
Melo

2018-2020
(Atual)

Carlos Samuel de Oliveira Freitas
George
Eduardo
Masset

Pedro
Carsalade

Débora
O’Dena
Mendonça

Presidente

1996-2000

1994-1996

1992-1994

abadi.com.br

1990-1992

1986-1990

Rômulo
Cavalcante
Mota

2012-2018

1982-1986

Francisco
das Chagas
Machado

2008-2012

Continuação...

1978-1982

Geraldo
Rezende
Ciribelli

2004-2008

1974-1978

EX-PRESIDENTES

Manoel
da Silveira
Maia

2000-2004
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Cesar
Thomé
Junior

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Durante esses quase dois anos à frente da ABADI,
venho dando continuidade à gestão e assegurando
a manutenção das conquistas e avançando com
novos projetos, sempre valorizando tudo o que
a Associação já realizou em prol de um mercado
mais saudável.

PALAVRA
DO
PRESIDENTE
Há 23 anos, acompanho diretamente
o desenvolvimento da ABADI, tendo
vivenciado uma série de progressos
e fases do setor imobiliário em que
a Associação se manteve inﬂuente
e atenta às questões mais relevantes.
São 45 anos de visão estratégica para
lidar com todos os desaﬁos da área
e valorizar as atividades do mercado
imobiliário e seus proﬁssionais
e colaboradores.

Carlos Samuel de Oliveira Freitas
Presidente

ABADI NA
MÍDIA
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ABADI NA MÍDIA

ABADI
NA MÍDIA
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ABADI NA MÍDIA

VÍDEO
INSTITUCIONAL

Clique para assistir
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PRINCÍPIOS
DA ABADI
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PRINCÍPIOS DA ABADI

PRINCÍPIOS
DA ABADI
MISSÃO

VISÃO

VALORES

Representar as empresas de

Atualmente, a ABADI

• Respeito à tradição

administração de condomínios

é referência nacional na

e compromisso com

e imóveis, valorizando

representação empresarial

a modernidade;

a atividade e disseminando

do mercado de administração

• Valorização da formação

conhecimento e valores éticos.

de condomínios e imóveis.

proﬁssional;
• Compromisso com a formação
da imagem da atividade junto
à opinião pública;
• Defesa da prática justa e dos
valores éticos na administração

ABADI, há 45 anos representando
empresas de administração de
condomínios e imóveis, disseminando
conhecimento e, sobretudo, valorizando
suas atividades.

de condomínios e imóveis;
• Integração e valorização
da atividade junto aos poderes
constituídos e à sociedade.

UM OLHAR
PARA
O FUTURO
E AS
TENDÊNCIAS
DO MERCADO
IMOBILIÁRIO
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UM OLHAR PARA O FUTURO E AS TENDÊNCIAS
DO MERCADO IMOBILIÁRIO
A ABADI tem no seu “DNA” – e sua história também

Hoje, o setor experimenta novas mudanças, novos

tem demonstrado isso – um olhar sempre voltado para

formatos de condomínios, novas possibilidades de

o futuro. Há 45 anos, quando sua criação por um grupo

locação e comercialização. A tecnologia evolui de forma

de empresários liderados pelo saudoso Geraldo Resende

extremamente rápida. A disseminação do conhecimento

Ciribelle, o foco principal sempre foi dotar as

através das redes sociais é impressionante, os tomadores

administradoras de imóveis e condomínios de técnica,

dos serviços imobiliários estão cada vez mais exigentes,

ferramenta e conhecimento para transformar o mercado

mas o mercado continuará com a mesma obrigação

imobiliário em um mercado ético, proﬁssional e útil

de prover moradias dignas e escritórios cada vez mais

à sociedade.

inteligentes para atender a esse público.

Foi assim quando lutou pela aprovação
de uma lei de locações mais justa, tanto
para o locador quanto para o locatário; quando
idealizou e realizou o primeiro CONAI dando
visibilidade às questões que aﬂigiam o setor;
quando, pioneiramente, criou o Encontro de
Síndicos – evento mais importante do
segmento no Brasil; e quando criou o NUFEI
(Núcleo de Formação e Excelência Imobiliária)
a Pós-Graduação em Excelência no Direito
Imobiliário, um dos primeiros cursos de
especialização na área na cidade do Rio de
Janeiro. E a ABADI continuará sendo assim –
uma associação de vanguarda e inovadora
no mercado imobiliário.

A ABADI sabe disso e está preparada para mais esses
desaﬁos!

Pedro Carsalade
Presidente do Conselho Deliberativo da ABADI
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UM OLHAR PARA O FUTURO E AS TENDÊNCIAS
DO MERCADO IMOBILIÁRIO
Em 2019 o tão esperado início do ciclo de recuperação do
mercado imobiliário parece ter se consolidado, tendo em
vista o registro de números melhores em relação a 2018.
Prova disso é que de acordo com um levantamento da
ABADI, entre janeiro do ano passado até este ano, cerca
de 40% dos imóveis que estavam disponíveis para locação
foram ocupados. No primeiro semestre deste ano 10,4 mil
novos imóveis foram lançados, demonstrando um maior
otimismo do setor produtivo no crescimento da economia.
A ABADI acredita que esse cenário de recuperação
permanecerá crescente no próximo ano, propiciando
um incremento nos negócios das empresas e maiores
oportunidades.

Evidentemente que novas práticas deverão
ser adotadas pelas organizações, notadamente
pelo fato de estarmos inseridos no epicentro
de uma transformadora revolução tecnológica
que vem desaﬁando os empresários na adoção
de novas ferramentas e metodologias
operacionais. Temos esperança de um futuro
pujante para o setor de produção e serviços
imobiliários e como associação de classe
buscaremos incessantemente nutrir nossas
associadas de informações e tendências que
possam fortalecer ainda mais tão importante
e imprescindível atividade para a economia
do país e para milhões de brasileiros que
precisam de qualidade na prestação de
serviços voltada a conferir tranquilidade
na moradia.
Marcelo Borges
Diretor de Condomínio e Locação da ABADI

Projeto gráﬁco e diagramação por A Figueira Agência Criativa
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