
CLAÚSULAS 
CONTRATUAIS
CONCORRÊNCIA ÉTICA E SAUDÁVEL

https://www.youtube.com/watch?v=hUBzRvaFGx4


Democratizar conhecimento, 
com objetivo de tornar a 
relação com o cliente mais 
profissional, transparente e 
saudável/rentável.

PROPÓSITO



QUEM SOU EU?

Kátia Marim Treviso

• Jornalista

• Especializada em Marketing Estratégico

• Experiência em Gestão de Vendas

• 20 anos de experiência na líder de mercado

• 3 anos como consultora independente

• Foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais



Agenda de hoje

• Mitos da 
negociação

• Interpretação 
contratual

• Cláusulas abusivas

• Argumentação ética



5 MITOS DA NEGOCIAÇÃO



“

”

INTERPRETAR UM 
CONTRATO É 
RESPONSABILIDADE 
DO JURÍDICO / 
ADVOGADO

CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”
OS CONTRATOS DAS 
EMPRESAS 
CONSERVADORAS 
SÃO TODOS IGUAIS

CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”

NÃO PRECISO 
OLHAR O CONTRATO 
DA EMPRESA 
CONCORRENTE 
PARA SABER O QUE 
ELA OFERECE

CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”

MINHA 
RESPONSABILIDADE 
COM O CONTRATO 
É GARANTIR A 
ASSINATURA DO 
CLIENTE
CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”

CONTRATO É APENAS 
UM PAPEL, POSSO 
FAZER ALTERAÇÕES 
NO WORD SEM 
NENHUM PROBLEMA
CRENÇAS DE VENDEDOR



INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL



Para identificar cláusulas

abusivas, o vendedor
precisa aprender a 

interpretar as cláusulas

dos contratos.



PRECISA CONHECER, 

EXPLICAR E SABER 
DEFENDER OS 

CONTRATOS DO 

SERVIÇO QUE OFERECE!



A correta
interpretação da 
minuta contractual 
pelo comercial É 
RESPONSABILIDADE 
DA PRESTADORA DE 
SERVIÇO.



Sugestão:

Encontros para leitura e discussão sobre a 

interpretação da minuta contratual.



MATERIAL DE APOIO
UMA MOSTRA DE PONTOS QUE PODEM SER COLOCADOS NESSAS RODADAS.



PARTES DO 

CONTRATO



QUAIS SÃO AS PARTES DE UM CONTRATO?

 Dados dos clientes / elevadores

 Objeto

 Obrigações da contratada

 Obrigações do cliente

 Valores / tributos / reajustes

 Responsabilidade Civil

 Prazo

 Rescisão

 Condições Gerais

 Foro

 Assinaturas



Objeto
DEFINIÇÃO SE O CONTRATO COBRE OU NÃO PEÇAS.



CONTRATO DE 

CONSERVAÇÃO

“Constitui objeto do presente Contrato a prestação de 

serviços técnicos especializados de manutenção

preventiva e corretiva para elevadores, pela 

CONTRATADA ao CLIENTE, não incluindo a aplicação

de peças”



CONTRATO DE 

MANUTENÇÃO 

INTEGRAL

“Constitui objeto do presente Contrato a prestação 

de serviços técnicos especializados de manutenção 

preventiva e corretiva para elevadores, incluindo 

aplicação de peças, pela CONTRATADA ao CLIENTE”



No entanto...
COM PEÇAS É UM CONTRATO DE EXCLUSÃO!



Exemplo de cobertura

Executar os serviços sem ônus adicional para o CLIENTE, na aplicação de

materiais auxiliares e lubrificantes especiais para equipamentos na

substituição ou reparos de componentes, partes e peças originais, tais como:

máquina de tração, rolamentos, motor, freio, gerador, coletor e escovas;

limitador de velocidade; painéis de comando, seletor, despacho, bobinas,

relês, conjuntos eletrônicos, chaves e contatores, microprocessador, módulo

de potência; cabos de aço e cabos elétricos; aparelho seletor, fita seletora,

pick-ups, cavaletes; polias de tração, desvio, esticadora, secundária e

intermediária; limites, para-choques, guias, fixadores e tensores; armação de

contrapeso e cabina, coxins; freio de segurança; carretilhas de portas,

trincos, fechadores, garfos, rampas mecânicas e eletromagnéticas; operador

elétrico, bomba hidráulica, correias, correntes e cordoalhas.



Exemplo de exclusão

Estão excluídos deste Contrato os serviços decorrentes de negligência, mau trato,

uso indevido ou abusivo, agente externo (por exemplo umidade, poeira, gases,

salinidade, variação de tensão elétrica, ferrugem, entre outros), caso fortuito ou força

maior e ato ou omissão que não da CONTRATADA, bem como,

acabamentos e revestimentos em geral, painéis de cabina, vidros, espelhos,

difusores de luz, lâmpadas, starters, reatores, baterias, botões e componentes,

corrediças e guias de portas, portas de cabina e pavimento, soleiras,

ventiladores da cabina, fotocélulas, barras de reversão, barras de proteção

eletrônica e seus componentes, sistemas de intercomunicação e seus

componentes, monitor de tráfego, componentes de portaria e cabina do sistema

de biometria (BioPass), cartões de acesso, pistão e centralina, e a mão de obra

necessária para aplicação das peças e componentes mencionados nesta

cláusula, bem como outros serviços não abrangidos neste contrato.



FICA A DICA

Prospecção:  avaliar o contrato do concorrente 

junto com o cliente!

Clientes na carteira: atenção com mudança de 

síndicos. Novos profissionais podem pedir 

explicação da minuta antiga com cláusulas 

mais ou menos abrangentes.



PONTOS IMPORTANTES

Dados 
Cadastrais

Vigência
(renovação
automática)

Valor
Índice de 
reajuste

Atraso de 
pagamento

Prazo de 
garantia

Horário de 
Atendimento 

(Emergências)
Aviso prévio

Multa 
rescisória

Peças de 
menor vulto

Precificação é 

assunto para 

outra palestra



DADOS 

CADASTRAIS



PONTOS IMPORTANTES



ÍNDICE DE 

REAJUSTE



Exemplo de cláusula

 “O valor contratual será reajustado automaticamente, obedecida a
periodicidade mínima permitida legalmente, com base na variação
do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) da
Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo,
considerando-se como índice inicial o do último mês anterior ao do
início da vigência e como índice final o do último mês anterior ao do
que o reajuste seja devido.”

 “Quando o índice final não for conhecido na data de emissão da
fatura, este será estimado com base na última variação disponível,
procedendo-se ao correto reajuste na fatura do mês subseqüente”.



QUAL ÍNDICE USAR?

 IGP-DI

 IGP-M

 IPCA

 INPC

 INCC

Essa definição é estratégica de cada empresa.

O cuidado para não trocar índices sempre que houver grandes
variações. A EMPRESA E O CLIENTE PODEM SAIR PERDENDO.



ATRASO DE 

PAGAMENTO



Exemplo de cláusula

Sobre os pagamentos efetuados com atraso incidirão correção monetária calculada
com base nos índices de variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna), coluna 2, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, juros de 1%
(um por cento), ambos calculados pro rata die, multa moratória de 2% (dois por
cento), além de encargos monetários e despesas administrativas e/ou bancárias
relacionadas à cobrança.

Segundo o Código de defesa do 

consumidor, o valor não pode passar dos 

2% do total do boleto. Essa taxa é única 

para cada título e não se altera, 

independentemente dos dias passados 

após a data de vencimento.

Já o valor dos juros moratórios, 

diferentemente das multas, é variável. O 

aumento é de 1% pro rata, ou seja, a 

cada 30 dias (um mês comercial) é 

acrescido, proporcionalmente, até 1% do 

valor cheio do boleto.



GARANTIA



Código do Consumidor define 90 dias para 
bens duráveis em relação a FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO. 

Por isso, no caso dos elevadores,a partir da 
aplicação do componente.

Garantias mais amplas são decisões internas
com o objetivo de fidelizar o cliente e precisam
estar devidamente acompanhadas
internamente pelas empresas.



FICA A DICA

Seu contrato tem essa cláusula? 

Estão excluídos deste Contrato (ou da garantia) decorrentes 

de negligência, mau trato, uso indevido ou abusivo, agente 

externo (por exemplo umidade, poeira, gases, salinidade, 

variação de tensão elétrica, ferrugem, entre outros), caso 

fortuito ou força maior e ato ou omissão que não da 

CONTRATADA.



ATENDIMENTO 24 

HORAS 

7 DIAS POR SEMANA



Horário de Atendimento:

Exemplo: segunda à sexta-feira, das 08:00h às
17:00h.

Serviço de Emergência:

Exemplo:  segunda à sexta-feira, das 17:01 às 23:00 
horas, destinado exclusivamente ao atendimento
de chamados para normalização inadiável do 
funcionamento dos elevadores, podendo, na
ocasião, aplicar materiais de pequeno porte.

Plantão de Emergência:

Exemplo: todos os dias, das 23:00 às 8:00 horas, 
única e exclusivamente para atendimento de 
chamados para soltar pessoas retidas em cabinas, 
ou para casos de acidentes. 



“Na hipótese da normalização
necessitar de mão-de-obra em
maior quantidade que a 
razoável, ou de materiais não
disponíveis no Estoque de 
Emergência, a regularização
será postergada para o dia útil
imediato condicionado à 
disponibilidade dos materiais, 
durante o horário normal de 
trabalho da CONTRATADA.”

EXEMPLO DE CLÁUSULA



Mais do que o horário, é 

importante definir e 

esclarecer o que é feito 

e quais são os limites 

para esses períodos.

FICA A DICA



CLÁUSULAS ABUSIVAS



O QUE SÃO?

 Cláusulas abusivas são aquelas que colocam o 

consumidor em desvantagem nos contratos de 

consumo. 

 São abusivas não só as cláusulas contratuais a que 

se refere o Código do Consumidor, como também

aquelas previstas nas Portarias do Ministério da 

Justiça.



E qual a cláusula campeã de reclamação por ser abusiva?



Na verdade, é a combinação de 
NO MÍNIMO 2 cláusulas



Multa rescisória

Na ocorrência de rescisão imotivada, a parte 

responsável pagará à outra multa compensatória 

correspondente a 50% das mensalidades 

restantes para o término do prazo contratual.



PRAZO DO 

CONTRATO

O presente Contrato vigorará pelo prazo 

constante em seu preâmbulo, sendo 

automaticamente prorrogado por períodos 

determinados, iguais a 12 meses, se não ocorrer 

notificação em contrário por parte do CLIENTE ou 

apresentação de novo contrato pela 

CONTRATADA, 30 dias antes do seu término 

original ou de sua prorrogação.



Art. 598 do Código civil

A prestação de serviço não se 
poderá convencionar por mais de 
quatro anos (segue)... 

Neste caso, decorridos quatro anos, 
dar-se-á por findo o contrato.



MOTIVADA

Por parte da prestadora de serviço: 

• Intervenção de Terceiros;

• Inadimplemento financeiro do Cliente.

Por parte do cliente:

• Equipamento em estado temerário 

(comprovada por laudo de empresa IDÔNEA 

• e IMPARCIAL);

• Falência ou estado de recuperação judicial.



IMOTIVADA

Em qualquer outra hipótese, mediante aviso por 
escrito, concretizando-se a rescisão ao término 
do prazo de 30 dias, contado da data do 
recebimento do aviso.

Na ocorrência de rescisão imotivada, a parte 
responsável pagará à outra multa 
compensatória correspondente a 50% das 
mensalidades restantes para o término do prazo 
contratual.



BASE LEGAL

Código Civil:

“Art. 603: Se o prestador de serviço  for 
despedido sem justa causa, a outra parte será 
obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição 
vencida e por metade a que lhe tocaria de 
então ao termo legal do contrato.”



Caso real

• Contrato de R$ 1.500 por mês;

• Insatisfação por aplicação de peças sem prévia 
aprovação (botões frágeis) e manutenção com 
baixa qualidade;

• Decisão de cancelando quando o contrato tem 2 
anos;

• Faltam 24 meses para finalizar o contrato: R$ 36 
mil;

• Multa de R$ 18 mil.



O que é menor vulto?



Aplicação de peça

“Os serviços de maior vulto, de reparos ou de substituições de peças serão 

executados pela Contratada, somente após a prévia aprovação de quem de direito”.

O cliente está autorizando a aplicação – SEM PRÉVIA APROVAÇÃO – de itens de 

menor valor.



Caso real

• Contrato de R$ 600 por mês;

• Aplicação de 6 botões (produto frágil) por três 
meses seguidos;

• Valor unitário do botão R$ 120,00;

• Por três meses o cliente recebeu o boleto da 
manutenção de R$ 600 + R$ 720 da aplicação dos 
botões.



Não há uma definição única 
para este termo. 

Se o seu contrato tem essa 
cláusula, o consultor deve ter 
uma referência, por exemplo, 
valor maior ou igual ao de uma 
mensalidade.

Apesar disso, cada condomínio 
possui sua realidade financeira, 
sendo este um termo subjetivo.

Esse pode ser uma das grandes 
insatisfações dos clientes!

FICA A DICA



Condições Gerais

“A CONTRATADA, caso seja necessário, poderá instalar no 

‘Software de Controle’ do(s) elevador(es), equipamento e/ou 

softwares adicionais para estabelecer conexão com 

ferramenta de serviço da CONTRATADA, sendo que o 

equipamento e/ou software adicionais pertencerão sempre à 

CONTRATADA, que poderá removê-los ao término deste 

Contrato. O CLIENTE dá à CONTRATADA o direito de conectar 

eletronicamente sua ferramenta de serviço ao(s) elevador(es), 

bem como total acesso de leitura, uso e atualizações dos 

dados emitidos pelo “Software de Controle.”

Outro ponto



Qual o problema?

O consumidor que se deparar com uma cláusula abusiva poderá recorrer à 

Justiça para pleitear sua nulidade, e, consequentemente, livrar-se da 

obrigação nela prevista. 

Esse processo é caro, longo e algumas empresas têm Departamentos

Jurídicos muito especializados. O que desmotiva o cliente a cancelar o 

contrato e a entrar na justiça.



Alternativas
• Divulgação da informação;

• Apoiar o cliente na negociação da multa;

• Trabalhar alternativas para o pagamento da multa;

• Orientação sistêmica aos representantes/consultores comerciais;

• Esclarecimento aos clientes;

• Trabalhos em administradoras associações, sindicatos e organizações.



Obrigada

Para mais informações:

 katiamtreviso@zuncapress.com

 11 9 8999-4641

 Instagram e Linkedin: @katiatreviso

mailto:katiamtreviso@zuncapress.com

