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EDIÇÃO ESPECIAL 

Coeficiente de proporcionalidade,  
prestações extras e repasse de unidades 

Conheça o seu coeficiente de proporcionalidade. Esse índice é utilizado para indicar o percentual 
que uma unidade representa em um determinado empreendimento. Para seu cálculo, podem ser 
utilizados vários parâmetros, conforme seja o interesse dos envolvidos: a área, o preço de custo, o 
preço de mercado etc. No nosso caso, o parâmetro utilizado é o preço de custo ajustado ao preço 
de mercado, ou seja, algumas áreas são mais valorizadas do que outras, e isso é feito de modo a 
extrairmos aproximadamente a mesma vantajosidade para todos os cooperados, proporcional-
mente ao valor investido. Em arquivo em anexo (“Coeficiente de Proporcionalidade”), apresenta-
mos o coeficiente de proporcionalidade de cada unidade. Na mesma planilha, consta sua base de 
cálculo, ou suja, o valor de custo ajustado a preços de mercado das unidades residenciais, em va-
lores do primeiro semestre de 2014, quando ocorreu a individualização dessas unidades. A utiliza-
ção desses valores é um parâmetro bastante seguro para realizar o cálculo do coeficiente de pro-
porcionalidade, pois é o retrato de um momento em que foi possível realizar o cálculo do valor 
total de cada unidade.  No caso das lojas, a individualização ocorreu somente após o reajuste de 
setembro de 2014, de modo que a taxa então aplicada (4,88%) precisou ser expurgada do valor 
total. Com isso, faz-se possível comparar o valor das lojas com o valor das unidades residenciais.  

O coeficiente de proporcionalidade será muito importante para o cálculo das prestações suple-
mentares que serão cobradas a partir de novembro de 2017 (61ª prestação). Ao contrário do que 
se possa imaginar, o valor dessa prestação será diferente do valor cobrado na 60ª prestação. Isso 
porque todas as unidades pagaram valores iguais durante um longo tempo, ou seja, antes da indi-
vidualização. Essa distorção será corrigida pelo coeficiente de proporcionalidade. Para que o coo-
perado possa ter uma ideia mais segura de quanto pagará a partir de novembro de 2017 (61ª 
prestação), na  mesma planilha estão dispostas duas colunas: uma com a prestação de fevereiro 
de 2017; e a outra com a prestação de novembro de 2017, mas sem a correção do INCC do perío-
do, que sobre ela ainda incidirá. Ou seja, para um cálculo mais seguro, é interessante acrescentar 
algo como 4,25% na prestação de novembro, correspondente à nossa estimativa para a evolução 
do INCC no período. Importante observar que todos os pagamentos potenciais até setembro de 
2014 foram considerados, inclusive o valor da caução e da entrada. Vale ressaltar foi excluída a 
loja 6 de todos os cálculos, pois tal pertence à construtora, por acordo contratual, e quanto a ela 
não haverá qualquer acréscimo monetário, em tempo algum, de modo que ela se equivale a uma 
área comum (apenas para efeito desse cálculo).  



Prestações extras. Conforme temos amplamente divulgado, será necessária a cobrança de presta-
ções extras, finda a 60ª prestação. O quantitativo de prestações extras varia de acordo com aper-
feiçoamentos na metodologia de cálculo, com a rentabilidade obtida nas nossas aplicações finan-
ceiras (foram aproximadamente o dobro da inflação) e com economias já obtidas e a ser obtidas  
(projetadas) na construção. Em junho de 2016, elas estavam na marca de 9 prestações extras co-
mo parâmetro mínimo. Agora, calculamos que serão necessárias 8 prestações extras para concluir 
a obra. Confira abaixo os cálculos (situação em 31/12/2016):  

PREVISÃO DE RECEITAS Valor (em R$) 

Disponibilidade em 31/dezembro/2016 (em conta e investimentos) 7.789.688,84 

Valores líquidos a receber  8.937.570,90 

Lucro esperado com a venda de 8 vagas de garagem 250.000,00 

Total 16.977.259,74 
 

PREVISÃO DE DESPESAS Valor (em R$) 

Valor máximo remanescente atualizado da obra (contratualmente previsto) 20.455.481,40 

Taxa de administração da construtora 1.400.000,00 

IPTU do terreno (previsão para 2017 e 2018) 285.000,00 

Taxa de administração da Cooperativa e outras despesas 500.000,00 

Total 22.640.481,40 
 

DÉFICIT  Valor (em R$) 

Previsão de Despesas menos Previsão de Receitas 5.663.221,66 

Potencial mensal de arrecadação (janeiro/2017) 723.124,66 

Quantidade de meses para compensar o déficit (sem arredondamento) 7,83 meses 

Reserva técnica (valor que leva ao arredondamento) 121.775,62 

Quantidade de meses para compensar o déficit  8 meses 

O quantitativo de 8 prestações extras só vai se confirmar se todas as unidades inadimplentes fo-
rem repassadas. Contudo, se considerarmos, por hipótese, que nenhuma unidade inadimplente 
seja repassada, a quantidade de meses para compensar o déficit, ou seja, necessária para concluir 
a obra, será de até 12 meses. Nesse caso, a Cooperativa reterá o dinheiro das prestações extras e 
fará a devolução a cada cooperado à medida em que as unidades sejam repassadas, de acordo 
com o coeficiente de proporcionalidade de cada um. Relembre abaixo os motivos que levaram a 
Cooperativa a cobrar prestações extras. As imprevisibilidades poderiam impactar em 22,25% de 
acréscimo, mas uma política austera de negociação de preços e de gastos minimizou esse efeito.  

13,6% (A) 
Foi o quanto cresceu a área total a ser construída com a obrigatoriedade de construção do 
terceiro subsolo , que tem 1.468 m2 de área (a área total passou a ser de 10.820,26 m2).   

9,15% (B) 
Esse foi o percentual estimado de perda com a política de reajuste anual aplicada pela Diretoria. 
Naquela época não era cogitada a volta da inflação.  

1,25% (C) 
Esse foi o percentual de perda da Cooperativa com as diversas renúncias de arrecadação que 
ocorreram até o momento, em função de ajustes*.  

1,75% (D) 
Esse foi o percentual de economia da Cooperativa com a política de adiantamento das 
prestações à Terracap, com redução na incidência de juros.  

22,25% 
(A+B+C–D) 

Esse foi o percentual de perda total, considerando todas as compensações acima, e que 
precisará ser reposto.  

 

15% 
Esse foi o limite de acréscimo nas prestações que a Diretoria conseguiu após negociar o preço-
alvo com as construtoras e reduzir outros custos (até 8 prestações a mais, após as 60 previstas).  

** Em maio de 2014, foi realizado o recálculo do valor das unidades do 1º andar com terraço, que haviam sido precifi-
cadas acima do ideal de equalização da vantajosidade para todas as unidades, medida que implicou uma arrecadação 
global a menor de R$ 212.616,75. Em outubro de 2014, foi realizado novo ajuste, dessa vez para reduzir o gravame 
das lojas com vitrine maior, o que implicou uma renúncia de R$ 150.109,34 no total a ser arrecadado.  



Repasse de unidades inadimplentes. Isso nos leva a um assunto extremamente importante, refe-
rente ao repasse das unidades inadimplentes. Entramos em contato com alguns desses coopera-
dos e oferecemos uma oportunidade de retomada da unidade residencial, de modo que  alguns 
cooperados estão analisando a viabilidade de retomar os pagamentos. Em arquivo em anexo (“U-
nidades Disponíveis”), apresentamos o valor de cada unidade a ser repassada. O valor do ágio é 
tomado pelo seu valor histórico, ou seja, sem correção monetária, constituindo-se apenas em um 
valor referencial, porque na maioria dos casos, após a detecção de possíveis interessados, as ne-
gociações serão conduzidas diretamente pelos cooperados inadimplentes. Mesmo com o acrésci-
mo de 8 prestações extras, o valor por m2 das unidades a serem repassadas permanece dentro do 
preço de mercado, variando de R$ 7.922,94 a R$ 8.708,98, dependendo da posição da unidade. 
Isso demonstra que ainda persiste uma certa vantajosidade para o corpo de cooperados, que está 
adquirindo imóveis de forma parcelada e sem juros, por valor inferior ao preço à vista. Cabe, por-
tanto, observar que esse é um diferencial que nenhum outro investimento tem: a possibilidade de 
parcelamento do ágio sem juros. No momento, esse parcelamento poderá ser feito em até 16 ve-
zes, correspondendo ao total de prestações vincendas mais o total provável de prestações extras.  

Após o carnaval (data recomendada pelos analistas de mercado), daremos início à campanha para 
o repasse das unidades inadimplentes. O esforço envolverá a divulgação para toda a base do Legis-
lativo e do TCU, por meio eletrônico (11 mil e-mails). Contaremos também com o auxílio de asses-
soria imobiliária para ampla divulgação em diversos canais. Ainda, estamos em contato com outras 
entidades para auxílio no esforço de divulgação. Outras iniciativas de baixo custo estão sendo ana-
lisadas. Lamentavelmente, neste primeiro momento, ao contrário do que desejávamos, não pode-
remos ofertar para o público em geral as unidades adimplentes que tenham interesse no repasse. 
Esperamos atuar tão logo isso seja possível em prol desses cooperados. Pedimos a compreensão 
de todos, pois a prioridade é obter recursos para concluir a obra. Conheça a base da campanha, 
que contará, é claro, com todo um acompanhamento técnico e fotográfico: 

Cooperativa dirigida por auditores do TCU oferta unidades remanescentes no Noroeste 

Um projeto esmerado e localização privilegiada aumentam a expectativa de valorização  

de lojas e unidades residenciais no bairro que será o mais caro de Brasília 

A Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais (Coophaf) coloca à disposição do público em geral 
unidades residenciais remanescentes em edifício localizado no Setor Noroeste, além de ampla loja. O empreendimen-
to, localizado na CRNW 510, já está em obras, com entrega das unidades prevista para ocorrer no final de 2018.  Por 
não visar a lucro, a vantajosidade do empreendimento fica assegurada. “É um edifício de qualidade superior, e que 
conta com diferenciais não usuais, como acabamento diferenciado e projetos compatibilizados. Enfim, uma ótima 
oportunidade para adquirir um ativo de alto nível sem incorrer nos juros proibitivos do mercado”, observa Dario Cor-
satto, presidente da Cooperativa. Com unidades residenciais a partir de R$ 265 mil (33,5 m2), o pagamento pode ser 
efetuado com zero de entrada e até 16 parcelas sem juros (com incidência apenas do INCC). Entre em contato conos-
co pelo e-mail coophaf@gmail.com ou ligue para (61) 99110-5000 e informe-se sobre as unidades remanescentes. 
Acesse www.coophaf.org.br e saiba mais sobre o empreendimento. 

Assembleia Geral Ordinária. Nossa assembleia de prestação de contas será realizada um pouco 
mais tarde, neste ano, e por dois motivos. O primeiro é que a contabilidade está tendo muito mais 
trabalho para compatibilizar as contas, tendo em vista o início das obras. O segundo motivo, quan-
to ao qual chamamos especial atenção dos cooperados, refere-se ao processo de escolha das va-
gas de garagem, cuja sistemática pretendemos submeter à Assembleia. Há três possibilidades: a) 
aplicar a lógica da menor distância entre a vaga e a unidade; b) inverter a ordem do sorteio utiliza-
da para a escolha das kits; e c) realizar novo sorteio. Todas as possibilidades apresentam vanta-
gens e desvantagens, de modo que deixaremos a critério do corpo de cooperados essa escolha, já 
que os diversos grupos de interesse se equivalem em termos quantitativos. Na próxima edição do 
Informativo, forneceremos todos os detalhes pertinentes ao processo de escolha dessa vagas. A 
Assembleia está prevista para ser realizada na última semana de abril. Em breve, disponibilizare-
mos toda a documentação para consulta prévia na sede da Cooperativa. 



  

Obras seguem em ritmo avançado. No momento, prosseguem as escavações do segundo subsolo 
e o trabalho de contenção do terreno. As obras estão em um ritmo acima do previsto, em função 
da baixa quantidade de chuvas verificadas, de forma que estamos com 32 dias à frente do crono-
grama. As obras estão previstas para serem concluídas em outubro de 2018. 

  INFORMAÇÕES MPORTANTES   

INCC a ser aplicado para a 
prestação de Fevereiro: 0,34% 

Fundo de obra (em 3/2):  
R$ 8.009.198,43 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 7,3% 

Visita à Superintendência Regional da Caixa. Provo-
cada por uma analista de mercado, que nos procurou 
para ofertar um portfólio de investimentos alternati-
vo, a Diretoria da Cooperativa passou a investigar a 
remuneração ofertada pelo CDB da Caixa, que, para o 
nosso volume de investimentos,  varia atualmente 
entre 99% e 101% do CDI (a depender do tempo da 
aplicação). Nesse patamar, a remuneração do CDB 

representa aproximadamente o dobro da inflação, de modo que a Diretoria vinha considerando 
satisfatório esse desempenho, em função especialmente do risco praticamente nulo do papel em 
questão. Contudo, em vista do alerta de que poderíamos obter uma maior rentabilidade também 
com baixo risco, convocamos alguns cooperados que têm atuado de forma mais próxima à gestão 
– Lúcio Meireles, Márcio Jordão, Paulo Viegas, Sebastião Moreira e Yulo Sasaki – para nos aconse-
lhar nessa delicada questão. Confrontados com outras opções de investimento que poderiam ren-
der até 110% do CDI, em instituições de menor porte, e tomando conhecimento das garantias o-
fertadas, concluímos que, feitas as contas quanto ao acréscimo de rentabilidade, o risco não valia 
a pena. Decidiu-se então procurar a Superintendência Regional da Caixa em busca de papeis dessa 
instituição financeira com rentabilidade maior, tendo em vista o expressivo volume de investimen-
tos da Cooperativa. Na reunião (foto), foi-nos explicado que a tendência de queda na taxa de juros 
tem levado as grandes instituições financeiras a limitar a rentabilidade do CDB ao nível já pratica-
do para a Cooperativa, de modo que já estamos no patamar máximo de rentabilidade ofertado 
pela Caixa para esse tipo de aplicação. Uma alternativa seria a aplicação em letras financeiras de 
outras instituições, intermediadas pela Caixa, mas também descartamos essa opção em função 

dos riscos envolvidos. Agradecemos aos cooperados que disponibiliza-
ram parte de seu tempo nesse importante processo decisório. 

Imposto de renda. A declaração de bens para efeito de imposto de 
renda será enviada nos próximos dias para cada cooperado, via e-mail. 
Se você não receber a sua até 28/2, por favor, entre em contato.  


