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INFORMATIVO nº 23 (ESPECIAL)  
Brasília, Outubro/Novembro de 2013 

Olá! Esta é uma edição especial do Informativo da Cooperativa. 

Nossos cooperados estão acostumados a receber informações 

completas sobre o empreendimento que estamos desenvolvendo 

na CRNW 510, e agora queremos estender esse tratamento a toda 

a comunidade que tem interesse em adquirir imóveis de alto pa-

drão a preço de custo. Nas próximas páginas, você conhecerá um 

plano exclusivo, que utiliza a força do cooperativismo em prol da realização do sonho mai-

or de todos nós: morar em um local de localização privilegiada, investindo o dinheiro que é 

fruto de nosso trabalho diário em um empreendimento que tem tudo para obter grande 

valorização. O Noroeste é considerada a última área nobre do Plano Piloto, e os cuidados 

dispensados ao novo bairro, em termos de ecologia, urbanismo e potencial de lazer nos 

autorizam a esperar um máximo de conforto e rentabilidade para os imóveis da área.  

No cooperativismo, cada participante é sócio do empreendimento. Cada coopera-

do é o seu próprio incorporador. É por esse motivo que é possível reduzir em até 30% o 

valor do imóvel, porque dispensamos o trabalho do incorporador – que é muito importan-

te, é justo dizer, porque junta todas as partes para que o todo funcione, e investe muito 

dinheiro antes de os projetos começarem a ser vendidos. Com todo o respeito que temos 

pelas incorporadoras, nossa proposta é de assumirmos esse papel, e nesse mister somos 

perfeccionistas: contratamos os melhores profissionais para fazer um imóvel que será nos-

so, de nossos colegas, de nossos parentes, de nossos filhos.  

Bem vindo! Estamos à sua disposição para atendê-lo da melhor forma possível. 

Atenciosamente, 

 DARIO FAVA CORSATTO 

 Presidente da COOPHAF  



  

VEM AÍ A NOVA FASE DO SETOR NOROESTE 
Assegure agora seu imóvel a preço de custo! 

A Terracap já licitou metade do bairro, e prepara-se para o lançamento da segunda fase do Noroeste. Ain-

da não há data definida para esse lançamento, mas quando ocorrer as Cooperativas acabarão ficando com 

um prazo exíguo para formar grupo e captar o valor da entrada – geralmente expressiva, por força do Edi-

tal. Desse modo, a maior parte das melhores projeções ficam com as grandes incorporadoras, que dispõem 

do capital necessário. Pensando nisso, a COOPHAF, a Cooperativa formada pelos Auditores do TCU, e que 

já administra um grupo no Noroeste (CRNW 510, Bloco A, Lotes 2 e 3), decidiu lançar uma iniciativa inédita: 

o Plano de Antecipação da Entrada. A ideia consiste na captação antecipada da entrada exigida na licitação, 

e que inclui a caução necessária. Os valores ficarão depositados em conta remunerada no Sicoob Legislati-

vo e serão ressarcidos com a rentabilidade auferida em caso de desistência por parte do cooperado, ou se 

por qualquer motivo não for possível levar adiante o projeto. 

Apoio:  
 



 

TABELA DE CUSTOS PREVISTOS 

PRÉDIO RESIDENCIAL* 

Tipo de Apartamento Qtde Área média 
prevista 

Valor total previs-
to 

Valor médio  
do m2 

Apto 2 quartos (1 suíte) 60 75,00 m2 525.000,00 7.000,00 

Apto 3 quartos (2 suítes) 16 87,50 m2 595.000,00 6.800,00 

Cobertura 3 quartos (2 suítes)** 4 150,00 m2 918.750,00 6.125,00 

Cobertura 4 quartos (3 suítes)** 4 175,00 m2 1.041.250,00 5.950,00 

* Configuração exemplificativa para projeção retangular com 1.000 m2, com 1 vaga na garagem por quantidade de quarto.  
** Considerando coberturas com aproveitando de 100% da área superior, com 50% área descoberta, cujo valor do m2 é em média 
50% inferior, de modo que o valor total médio do m2 da área superior resta reduzido em 25%.   

PRÉDIO MISTO (COMERCIAL/RESIDENCIAL)* 

Tipo de Imóvel Qtde Área média 
prevista 

Valor total previs-
to 

Valor médio  
do m2 

Kitinete residencial 55 31,25 m2 225.000,00 7.200,00 

Loja 5 105,00 m2** 1.286.250,00 12.250,00 

* Configuração exemplificativa para projeção comercial no térreo e residencial nos andares superiores, geminada e de meio com 
740m2, com 1 vaga na garagem para cada unidade, além de vagas extras a serem ofertadas.  
** As lojas contemplam 75m2 de piso e mais 40% dessa área (30 m2) no mezanino, sendo o valor do m2 uma média ponderada.  

SISTEMÁTICA DE ANTECIPAÇÃO DA ENTRADA 

Desembolso Kitinete 2 quartos 3 quartos Cob.3qtos Cob.4qtos Loja 

Entrada (15%) 33.750,00 78.750,00 89.250,00 137.812,50 156.187,50 192.937,50 

Antecipação (mensal) 2.250,00 5.250,00 5.950,00 9.187,50 10.412,50 12.862,50 

Saldo remanescente 191.250,00 446.250,00 505.750,00 780.937,50 885.062,50 1.093.312,50 

Prestação mensal 3.187,50 7.437,50 8.429,17 13.015,63 14.751,04 18.221,88 

VALOR TOTAL 225.000,00 525.000,00 595.000,00 918.750,00 1.041.250,00 1.286.250,00 

Veja como Funciona o PLANO DE ANTECIPAÇÃO DA ENTRADA 
• Quando é lançado um edital, o cooperado precisa arcar em poucos dias com 15% do valor total do investimento, 

conforme tabela acima. Isso acaba impossibilitando a participação de muitos interessados.  

• Com o Plano de Antecipação da Entrada, o cooperado antecipa mensalmente 1 ponto percentual desse valor, de 
forma que poderá pagar a entrada em até 15 meses. Veja o valor mensal da antecipação na faixa em amarelo. 

• Caso o edital seja publicado em prazo menor (cenário mais provável), é necessário quitar o valor da entrada para 
que haja confirmação da participação no grupo, ou seguir com as mensalidades e esperar pela formação de grupo 
posteriormente, em nova licitação.  

• O cooperado poderá desistir a qualquer momento, desde que seja antes da oferta de lance à Terracap. Em caso de 
desistência ou não participação de grupo por qualquer motivo, haverá o ressarcimento de todos os valores deposi-
tados e respectiva rentabilidade de conta específica do sistema Sicoob Legislativo. 

• Em caso de sucesso na licitação, o cooperado paga então uma Taxa de Adesão ao empreendimento (que varia 
entre R$ 2.500 e 5.000, veja tabela na próxima página) e assume as prestações do empreendimento, que deverá 
ser quitado em 60 meses – consulte tabela acima, “prestação mensal”. O cooperado poderá optar pelo pagamento 
de intermediárias, de modo a reduzir o valor da prestação mensal.  

PORQUE É MELHOR ADERIR AGORA 

• Antecipar a entrada traz mais tranquilidade, evita imprevistos e sempre é possível desistir (desde que 

antes da oferta do lance à Terracap). Além disso, a Taxa de Adesão será diferenciada, em valor menor 

para quem aderir primeiro (veja tabela na outra página).  

• A escolha das unidades será realizada pela ordem de adesão. Após a aprovação do projeto arquitetôni-

co, o cooperado, observando seu número de ordem, poderá escolher a unidade de interesse (nascente, 

andar preferido), levando em conta sua capacidade de pagamento, eis que haverá uma diferenciação de 

valor entre as unidades, conforme as práticas usuais do mercado.  



 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES. Por favor, leia com atenção: 

1. Todos os dados fornecidos – quantidade de suítes, quantidade 
de vagas na garagem, área prevista, bem como os valores – são 
estimativos, e poderão variar em função de diversos fatores, 
principalmente a configuração da projeção e a otimização do 
projeto arquitetônico. Há vários tipos de projeção que são 
comumente ofertados pela Terracap: terrenos residenciais com 
diferentes formatos (retangular, quadrado) e tamanhos (1.000 
m2, 1.500 m2), bem como terrenos exclusivamente comerciais 
ou mistos (alguns geminados, outros constituindo um bloco in-
teiro). O importante é que o valor do m2 informado aproxima-
se do valor de custo que será efetivamente praticado, qual-
quer que seja o formato da projeção e a solução arquitetônica 
adotada, mas assumindo os últimos valores efetivamente pra-
ticados para as projeções.  

2. Os valores indicados são uma estimativa de valor final para 
imóveis de alto padrão. Não é possível calcular com precisão o 
valor final do empreendimento porque isso depende do valor 
do lance mínimo da projeção a ser determinado pela Terracap 
(utilizamos o último valor praticado), e posteriormente poderá 
haver o impacto de ágio a ser praticado no processo licitatório. 

3. Os valores apresentados são valores médios, que também 
podem variar para cima ou para baixo em função do andar do apartamento (mais alto ou mais baixo) e da posição 
em relação ao sol (nascente ou poente), conforme as práticas usuais do mercado.  

4. Os valores não incluem o custo financeiro relacionado ao empreendimento. Assim, não estão incluídos os juros 
(0,08% a.m.) e atualização monetária do terreno praticados pela Terracap (IGPM), bem como os custos referentes 
à variação do custo da construção civil (INCC). Esses custos são imputados apenas anualmente ao cooperado.   

5. Os valores incluem todos os custos não financeiros relacionados ao empreendimento: terreno, projetos de enge-
nharia e arquitetura, construção, impostos e taxas, bem como a Taxa de Suporte Administrativo da Cooperativa 
(no valor de 5% do total do empreendimento).   

6. Não está incluída, contudo, a Taxa de Adesão ao empreendimento, que somente será cobrada em caso de sucesso 
na licitação. O valor dessa taxa varia de acordo com a situação do interessado e do momento em que é assinada a 
intenção de adesão ao empreendimento. Veja em que faixa você se encaixa, e consulte-nos para saber se você faz 
parte de alguma entidade conveniada: 

Situação Momento 1* Momento 2* Momento 3* 

Interessado já cooperado 2.500,00 3.750,00 5.000,00 

Conveniado: SINDILEGIS, SICOOB e outras (consulte) 3.750,00 5.000,00 6.250,00 

Demais interessados 5.000,00 6.250,00 7.500,00 

*Momento da adesão: 1) antes da publicação do edital da Terracap; 2) entre a publicação do edital e o resultado 
da licitação; e 3) após o resultado da licitação.  

7. No momento da adesão, o interessado deve fornecer o primeiro cheque no valor da mensalidade da antecipação, 
NECESSARIAMENTE CRUZADO E NOMINAL À COOPERATIVA. Não nos responsabilizamos por cheques emitidos 
ao portador. Em seguida, receberá boleto para pagamento mensal, no mesmo valor.  

8. Todos os valores serão devolvidos em caso de insucesso no processo licitatório. Os editais da Terracap rezam que 
o licitante não vencedor terá sua caução devolvida em 8 dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial do Dis-
trito Federal (DODF) da homologação do resultado da licitação. Isso significa que a Terracap devolverá o valor cau-
cionado à Cooperativa, que por sua vez repassará aos cooperados, na maior brevidade possível, a integralidade 
dos valores individualmente passados, sem qualquer desconto. 

9. Uma vez iniciado o empreendimento, em caso de repasse da quota, a Cooperativa  reterá todas as taxas adminis-
trativas, quais sejam, a Taxa de Adesão (veja valor acima) e a Taxa de Administração (5% do valor total investido). 
A experiência demonstra, entretanto, que esses valores, quando o repasse ocorre no momento adequado, podem 
ser facilmente compensados e até suplantados pela cobrança de ágio, a ser pago pelo novo ingressante. Havendo 
disponibilidade de unidades e sendo possível o repasse da unidade originária para terceiros, poderá haver a con-
versão de um modelo de imóvel para outro. Nesse caso, não haverá retenção de qualquer taxa. 

Exemplo de apartamento de 2 quartos com 

80m2, em projeção retangular de 1.000 m2 e 

84 unidades. 



 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Qual a vantagem de participar de um empreendimento imobiliário por uma Cooperativa? 
As cooperativas, em geral, não visam a lucro, de modo que o investimento necessário para adquirir uma unidade situ-
a-se, em regra, de 25% a 30% abaixo do preço de mercado. Enquanto isso o imóvel segue valorizando. A tendência é 
que o valor investido seja duplicado no momento da entrega do imóvel, ou seja, ao final de 5 anos. 

      
Valorização média real 
dos imóveis em 5 anos 

(aprox. 50%) 
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Preço de custo 

   
Valor prati-

cado 
pela 

Cooperativa  

O que garante a qualidade da construção? 
Isso depende da proposta de cada cooperativa. Na COOPHAF, os imóveis são sempre de alto padrão. Entendemos que 
estamos cuidando de um empreendimento que é de todos nós, ou seja, cada cooperado é dono de um pedaço daque-
le projeto. Nesse cenário, temos todo o interesse em atingir um padrão de excelência, pois o retorno em termos de 

valor agregado é bastante compensador. Por outro lado, já estamos fazendo 
uma economia significativa evitando a margem de lucro da incorporadora, de 
modo que podemos nos dar ao luxo de prever determinadas funcionalidades 
em cada projeto que normalmente não são oferecidas pelo mercado.  

Quanto, afinal, cada interessado vai pagar pelo empreendimento? 
As cooperativas habitacionais trabalham com o preço de custo, acrescido das taxas administrativas. Importante deixar 
claro que os imóveis são sempre de alto padrão. Dessa forma, haverá um preço inicial estimado, que poderá variar, 
para mais ou para menos, em conformidade com os custos das obras. Em geral, essa pequena variação é eliminada 
por um bom planejamento financeiro, de modo que haja maior previsibilidade para o cooperado.  

"A Cooperativa é uma ação entre amigos, entre 
colegas do Legislativo e outros do serviço públi-

co em geral, mas com todo o profissionalismo 
que um empreendimento desse porte requer, já 
que sempre nos cercamos dos melhores profis-

sionais.” 

Dario Fava Corsatto,  
Auditor do TCU,  
Presidente da Cooperativa  

Quando as unidades serão entregues? 
Em uma cooperativa, há apenas estimativas quanto a essa entrega. Estima-se que as obras se iniciem 30 meses após 
realizada a licitação, de modo que a entrega das unidades ocorra em um prazo estimado de 5 anos. Caso o interessado 
tenha necessidade concreta em ocupar o imóvel em uma data certa, não recomendamos o modelo do cooperativis-
mo. Importante observar que a escolha da unidade que caberá a cada cooperado será definida pela ordem de adesão, 
após a aprovação do projeto de arquitetura, lembrando que elas irão variar de preço de acordo com critérios de mer-
cado. 

 

 
Empreendimento da COOPHAF no Setor Noroeste, localizado na 
CRNW 510 Bloco A Lotes 2 e 3. São 114 kits e 13 lojas com mezanino, 
com valores 35% abaixo do preço de mercado.  
Não há mais unidades disponíveis.  

Fale conosco: 9110-5000, e-mail: atendimento@coophaf.org.br 
Visite-nos: SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239 | www.coophaf.org.br 

 

O preço é de custo porque é 
cooperativa. O padrão é alto  

porque é nosso. 



 

 

 

 
NOVA FASE DO SETOR NOROESTE 

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO  

CNPJ 15.267.429/0001-17  

Plano de Antecipação da Entrada – Ordem de Adesão |______| 

Convênio |_____________|  Taxa de Adesão |__________| Fechamento |___________________| 

 

R  E  C  I  B  O 
 
Nome |__________________________________________________________________________| 

RG |_______________| CPF |___________________|  Unidades e Tipo |_____________________| 

Endereço   |______________________________________________________________________| 

E-mails (todos)  |__________________________________________________________________|  

Telefones (todos)  |________________________________________________________________| 

Recibo referente à primeira parcela do Plano de Antecipação da Entrada, para participação na licita-

ção a ser promovida pela Terracap, ainda sem data marcada, para alienação de lotes localizados no 

Setor Noroeste, por meio da Cooperativa identificada em epígrafe.  

Desembolso Data Banco Agência Nº cheque Valor (R$) 
      

Neste ato, a Cooperativa declara que restituíra ao interessado acima identificado o valor integral 

do cheque acima identificado, bem como das parcelas pagas por meio de boleto, corrigido pela ren-

tabilidade auferida pela aplicação DI depositada no Sicoob Legislativo, em caso: a) simples desis-

tência do interessado, desde que antes de oferta de lance à Terracap referente a grupo do qual este 

participe; b) se por qualquer motivo o empreendimento não se viabilize, seja por não realização do 

procedimento licitatório, seja em função de a proposta apresentada pela Cooperativa não ser vence-

dora, ou se por qualquer motivo não for possível participar da Licitação. A devolução de valores 

ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da disponibilização de valores pela Terracap, 

quando este for o caso.  

Neste ato, o Interessado declara que tomou conhecimento de todas as informações, desta-ques e 

ressalvas do material informativo completo do qual cópia deste recibo é parte integran-te, ampla-

mente disponibilizado aos interessados.  

Brasília, ____ de _________ de 2013.   EM 3 VIAS 
 

 ______________________________ ______________________________ 
 Cooperativa Interessado 
 


