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Definido o cronograma para a individualização das unidades 
Conforme já noticiamos, nosso projeto arquitetônico foi enviado para a Diretoria de Análise e A-

provação de Projetos (DIAAP), na Coordenadoria das Cidades, e já está sob análise. Estamos a-

companhando de perto o processo para obter a agilidade possível. Contudo, não podemos prever 

com exatidão quando a Administração Regional vai enfim aprovar o projeto. Embora estejamos 

dentro de nosso cronograma inicial de, nos primeiros 30 meses, formar poupança, aprovar o pro-

jeto e obter o alvará de construção, para construir nos 30 meses seguintes, não podemos esperar 

mais pela individualização das unidades. O problema é que estamos praticando um preço médio 

por unidade, e caso algum cooperado opte por uma unidade de maior área, voltada para o nas-

cente e para a rua, e de andar alto, a diferença a ser compensada acabará ficando expressiva, se a 

individualização não ocorrer logo. Além disso, o próprio preço médio precisa ser revisto, pois há 

pendências que ficaram para trás e precisam ser resolvidas, atinentes ao custo final do empreen-

dimento – referem-se à construção de um terceiro subsolo e à diferença entre o cálculo da área 

útil utilizada para rateio do custo total e a área que afinal acabou prevalecendo (222 m2 a menos, 

conforme já noticiado). Assim, estabelecemos que, atingido 1/3 dos pagamentos totais – vigésima 

prestação, portanto –, o cooperado já deverá saber, para sua própria segurança financeira, que 

valores desembolsar nos 2/3 dos pagamentos remanescentes. Acompanhe a seguir o cronograma 

da individualização, e veja na próxima página as respostas a possíveis dúvidas:  

Mês Ação 

Fevereiro 

Será publicado o novo preço médio do m2 e o valor por unidade, conforme a práti-

ca do mercado (andar alto x baixo, nascente x poente, vista para a rua x vista para o 

pátio interno). Caso algum cooperado tenha dúvidas em relação aos critérios utili-

zados ou aos valores de ajuste, serão convocados para reunião de esclarecimento.  

Março 

Será realizada assembleia para: a) prestação de contas; b) escolha dos novos inte-

grantes do conselho fiscal; c) esclarecimentos gerais; d) referendo da assembleia 

para os valores por unidade; e) referendo dos prazos de escolha das unidades; f) 

referendo da regra segundo a qual os adquirentes de duas ou mais unidades pode-

rão escolher suas unidades em um mesmo momento, respeitada a ordem de esco-

lha; g) sorteio da ordem de escolha das unidades. 

Março e  

Abril 

Os cooperados serão convocados para escolher a unidade de seu interesse, de a-

cordo com sua preferência e capacidade de pagamento. Essa escolha deverá ser 

realizada dentro do prazo estipulado na assembleia, sob pena de perda da ordem 

de preferência. A Cooperativa alertará para que ninguém perca o prazo.   

Maio Entram em vigor os novos valores, individualizados por unidade.  



Individualização das unidades: 

possíveis dúvidas 

Antecipamos a seguir algumas possíveis dúvidas que pode-

rão surgir quanto ao processo de individualização das uni-

dades. Caso ainda persista algum questionamento, por fa-

vor, envie sua dúvida para atendimento@coophaf.org.br.   

Tenho duas unidades; como faço para que elas fiquem 

contíguas? O sorteio irá atribuir um único número de or-

dem para cada cooperado que seja proprietário de ao menos 1 unidade. Há cooperados que detêm 

uma fração de unidade, pois se associaram com outros para adquirir uma quota; esses receberão um 

único número de ordem, e precisarão se entender no momento da escolha. Os cooperados que detêm 

mais de uma unidade farão a escolha em um único momento, de momento que poderão escolher uni-

dades contíguas. Isso somente não será possível se esse cooperado for sorteado com um número de 

ordem muito alto, em uma situação em que as unidades remanescentes estejam tão espalhadas que 

não restem unidades contíguas. Mesmo nessas situações, contudo, ainda é possível proceder à troca 

com cooperado que já fez sua escolha. A equipe da Cooperativa envidará esforços para que todas as 

situações sejam devidamente acomodadas, de modo que os cooperados fiquem o mais plenamente 

satisfeitos possível. Cabe notar que haverá numeração independente para adquirentes de lojas e kits.    

Como fazer uma escolha segura? A cooperativa disponibilizará todas as informações necessárias para 

uma escolha tranquila, como posição do sol, área de cada unidade, valor total, saldo remanescente e 

novo valor da prestação. Os cooperados poderão fazer a escolha com toda a calma, desde que dentro 

do prazo para escolha. Esse prazo será definido por grupo de cooperados (por exemplo, cooperados 1 

a 20 terão até o dia X para fazer a escolha; cooperados 21 a 40 terão até o dia X+Y; e assim sucessiva-

mente). Se o cooperado não sacramentar a escolha até o final do prazo atribuído ao grupo a que per-

tence, será automaticamente deslocado para a primeira posição do grupo seguinte. Nossa equipe, 

contudo, fará todo o possível para que ninguém perca o prazo.  

Por que será calculado um novo preço médio? Os cálculos iniciais foram feitos considerando apenas 

dois subsolos. Contudo, será necessário construir um terceiro subsolo, de modo que todas as unidades 

tenham garagem. A relação custo x benefício da decisão de construir um terceiro subsolo é bastante 

compensadora, pois unidades residenciais com garagem são muito mais valorizadas. Outra questão é 

que os cálculos levaram em conta um rateio pela área construída total que, devido a alterações do 

projeto, ficou levemente reduzida. Com auxílio da ASP Assessoria Imobiliária*, estamos recalculando o 

custo final, e nosso compromisso é que esse impacto seja o menor possível. Nesse sentido, estamos 

estudando algumas soluções que otimizem os custos finais. 

Seja como for, tudo indica que haverá um impacto maior 

sobre as lojas do que sobre as kits, pois o cálculo do valor 

real do mezanino utilizou uma metodologia que revelou-se 

ultrapassada, quando submetida a análises posteriores por 

outros técnicos. Isso levou a uma vantajosidade (economia 

em relação ao preço real de mercado) maior a favor dos 

adquirentes de lojas, distorção que precisa ser corrigida 

para que a percepção de ganho seja uniforme. A questão 

ainda está em análise, e esclarecimentos pormenorizados serão prestados oportunamente.  

Mas os cooperados acabaram de sofrer um reajuste, como é possível que haja um aumento no preço 

médio? E a economia obtida com os adiantamentos para a Terracap, não poderia ser utilizada para 

a recomposição de custos?  O reajuste de setembro, de 3,85%, serviu apenas para fazer face à corre-

ção monetária do período (1 ano). Já os adiantamentos à Terracap, que têm acarretado significativa 

redução nos juros e na correção monetária, são utilizados para compensar o descompasso entre os 

reajustes mensais das projeções adquiridas pela Terracap e os reajustes anuais repassados aos coope-

rados. Seja como for, eventuais sobras, caso existam, serão necessariamente repassadas aos coopera-

dos ao final do empreendimento. Pretendemos seguir privilegiando a segurança do investimento.  

* Importante observar que os custos desse 

estudo não impactarão a conta “Aporte 

Diretos”, que concentra 95% das entradas 

e só pode ser utilizada no empreendimen-

to em si. A Diretoria entende que essa é 

uma despesa administrativa, e que deve 

impactar, portanto, a fatia de 5% que é 

paga mensalmente pelos cooperados a 

título de Taxa de Suporte Administrativo. 


