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Cooperados comparecem em grande número à visita à obra  
Conforme divulgado, realizou-se em 25 de novembro a primeira visita guiada à nossa obra. Todos 

puderam acessar o primeiro pavimento-tipo, assim como três subsolos de garagem, e constatar a 

qualidade técnica do empreendimento. Todas as explicações referentes ao andamento da obra e 

suas características foram fornecidas por nossa equipe e pelo pessoal da Vega.  

  

 
Os cooperados foram recepcionados com 
um delicioso lanche no barracão de obras, 
oferecido pela construtora. Na 
oportunidade, puderam tirar dúvidas sobre 
o andamento das obras, além de optar 
pelo tipo de mármore da bancada da 
cozinha (a opção “preto brasil” venceu 
“branco siena” por 21 votos a 9). À medida 
em que os grupos se formavam, iam 
recebendo instruções técnicas de 
segurança.  

  

 

As visitas foram realizadas em pequenos 
grupos. Todos os cooperados utilizaram 
capacetes de segurança e, depois de 
visitarem as lojas do térreo, foram 
conduzidos ao primeiro andar, onde 
puderam constatar o reboco e as tomadas 
de uma das kitinetes, bem como tiveram 
explicações detalhadas sobre as 
instalações.  

  

 
Ao lado, mais um grupo de cooperados que 
visitou as obras. No total, foram quatro 
grupos. A impressão geral é que o 
empreendimento está sendo muito bem 
cuidado, e que o prédio terá o acabamento 
que todos esperam. Assim que o 
andamento das obras permitir uma melhor 
visualização do acabamento, agendaremos 
nova visita.  



Em defesa do patrimônio dos cooperados, leilão será adiado. Apesar da grande divulgação, com 

emissão de e-mail e panfletagem, mas focada principalmente no impulsionamento pago nas 

mídias sociais, o leilão não despertou o interesse esperado na população-alvo. Foram investidos 

R$ 8.089,34 nas mídias sociais, com os seguintes resultados: a) a campanha foi entregue para 

850.120 perfis sociais; b) 186.555 pessoas visualizaram o banner da promoção por mais de 3 

segundos; c) 15.210 pessoas clicaram no link e chegaram até a página do leilão; d) nosso 

Atendimento falou com 52 pessoas, enviou 26 e-mails de esclarecimento e acompanhou 17 

interessados em visita à obra. Os números demonstram que mais de 15 mil pessoas se deram ao 

trabalho de buscar mais informações, o que é uma excelente performance, mas também 

demonstram que não conseguimos converter a curiosidade em interesse real. Diante do risco de 

comparecimento de poucos interessados e de venda de unidades pelo valor mínimo, a Diretoria 

decidiu aguardar um melhor momento para realizar o leilão – certamente depois do carnaval, e 

provavelmente em março ou abril. Embora o valor investido em marketing tenha sido muito 

pequeno diante do VGV (valor geral de vendas) esperado, o investimento não foi perdido, pois 

conseguimos gerar movimento nas mídias sociais e cadastrar diversos interessados. Avaliamos que 

a época não se mostrou oportuna para esse tipo de iniciativa. Além disso, compreendemos que 

será necessário intensificar a campanha de divulgação, com iniciativas como sinalização e stand no 

local, maior investimento em mídia e talvez apoio profissional. Na Assembleia anual de prestação 

de contas, que sempre ocorre no início do ano, a Diretoria pretende discutir todas essas 

possibilidades com o corpo de cooperados, sem embargo de prosseguir com os esforços ordinários 

de divulgação. Abaixo a lista atualizada de unidades disponíveis:  

 

Atingimos a marca de metade da obra concluída! Completamos no mês de novembro, com exa-

tamente 1 ano de obras, a marca de metade das obras executadas, tomando como base o método 

de medição por valor agregado. A etapa de estruturas encontra-se concluída. As etapas seguintes 

já foram iniciadas e estão em plena execução: alvenarias, instalações e revestimentos argamassa-

dos. Com a instalação da “cremalheira” para equacionar a logística vertical da obra, a etapa de 

obra bruta (revestimentos em argamassa) deverá avançar de forma consistente.  
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES Término da obra (previsão): Novembro/2018 

INCC para a prestação de 
Dezembro: 0,31% 

Fundo de obra (em 4/12):  
R$ 5.776.665,44 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 50,14% 

A equipe da Cooperativa deseja um Feliz Natal a 
cada cooperado e a sua família, bem como um 

Ano Novo de muita harmonia. Como é usual, em 
janeiro este Informativo não será publicado, mas 
continuaremos por aqui, trabalhando em regime 
de plantão, cuidando do empreendimento que é 

de todos nós. BOAS FESTAS! 
 


