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Cooperativa procederá à individualização das lojas  
Após a definição de que haverá um elevador exclusivo para 

as lojas, enfim poderemos proceder à individualização das 

unidades comerciais. Antes de mais nada, recordamos que 

adotamos a política da menor diferenciação possível. O coo-

perativismo pressupõe rateio de custos, e apenas as diferenciações realmente necessárias devem 

ser praticadas. Essas diferenciações devem atender ao princípio básico segundo o qual a vantajo-

sidade obtida pela opção pelo cooperativismo deve ser, o tanto quanto possível, a mesma para 

todos os cooperados. Em outras palavras: a relação com os preços praticados pelo mercado deve 

ser a mais próxima possível para todas as unidades (custo 30% abaixo do preço de mercado).  

Em nossas últimas reuniões, cabe recordar que cogitou-se a não destinação de vagas para lojistas, 

o que dispensaria a aquisição desse terceiro elevador. Contudo, por força da legislação, ressalta-

mos que é necessária a destinação de uma vaga por cada 50 m2 de área comercial, de modo que 

não temos a opção de não destinar vagas aos lojistas, bem como elevador de acesso exclusivo.   

Em primeiro lugar, é necessário recuperar e atualizar a memória de cálculo. Conforme já comen-

tamos em edições anteriores, alguns cooperados adquirentes de lojas apresentaram divergência 

no que se refere ao cômputo da área do mezanino. Em atendimento a esses cooperados, e bus-

cando isonomia deles em relação aos adquirentes de unidades residenciais – para os quais a área 

do terraço do 1º andar foi ponderada à metade –, a Diretoria da Cooperativa entendeu razoável 

também ponderar a área do mezanino, o que não havia sido feito no primeiro estudo. A pondera-

ção praticada foi de 65%, conforme já divulgado. Veja a seguir a memória de cálculo do novo m2 

de referência, considerando a realidade até dezembro de 2014. 

Memória de cálculo Lojas 

Entrada 98.632,50 

Prestações 1-12 a R$ 12.314,67 (set/12-ago/13) 147.776,04 

Prestações 13-24 a R$ 12.788,78 (set/13-ago/14)  153.465,36 

Prestações 25-28 a R$ 13.412,87 (set-dez/14) 53.651,48 

Subtotal 453.525,38 

Prestações 29-60 (se não houvesse individualização) 429.211,84 

Valor total 882.737,22 

Metragem média original 
78,0 m2 (térreo) +  

31,2 mezanino (40%) = 109,2 m2 

Metragem ponderada (mezanino a 65% da área térreo) 98,28 m2 

Nova base de cálculo do m2 (ponderada) 8.981,86 

EDIÇÃO ESPECIAL  

EXCLUSIVA PARA LOJISTAS 



Para proceder à individualização das unidades comerciais, a equipe da Cooperativa realizou amplo 

estudo de mercado, sempre com o apoio da ASP Assessoria Imobiliária. Esse estudo começou no 

início do ano e se alongou pelos meses seguintes, tendo sido aperfeiçoado em diversas reuniões 

realizadas com o grupo de cooperados lojistas, fundamentais para a detecção de expectativas, e 

também com analistas da citada empresa de assessoria.  

As lojas estão classificadas em grupos, conforme a extensão da vitrine e o provável fluxo de pesso-

as e veículos. Quanto maior a área da vitrine, maior o valor da unidade comercial. Assim, as lojas 

foram agrupadas conforme as vitrines tenham extensão de 6m (grupo A) ou de 4m (grupo B). A 

Loja 3 passou do grupo A para o grupo B, pois sua área de vitrine foi reduzida para dar acesso ao 

elevador exclusivo dos lojistas. Para esse fator, a variação quanto ao preço médio teve um peque-

no aumento na amplitude, passando de 7,25% para 7,50% (veja tabela abaixo). Esse aumento na 

amplitude relaciona-se a um refinamento na pesquisa de mercado realizada.  

Fator Situação 
Variação quanto ao 

preço médio 

A Lojas com vitrine de metragem aproximada de 6m + 5,0% 

B Lojas com vitrine de metragem aproximada de 4m – 2,5% 

Também o fluxo de motorista e pedestres influi diretamente no valor da unidade comercial, de 

modo que as lojas foram classificadas conforme sejam voltadas para a W9 (grupo C), com maior 

movimento, ou para a W8 (grupo D), via voltada para a área residencial. A grande questão que se 

coloca é: qual a variação de preços deve ser imputada a esse fator? A variação anterior, com uma 

amplitude total de 4,75%, e baseada em diversos estudos, retratava o exato objetivo da coopera-

tiva: obter uma vantajosidade bem expressiva em relação ao valor de mercado. Contudo, os coo-

perados entenderam que aqueles que pretendiam ficar com as lojas voltadas para a W9, de maior 

movimento, precisariam se conformar em abrir mão de parte dessa vantagem. Realizamos então 

novos estudos de variação para esse fator, partindo da amplitude inicial e depois seguindo de 10 

em 10 pontos percentuais, até atingir uma amplitude máxima de 100%. Nesse cenário extremo, a 

vantagem em relação ao mercado ficaria reduzida em meros 4% (veja estudo completo em anexo).  

Cabe observar que, conforme já noticiamos, o piso térreo foi modificado (veja planta na página 3), 

sacrificando assim parte da loja 3, de forma a permitir um acesso a elevador exclusivo dos lojistas, 

pela via W8 (voltada para as quadras residenciais). Assim, a loja 3 passou da metragem de 79,04 

m2 de térreo e 41,94 m2 de mezanino para a metragem de 62,62 m2 de térreo e 35,42 m2 de me-

zanino. Essa solução foi muito discutida com o escritório de arquitetura.   

Agora, é chegado o momento de realizar uma nova rodada de discussões com os cooperados lojis-

tas, a fim de que a individualização possa compor, da forma mais satisfatória possível, todos os 

interesses. O objetivo da Diretoria é atingir o consenso, e lembramos que, caso este não seja pos-

sível, pretendemos adotar o critério do sorteio a partir de um “ponto médio” de amplitude dos 

fatores C e D – amplitude total de 50% (+25% para as lojas da W9 e –25% para as lojas da W8), o 

que garantiria uma economia de 20% em relação ao preço de mercado. Consideramos esse pata-

mar bastante razoável, pois a vantajosidade trazida pelo chamado “melhor ponto comercial” seria 

compensada pela economia de 40% nos custos das lojas da W8 (economia presumida).  

NOVA RODADA DE DISCUSSÕES COM OS LOJISTAS 
Conforme contato telefônico previamente realizado, a COOPHAF convoca 
todos os cooperados lojistas para nova rodada de negociações a realizar-se 
em 21/10, terça, às 19 horas, na sede do SINDILEGIS, localizada no SAS Quadra 
6, Ed. Belvedere, 7º andar.  Todos confirmaram. Compareça! 



 

Quadro esquemático das lojas:  

Bolsão de estacionamento 
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Via W8, nascente (voltada para a quadra residencial) 

Loja 1 Loja 2 Loja 3 Portaria Loja 4 Loja 5 Loja 6 Garagem 

Loja 7 Loja 8 Loja 9 Portaria Loja 10 Loja 11 Loja 12 Loja 13 

Via W9, poente (ciclovia) 
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Bolsão de estacionamento 

Área adquirida pela Odebrecht em que será criado um grande espaço comercial 


