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Um ano de muito trabalho. E de importantes avanços. 
Este foi um ano muito importante para nós, da Cooperativa. O ano come-
çou com o Informativo apresentando uma nova cara, de leitura muito 
mais agradável. No âmbito dos projetos de engenharia e de arquitetura, nossa preocupação no 
mês de janeiro foi com a contratação dos projetos complementares. Um desses projetos referia-se 
ao cálculo e detalhamento da superestrutura de concreto armado e protendido da edificação. Em 
vista dos grandes vãos que existem em nosso projeto, em função das lojas (que precisam do maior 
espaço livre possível), fomos atrás dos melhores profissionais da área. O desafio consistia em con-
tratar um especialista em estrutura protendida. Missão cumprida: fechamos contratado com uma 
empresa de Fortaleza, Hepta Engenharia, à qual recorrem as principais construtoras de Brasília. O 
projeto de instalações ficou a cargo de outra empresa de renome: a Martins Projetos. Em 25 de 
março, realizamos duas assembleias gerais: a Assembleia Geral Ordinária, com submissão das con-
tas do ano de 2012 à apreciação do corpo de cooperados; e a Assembleia Geral Extraordinária, 
com pauta específica. No final de maio, o projeto de nosso empreendimento foi protocolado na 
Administração de Brasília (RA I) e no Corpo de Bombeiros (CBM). Em setembro, completamos o 
primeiro ano de prestações pagas, e foi definido o primeiro reajuste das mensalidades. O índice 
aplicado (3,85%) surpreendeu muitos cooperados, que esperavam percentual maior, até porque a 
cooperativa pratica uma estratégia pouco comum nesse mercado: deixamos os valores congelados 
ao longo do ano, para proceder ao reajuste em um único momento, de modo a facilitar a previsibi-
lidade financeira dos cooperados. Evidentemente, esse procedimento acarreta perdas financeiras 
quanto ao montante a ser aplicado na edificação, de modo que essa estratégia só é possível por-
que nos esmeramos na gestão financeira da entidade. Uma das principais táticas que utilizamos, 
nesse sentido, refere-se aos adiantamentos realizados à Terracap, de modo a reduzir a incidência 

de juros e correção monetária sobre o saldo devedor das projeções. Em outu-
bro, após ser analisado na Administração de Brasília e ter cumprido algumas 
exigências, tendo sido aprovado, nosso projeto arquitetônico foi enviado para 
a Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIAAP), na Coordenadoria das 
Cidades. Por fim, no mês de novembro, definimos o cronograma para indivi-
dualização das unidades, detalhando todo o procedimento.  

Foi um ano de muito trabalho! Temos consciência que estamos lidando com o 
que, na Cooperativa, em nossas reuniões, costumamos chamar de “sagrada 
poupança das famílias”. A responsabilidade é enorme. É claro que a equipe da 

Cooperativa percebe uma remuneração, mas o desafio é muito superior à pecúnia percebida. A 
verdade é que também gostamos do fazemos. E neste momento de encerramento de atividades 
de 2013, gostaríamos de fazer um agradecimento muito especial à nossa única funcionária, mas 
que vale por meia dúzia delas: Isaura Andrade. Nosso muito obrigado, Isaura.   

RETROSPECTIVA  

2013 



���� Análise do projeto arquitetônico. O processo que trata da aprovação do projeto arquitetônico 
segue pendente de análise na Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIAAP), na Coordena-
doria das Cidades. O processo está na mesa da analista Fernanda. Foi para a carga dela em 19/11, 
e ela nos deu uma previsão de uma semana para começar a analisá-lo. Apesar de a previsão não 
ter se concretizado, entendemos que os servidores daquela Diretoria estão bem sobrecarregados. 
De qualquer modo, estamos acompanhando de perto, e estamos tentando agendar com Adriane 
Lobo, diretora do DIAAP. Quando ocorrer referida análise, em havendo exigências, tivemos a ga-
rantia de que nossa equipe seria recebida para uma reunião, com a presença do arquiteto.  
 
 

���� A nova etapa do Noroeste e o mercado imobiliário. A licitação da Terracap que ofertou as pro-
jeções da segunda etapa do Noroeste trouxe algumas surpresas. A licitação ocorreu em 03/12, e o 
edital foi lançado de surpresa. A divulgação na mídia ocorreu apenas poucos dias antes. Apesar da 
pouca divulgação, a Terracap conseguiu vender 43 das 66 projeções ofertadas (65%). Somente as 
incorporadoras conseguiram arrematar projeções. Nenhuma cooperativa ou associação conseguiu 
arrematar qualquer projeção, a maioria porque não conseguiu formar grupo em prazo tão exíguo 
(nosso caso), mas temos notícia de que ao menos uma associação formou grupo mas teve seu 
lance vencido. Chamou a atenção também o alto ágio praticado pelas incorporadoras: média su-
perior a 10%. Os valores praticados traduzem a confiança das incorporadoras no Noroeste. Segun-
do projeções realizadas por diversas associações e cooperativas habitacionais, com as quais esti-
vemos conversando nos últimos dias, pelos valores de arrematação as incorporadoras precisarão 
praticar um valor do m2 em torno de R$ 10,5 mil, para o imóvel de 2 quartos, caso queiram ter 
lucros na margem usual do mercado, isso em valores presentes. Tudo isso aponta para uma valori-
zação dos imóveis naquele bairro, no curto ou médio prazos. A reação do mercado imobiliário foi 
captada por reportagem da revista Exame, em sua versão eletrônica (veja em nosso site: 
http:\\www.coophaf.org.br), a qual aponta uma valorização média de 13,8% no ano, segundo o 
índice FipeZap, valorização essa que supera em 7,9 pontos percentuais a inflação medida pelo IP-
CA. Em Brasília esse índice foi bem menor, na verdade, tendo atingido 5,6% no ano (abaixo da in-
flação do período, que foi de 5,9%). Curioso observar que no ano passado os imóveis haviam subi-
do em média 13,7%, na média nacional, e apenas 4% em Brasília; neste ano, o descompasso se 
repetiu, o que pode indicar que nossa cidade tenha passado por um período de especulação imo-
biliária. Os preços praticados pelas incorporadas no Setor Noroeste, contudo, nos levam a acredi-
tar que pode vir por aí mais uma onda de valorização nos preços dos imóveis. A COOPHAF informa 
que mantém a campanha para formação de um novo grupo (Anexo 1), e já contamos com várias 
adesões. Estima-se que a próxima licitação da Terracap ocorra no final de janeiro, e esperamos 
participar dela se atingirmos a margem de segurança de 80% do total necessário de participantes 
para a formação de um grupo. Aproveitamos para informar que estamos em vias de fechar convê-
nio com a Caixa de Assistência dos Advogados da OAB/DF para a divulgação desse lançamento. 

���� Gestão financeira. Confira o 
demonstrativo referente ao 
mês encerrado (Anexo 2), em 
que é possível verificar novo 
adiantamento à Terracap, des-
sa vez no valor R$ 125 mil. Até 
o momento, somamos R$ 875 
mil em adiantamentos, resul-
tando em menor incidência de 
juros e correção monetária, 
como estratégia de gestão.    

Como você já sabe, nosso 

informativo é de periodicidade 

mensal. Contudo, esta edição do 

seu informativo da Cooperativa 

excepcionalmente abrange os 

meses de dezembro e janeiro. O 

informativo só volta a circular 

em fevereiro de 2014, mas 

continuaremos trabalhando por 

todo esse período. A equipe da Cooperativa deseja a todos 

BOAS FESTAS! 


