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A estrutura espacial da metrópole de Vitória apresentou nos anos 90 uma nova 

configuração. Identificou-se uma descontinuidade espacial no território, decorrente da 

verticalização. A ocupação vertical deteve-se nas áreas dinâmicas sem ultrapassá-las, para 

instituir o mesmo processo nas chamadas “novas fronteiras”, próximas à periferia da cidade, 

configurando um vazio entre as duas áreas. 

Reduziu-se o ritmo do mercado imobiliário nas áreas mais valorizadas, por conta de 

um aumento relativo nas chamadas “novas fronteiras” do mercado, beirando as áreas de 

periferia. 

Como entender a nova configuração espacial estampada na paisagem de Vitória? 

Qual a contribuição que o estudo da construção civil pode dar para a compreensão dessa 

nova configuração urbana identificada? 

Acredita-se que a análise da estratégia de produção imobiliária por 

autofinanciamento criada pelo INOCOOP-ES nos anos 90 pode auxiliar na compreensão 

das transformações da cidade impulsionadas pela formação da “nova fronteira” imobiliária 

próxima da periferia. 

Antecedentes 

De 1968 a 1986, o INOCOOP-ES atuou formando e orientando cooperativas na 

realização de projetos habitacionais financiados com recursos do BNH/SFH. Por intermédio 

dessa atuação, áreas que ainda eram consideradas rurais foram incorporadas ao espaço 

urbano pelo fato de terem sido escolhidas para assentamento dos projetos das 

cooperativas. É que os terrenos nessas áreas, pelo fato de estarem elas excluídas da 

dinâmica urbana, estavam à margem do processo imobiliário que ocorria nas áreas em que 

a construção civil se concentrava e, por isso, possuíam preços compatíveis com os projetos 

que visavam atender aos cooperados. 

A construção dos empreendimentos e a criação de infra-estrutura para atendê-los 

contribuíram para promover a valorização das áreas onde se localizaram, atraindo vários 

empreendimentos habitacionais de iniciativa privada. Isto intensificou o processo de 
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valorização imobiliária, que afetou a atuação das cooperativas, inviabilizando novos projetos 

ou mudando o padrão das habitações que eram construídas, que passavam de casas para 

apartamentos. 

Quando o BNH foi extinto, o encerramento dos financiamentos para novos projetos 

habitacionais com recursos do banco provocou a elevação do custo do dinheiro para 

moradia, inviabilizando os projetos do INOCOOP-ES. Este teve então de encontrar uma 

alternativa para continuar atuando. Por isso, instituiu o sistema de produção de moradias por 

cooperativas autofinanciadas a preço de custo. 

Por não contar com nenhuma outra fonte de recursos a não ser os recursos 

provenientes dos cooperados, os projetos das cooperativas autofinanciadas tiveram de 

compatibilizar a produção de moradias com qualidade a menores custos e com valores 

condizentes com o poder aquisitivo dos cooperados. Em relação a isso, o INOCOOP-ES 

segue a mesma lógica da época do BNH: procura assentar seus empreendimentos em 

locais fora das áreas de concentração da atividade da construção civil e evita que os custos 

da terra inviabilizem os projetos para a clientela que costuma atender. Mas agora, por 

questão de mercado, seria inviável construir moradias em áreas afastadas da dinâmica 

urbana e desprovidas de infra-estrutura e serviços. O custo desta infra-estrutura já não é 

financiado com recursos públicos, como era na época do BNH. Incorporar ao preço da 

moradia autofinanciada o custo desta infra-estrutura inviabilizaria o negócio. Mesmo na 

época do BNH, a atuação das COHABs e dos INOCOOPs foi duramente criticada; além de 

outros fatores, por terem localizado seus conjuntos habitacionais em áreas com essas 

características. 

A partir da década de 90, o INOCOOP-ES institui, por meio do sistema de 

cooperativas autofinanciadas, uma outra dinâmica de produção formal dos espaços de 

moradia. Constroem-se, com recursos dos próprios cooperados, moradias com bom padrão 

de qualidade em locais situados na periferia das áreas preferenciais da construção civil, 

valorizadas por estarem nessa periferia e por possuírem infra-estrutura e serviços. 

Valorização que é intensificada com a própria construção dos empreendimentos. 

 A construção dos empreendimentos também tem concorrido para a adoção – em 

algumas áreas onde há predominância de habitações edificadas em regime de 

autoconstrução – de um outro padrão de moradia: os apartamentos; tal procedimento vem 

alimentando o processo de verticalização das moradias. Há áreas em que os 

empreendimentos deram início ao processo de verticalização. 

A atuação do INOCOOP-ES tem feito surgir "novas fronteiras" para as ações da 

construção civil. No momento em que há, por parte da iniciativa privada (empresas 

incorporadoras), diminuição do ritmo da construção de projetos voltados para as classes de 
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maior renda, os projetos do INOCOOP-ES levam a atividade da indústria da construção civil 

para além das áreas geográficas e econômicas tradicionais de atuação. E revelam uma 

tendência atual do mercado imobiliário capixaba de aumento da demanda por moradia no 

segmento econômico classe média baixa. 

A periferia vertical 

Os locais escolhidos para assentamento dos empreendimentos das cooperativas 

autofinanciadas são ligeiramente afastados das áreas da preferência atual da construção 

civil para a realização de empreendimentos habitacionais. Procura-se, com isso, evitar que o 

preço dos terrenos impacte demais o custo final das moradias construídas pelas 

cooperativas. 

A localização dos empreendimentos na periferia dos centros da atividade de 

produção imobiliária é justificável em dois sentidos. Ao mesmo tempo em que os 

empreendimentos buscam viabilizar-se pelo distanciamento dos projetos imobiliários de 

elevado valor – já que a localização pode funcionar como fator que altera o preço, 

compondo com a infra-estrutura e os serviços um conjunto de externalidades que tornam os 

espaços atraentes aos empreendimentos –, tenta-se encontrar o terreno mais adequado 

para a edificação de moradias. 

Pode-se considerar, portanto, que os empreendimentos das cooperativas 

autofinanciadas estão estrategicamente localizados, beneficiando-se das externalidades e 

do preço dos terrenos em áreas ainda não muito afetadas pela valorização imobiliária. 

A utilização de projetos padronizados contribui com a redução do custo dos 

empreendimentos, pois propicia ganhos na execução das obras que repercutem no preço 

final; a começar pela possibilidade de reutilização do projeto que elimina uma etapa da 

realização do empreendimento, que é a elaboração de um novo projeto a cada novo prédio. 

Além disso, a repetição seguindo um projeto padronizado permite a racionalização do 

processo construtivo e portanto a redução do tempo de construção. Quando as etapas 

iniciais da construção de um prédio são concluídas, inicia-se a construção de outro, 

enquanto as obras do primeiro prosseguem. Assim acontece até que todo o 

empreendimento seja edificado. A redução do tempo de realização das obras, resultante da 

racionalização do processo construtivo, proporcionado pela repetição de rotinas de trabalho, 

faz com que empreendimentos sejam construídos, entregues e quitados em prazos de seis 

ou sete anos. 

O benefício que a verticalização pode proporcionar em termos de preço das 

moradias é decorrente do uso intensivo do terreno, que pode reverter em redução do preço 

final, tornando as moradias mais baratas, ou esse resultado pode ser apropriado pelo 

 2786 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

próprio empreendedor; no caso, o INOCOOP-ES. Para se dimensionar o peso que a 

verticalização tem no custo de um empreendimento autofinanciado pode-se pensar que num 

terreno que abrigaria 10 casas são construídos 400 apartamentos iguais, e que ainda, 400 

apartamentos contribuem muito mais que as 10 casas, para diluir os custos das áreas 

comuns de circulação e lazer. 

A opção do INOCOOP-ES pela construção de moradia a preço de custo é justificável 

por uma tendência de mercado; existe uma grande demanda por moradias na faixa 

econômica do mercado imobiliário que não foi ocupada pelas empresas construtoras de 

incorporação. 

A clientela padrão do INOCOOP-ES é constituída por pessoas com renda 

aproximada entre 5 e 10 salários mínimos. Embora em termos de faixa salarial o cliente não 

tenha se diferenciado muito daquele da época do BNH, percebe-se uma tendência de maior 

poder aquisitivo por parte dos atuais clientes do INOCOOP-ES em relação aos clientes do 

passado. Admite-se que a população situada nas faixas de renda um pouco mais elevada, 

que noutra época se beneficiava dos financiamentos do BNH e podia consumir moradias 

oriundas da promoção privada, hoje, por estar desassistida, provavelmente esteja se 

beneficiando dos projetos do INOCOOP-ES. 

A falta de financiamento levou a classe média a residir em locais cada vez mais 

distantes do centro dinâmico do mercado imobiliário. Situação decorrente do elevado custo 

da habitação, que já não dispõe de financiamento compatível com a renda dos compradores 

e nem mesmo é subsidiada, e também por não se contar com uma em economia estável. 

Tal situação afastou setores da classe média de seus locais tradicionais de moradia. É 

comum encontrar residindo nos bairros da periferia urbana da Grande Vitória famílias com 

padrão de vida superior ao que é predominante nessas áreas. Supõe-se que, para manter 

seu padrão de vida, ao invés de arcar com o custo da moradia nos bairros centrais, que 

inviabilizaria o rendimento familiar, tais famílias optaram por morar em áreas mais distantes. 

Também deve-se levar em conta o empobrecimento da classe média decorrente da 

elevação do custo de vida, que não está sendo acompanhado pelos salários, e do 

desemprego que a tem atingido nos últimos anos. 

Numa definição do cliente do INOCOOP-ES tendo como base o poder aquisitivo que 

possui, podemos dizer que ele se equipara àquele que durante a vigência do BNH/SFH 

constituiu a clientela das incorporadoras, mas, por não contar com os financiamentos 

públicos desde 1986, recorre nos dias atuais às cooperativas autofinanciadas para suprir 

sua necessidade de moradia. 

Alguns projetos habitacionais financiados pela Caixa Econômica Federal também 

são alternativas para a aquisição de moradia por essa parcela do mercado atendida pelos 

 2787



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

empreendimentos das cooperativas autofinanciadas, mas estes, por não exigir comprovação 

de renda e por permitir a adesão de pessoas com renda superior à faixa de renda padrão 

(de 5 a 10 salários mínimos), são muito mais acessíveis que aqueles. 

Limites do mercado 

As cooperativas habitacionais existem, oficialmente, no Brasil desde 1964, quando o 

Banco Nacional da Habitação (BNH) foi criado. Foram instituídas pela mesma lei que criou o 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o BNH, Lei nº 4.380, como agentes promotores da 

política habitacional do Governo Federal, em conjunto com as Companhias Habitacionais 

(COHABs). Na prática, elas quase inexistiram até 1966, quando o BNH criou o Programa 

das Cooperativas Habitacionais e as regulamentou por meio da RC 67/66. 

As Cooperativas Habitacionais são, de acordo com Silva, "sociedades civis, de 

caráter mutualista – de natureza coletiva, em que há reciprocidade – sem fins lucrativos". 

Até 1986, todo o funcionamento das cooperativas era "regido por disposições estatutárias e 

regimentais em consonância com a Lei Nacional do Cooperativismo e os atos normativos do 

BNH" (SILVA, 1992). 

O Decreto nº 58.377 de 1966 criou o plano de Financiamento de Cooperativas 

Operárias e os Institutos de Orientação às Cooperativas (INOCOOPs). As Resoluções 68/66 

e 95/66 do BNH regulamentaram a atuação dos INOCOOPs. Como entidades civis, 

prestadoras de serviços, sem fins lucrativos, os INOCOOPs tinham como finalidade dar 

assistência às cooperativas na elaboração de seus projetos, cabendo-lhes: "vistoria, seleção 

e aquisição de terrenos; estudos de viabilidade; elaboração de projetos; formação e registro 

das Cooperativas junto ao BNH e outros órgãos; elaboração dos contratos; 

acompanhamento e fiscalização das obras; trabalho social junto aos cooperativados nas 

várias fases do empreendimento; controle da execução orçamentária; elaboração e 

instrução de processos para pagamentos às empreiteiras, com base nos relatórios-

progresso e no cronograma físico-financeiro; apuração de custos reais finais e elaboração 

do mapa de rateio; entrega das unidades; inscrição imobiliária junto ao poder público 

municipal; e providências quanto à liquidação e dissolução da Cooperativa" (SILVA, 1992). 

No Espírito Santo o INOCOOP foi constituído em 10 de abril de 1968 e em 7 de 

agosto do mesmo ano recebeu a autorização do BNH para atuar. Sua organização decorreu 

da participação de empresários da construção civil motivados pelas oportunidades que o 

programa de cooperativas lhes daria por meio da criação de novos contratos. 

Quando o INOCOOP-ES foi fundado, a Cooperativa Habitacional do Espírito Santo 

(COOPHAB-ES) era a única cooperativa habitacional existente no Estado. Ela já havia 

construído três conjuntos de casas nos bairros Fradinhos, em Vitória, e Santa Inês e 
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Alecrim, em Vila Velha. Assim, o INOCOOP-ES teve a função de, primeiramente, criar as 

cooperativas habitacionais e, em seguida, orientá-las de forma a viabilizar a implantação do 

programa do BNH destinado a elas. Foram criadas 20 cooperativas, mas duas não 

chegaram a funcionar: a Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores da Orla Marítima 

(COOPTRAMAR-ES 04) e a Cooperativa Habitacional dos Servidores do Sistema Nacional 

de Previdência e Assistência Social (COOPSINPAS-ES 21). Das 18 cooperativas que 

funcionaram, quase todas desenvolveram mais de um projeto com recursos do SFH. 

Sob a orientação do INOCOOP-ES foram construídas 31.681 unidades habitacionais 

com recursos do BNH, sendo 13.754 apartamentos e 17.927 casas. O valor global dos 

recursos investidos nos empreendimentos foi de US$ 548.144.208. Até 1996, quando foi 

entregue a última obra financiada com recursos do SFH, tinha-se uma média anual de US$ 

19.576.578 investidos em projetos das cooperativas (NEVES e CAMPOS JR, 1998). 

A grave crise econômica dos anos 80 trouxe conseqüências negativas para a política 

habitacional. Em virtude disso, no início de 1990 o INOCOOP-ES assessorava apenas 

quatro projetos de cooperativas, o que não era suficiente para garantir a sobrevivência do 

instituto. Com o governo Collor a situação se agravou ainda mais. Em 1996 foram entregues 

as últimas unidades habitacionais construídas com recursos do SFH/BNH pelo INOCOOP-

ES, 192 apartamentos no município de Vila Velha. 

Todos os setores produtivos e importantes segmentos sociais foram afetados pela 

crise dos anos 80, que se manifestou por meio da recessão econômica, dos elevados 

índices de inflação, do desemprego e do arrocho salarial. Nesse período, as dificuldades 

aumentaram para a construção civil em face da dependência que possuía de financiamento 

público para a realização dos projetos habitacionais, que foram minguando, à medida que a 

situação econômica do país se agravava e o poder aquisitivo da classe média decrescia. Em 

conseqüência, estreitavam-se os limites dos potenciais compradores de imóveis, pois não 

passaram a dispor de renda suficiente para arcar com o custo de aquisição da moradia. 

O comprometimento da construção de moradias pela redução dos recursos para 

financiamento, em decorrência da crise, resultou da política habitacional posta em prática 

por mecanismos empresariais que visavam à auto-sustentação do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH) por meio de captação e investimento de recursos cuja principal fonte era o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Sendo assim, os recursos captados e 

investidos deveriam ter uma rentabilidade tal que cobrisse a operacionalidade do sistema e 

garantisse os reajustes do FGTS. Isso quer dizer que o custo da moradia assim como o 

retorno dos financiamentos ao BNH deveriam cobrir o custo e a lucratividade de todo o 

processo por meio do qual a política habitacional era posta em prática. Portanto, a 

continuidade da política habitacional nos moldes pelos quais era realizada dependia dos 
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recursos para o financiamento da construção de moradias e de pessoas com capacidade 

financeira para pagar por elas. Essa dupla dependência contribuiu para a derrocada da 

política habitacional no período de crise econômica. 

A política habitacional do Governo Federal foi afetada em seus dois pontos extremos, 

a montante e a jusante, ou seja, na captação de recursos e na venda e recebimento das 

prestações dos imóveis alienados. Os saques do FGTS decorrentes das muitas demissões 

provocaram redução dos recursos do BNH, e o desemprego, o arrocho salarial e os 

reajustes das prestações da casa própria causaram elevado índice de inadimplência dos 

mutuários e ainda afastaram os que tinham interesse pela aquisição de uma moradia. 

Somaram-se aos problemas econômicos/financeiros do SFH/BNH as questões 

político-administrativas do Governo Federal relativas aos planos de ajustes inflacionários, 

que redundaram numa crise de credibilidade da política habitacional. 

A crise resultou em extinção do BNH em novembro de 1986. Ao fim da existência do 

BNH o cenário socioeconômico que se havia formado no país paralisou a concessão de 

novos financiamentos e atrasou a liberação do pagamento das obras contratadas. Isso levou 

o INOCOOP-ES a buscar alternativas para manter-se em atividade e atender uma parcela 

do mercado a qual não se destinavam os projetos populares (que também foram paralisados 

pela crise) e que não mais se configurava em demanda para a produção privada realizada 

por incorporação. Foram criadas assim as cooperativas autofinanciadas, em que os projetos 

são custeados com recursos próprios dos cooperativados. 

"A idéia do autofinanciamento de habitações por intermédio das cooperativas nasceu 

dessa conjuntura, que se poderia dizer mortuária, e consistiu em aproveitar, associada ao 

modelo cooperativista, a experiência dos INOCOOPs como órgãos de assessoria técnica 

das cooperativas habitacionais para gerar empreendimentos que se custeassem com os 

recursos da poupança dos associados, distribuída segundo um cronograma de obras a ser 

desenvolvido dentro de prazo tolerável até a entrega, por etapas, de todas as unidades 

construídas" (NEVES e CAMPOS JR, 1998). 

A criação do sistema de produção de moradias a preço de custo por cooperativas 

autofinanciadas só foi possível porque a partir de 1986, com a extinção do BNH, os 

INOCOOPs tiveram autonomia para atuar e as cooperativas habitacionais passaram a ser 

regidas apenas pela Lei Nacional do Cooperativismo (Lei 5.764/71). 

A construção autofinanciada por cooperativas 

Atualmente o INOCOOP-ES orienta 3 cooperativas habitacionais, sendo elas a 

COOPCIVIT, que está construindo 176 apartamentos de 3 quartos com suíte, no 

condomínio Mestre Álvaro, município da Serra; a COOPRECREIO, que está construindo 
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210 apartamentos de 2 quartos no Recreio da Praia, no bairro Jardim Camburi, município de 

Vitória; e a COOPGARÇAS, que está construindo 480 apartamentos no Recanto das Garças 

e 300 apartamentos no Morada das Garças, os dois empreendimentos localizados na Praia 

das Garças, no município de Vila Velha, já tendo entregue 60 unidades neste último. Dos 

1.140 apartamentos da COOPGARÇAS, 560 são de 3 quartos com suíte. 

Essas três cooperativas já realizaram outros empreendimentos. A COOPRECREIO 

construiu 180 apartamentos de 3 quartos com suíte, no Recreio Atlântico, no bairro Jardim 

Camburi, município de Vitória; a COOPCIVIT construiu 448 apartamentos de 3 quartos, no 

Residencial Laranjeiras II, município da Serra; e a COOPGARÇAS construiu 480 

apartamentos de 2 quartos, no Vila das Garças, na Praia das Garças, município de Vila 

Velha. 

As outras cooperativas autofinanciadas orientadas pelo INOCOOP-ES são: 

COOPCASAS, COOPLARES, COOPCARAPINA, Condomínio Parque Camburi, 

COOPSOLAR, COOPRECREIO, COOPHABPARQUE, COOPMORAR, COOPVIPAR. 

Pela atuação dessas cooperativas foram realizados 16 empreendimentos, com 4.181 

unidades habitacionais construídas e 1.166 em construção. A distribuição geográfica desses 

empreendimentos deu-se conforme a tabela I e os gráficos I e II em apêndices. 

A clientela padrão do INOCOOP-ES possui renda na faixa de 5 a 10 salários 

mínimos. Como cada empreendimento é construído para atender clientela com uma renda 

específica dentro dessa faixa, os candidatos à compra são direcionados para os 

empreendimentos de acordo com a renda que possuem. Caso o interesse do candidato pelo 

imóvel a ser construído se concretize, é feita sua adesão à cooperativa responsável pela 

realização do empreendimento. 

Ao contrário do que acontecia na época do BNH, em que, na maioria das vezes, era 

necessário primeiramente constituir a cooperativa para depois dar encaminhamento ao 

empreendimento, atualmente as cooperativas já existem e estão atuando, sendo necessário 

apenas formar um grupo de candidatos com renda compatível com o custo do 

empreendimento a ser realizado. 

O INOCOOP-ES toma todas as providências para a realização dos 

empreendimentos até que o grupo de cooperados esteja formado e a cooperativa, em 

condições de dar continuidade aos trabalhos sob a orientação dele. É o INOCOOP-ES que 

faz a escolha do terreno e os contatos com o proprietário; é ele que providencia o projeto, 

negocia com a construtora, elabora os cronogramas (de execução das obras, de pagamento 

dos cooperados, de pagamento à construtora) e o orçamento do empreendimento. Depois 

de tomadas todas essas providências, faz-se o lançamento do empreendimento e inicia-se 
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um prazo de carência, que pode durar de 120 a 180 dias, período durante o qual é feita a 

adesão dos interessados. Para que o empreendimento se confirme e passe à fase de 

construção é necessário que tenha atingido 100% de adesão, ou seja, que se tenha firmado 

com os interessados o compromisso de compra de todas as unidades a serem construídas 

pelo empreendimento. No caso de empreendimento de grande porte, quando se atinge 70% 

de adesão, pode-se iniciar a construção, pois a experiência do INOCOOP-ES lhe confere a 

certeza de que o empreendimento irá se concretizar em sua totalidade. Quando um 

empreendimento não se viabiliza, os valores pagos pelos cooperados são devolvidos. 

A escolha do terreno para a construção do empreendimento é baseada na 

experiência que o INOCOOP-ES acumulou em 36 anos de atividade. Essa experiência 

permite prever se o local onde o terreno está localizado comporta o empreendimento e se 

suas características, tais como infra-estrutura, serviços e localização, trarão boa 

receptividade para os imóveis. Esse conhecimento é calcado em informações sobre o 

mercado imobiliário, que confirmam se o empreendimento é viável mesmo estando 

localizado na periferia do centro dinâmico da produção imobiliária. A compra dos terrenos é 

feita com prazo de pagamento de até sete anos, com recursos oriundos do pagamento das 

parcelas dos cooperados; ou, então, faz-se a permuta por unidades. 

O pagamento do imóvel segue um cronograma que começa a funcionar no ato de 

adesão, quando é assinado o termo de adesão. No ato de adesão o comprador paga uma 

taxa (taxa de adesão) correspondente a 2,5% do valor do imóvel. O restante (valor do 

imóvel menos a taxa de adesão) é corrigido a cada semestre pelo Custo Unitário Básico 

(CUB) e pelo “reorçamento”. O reorçamento também é usado como forma de corrigir o saldo 

devedor, porque, às vezes, ocorrem imprevistos na construção do empreendimento, cujo 

custo apenas o CUB não cobre. A correção do saldo devedor faz com que as parcelas 

sofram variação de valor a cada semestre para que no final de 84 meses o imóvel esteja 

quitado. 

A fim de que a construção do empreendimento não seja prejudicada pela ocorrência 

de óbito de cooperados, faz-se um seguro de vida em favor da cooperativa, cujo valor varia 

de acordo com o saldo devedor do cooperado. 

A construção de cada empreendimento, que é constituído de vários prédios e de uma 

área de lazer, segue um cronograma. O primeiro prédio tem um prazo de 24 meses (2 anos) 

– contado após o início das obras – para ser entregue; a partir daí, a cada 18 meses é 

entregue outro prédio, até que todo o empreendimento esteja concluído. Há com isso uma 

racionalização do processo construtivo, já que numa área de reduzida extensão é feita a 

construção verticalizada de muitas moradias seguindo um projeto padrão. Tem-se assim a 

padronização e a melhoria dos processos construtivos, resultando numa forma de edificar 
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em que há qualidade do produto final, economia de tempo na realização das obras e 

redução dos custos. 

As obras do empreendimento são realizadas por uma construtora contratada pela 

cooperativa em regime de administração a preço de custo. Pelo trabalho a construtora 

recebe valor correspondente a 12% ou 14% do custo do empreendimento. Como o valor do 

empreendimento é reajustado semestralmente pelo CUB e pelo reorçamento, ao longo dos 

84 meses de pagamento das parcelas, conseqüentemente, os valores pagos à construtora 

também o são. O pagamento à construtora é feito seguindo cronograma que se baseia no 

pagamento das parcelas pelos cooperados e por etapa de obra executada. É o cruzamento 

dessas duas informações que permite a elaboração do cronograma de pagamento; por isso, 

é necessário acompanhamento constante da situação financeira da cooperativa e da 

construção do empreendimento. Dos 16 empreendimentos realizados pelas cooperativas 

autofinanciadas, 1 foi construído pela Construtora União (o Villa Park, no bairro Santa Inês, 

município de Vila Velha) e 15 foram construídos pela Metron Engenharia. 

São também características importantes do sistema de produção de moradias por 

cooperativas autofinanciadas a flexibilidade quanto ao teto máximo de renda do cooperado 

(embora os empreendimentos sejam voltados para a faixa de renda de 5 a 10 salários 

mínimos); a não-obrigação do cooperado de comprovação de renda; e a permissão a 

proprietários de outros imóveis de adquirir moradias financiadas pelo instituto. Essas 

características tornam a iniciativa do INOCOOP-ES algo bastante atraente no mercado em 

relação às outras iniciativas empresariais. 

Considerações finais 

O sistema de produção de moradias por cooperativas autofinanciadas cumpre o 

papel de atender a uma parcela do mercado imobiliário que normalmente não é 

contemplada pelos programas habitacionais populares, por possuir renda superior à da 

classe para a qual tais programas são destinados e que encontra dificuldade para adquirir 

uma moradia construída pela iniciativa privada através da produção por incorporação. O 

acesso às moradias por essa parcela do mercado é possível porque são tomadas as 

medidas necessárias para evitar a produção de imóveis com preços muito elevados, que 

inviabilizariam os empreendimentos. Os terrenos adquiridos para a construção dos 

empreendimentos, embora localizados em áreas valorizadas, possuem preço menor, por 

estarem na periferia dos centros dinâmicos do mercado imobiliário. A verticalização permite 

o uso intensivo do terreno. A racionalização dos projetos dos prédios e dos demais 

equipamentos do empreendimento possibilita maior aproveitamento do terreno, sem prejuízo 

das áreas comuns. A racionalização dos processos construtivos resultante da padronização 
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das unidades e dos procedimentos no processo social de sua produção permite reduzir o 

tempo de construção dos empreendimentos e melhorar a qualidade do imóvel construído. 

O outro papel desempenhado pelo sistema de cooperativas autofinanciadas é o de 

arregimentar demanda para as construtoras. Em cada empreendimento são construídos 

vários prédios, e o cronograma para a entrega das unidades, já descrito, faz com que a 

construtora parceira no sistema tenha um bom período de trabalho. E esses 

empreendimentos têm sido formas seguras de retorno financeiro para as construtoras. 

Entende-se, por isso, que os projetos das cooperativas autofinanciadas oferecem novas 

perspectivas para reprodução da construção civil. 

A atuação do INOCOOP-ES foi de extrema habilidade e eficiência quando instituiu o 

sistema de cooperativas autofinanciadas, revertendo a situação difícil em que o instituto se 

encontrava após a extinção do BNH – em face da dependência que possuía dos recursos 

públicos – em situação de ganhos para todos os envolvidos no processo de edificação de 

moradias a preço de custo: os cooperados, as construtoras e o INOCOOP-ES. A parcela de 

ganho do INOCOOP-ES em todo o processo de produção de moradias desde as medidas 

iniciais para a realização dos empreendimentos equivale a 7% do custo total dos 

empreendimentos, que são empregados na cobertura dos custos administrativos e 

financeiros de suas atividades. O INOCOOP-ES desempenha a função de promover a 

construção de moradias em condição acessível para uma parcela da população capixaba 

antes desassistida; com isso busca a sua remuneração, valendo-se da credibilidade que 

conquistou em 36 anos de atividade. 

Não se pode esquecer que as circunstâncias que possibilitaram a criação do 

INOCOOP-ES, em 1968, foram geradas por uma política pública de promoção da moradia e 

que em metade da sua existência (18 anos) o instituto esteve orientando a construção de 

habitações pelas normas do BNH/SFH, dele recebendo os recursos necessários ao 

financiamento de moradias. Portanto, a experiência e a credibilidade que o INOCOOP-ES 

possui, devem-se aos projetos habitacionais que realizou na época do BNH, e que hoje são 

habilmente aproveitadas na realização de empreendimentos autofinanciados. 

O momento vivido pelo INOCOOP-ES através das experiências de 

autofinanciamento foi outro, diferente daquele do auge experimentado pela construção no 

Espírito Santo. A construção imobiliária, alicerçada nos recursos do BNH, da segunda 

metade dos anos 70 a 1982 obteve as mais elevadas margens de remuneração de sua 

história. No entanto, durante todo o segundo qüinqüênio da década de 80 o segmento da 

construção viu-se desnorteado, buscando as mais variadas formas de se reproduzir que 

pudessem atenuar as perdas que enfrentava. 
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As construtoras foram reticentes em promover mudanças internas em seu processo 

produtivo. Preferiam pressionar em coro o poder público para que mudasse os coeficientes 

urbanísticos, tornando-os mais permissivos e conseqüentemente mais vantajosos para os 

seus negócios. 

Muitas empresas mudaram o foco de seus negócios, migrando do segmento 

imobiliário para o de obras públicas, e com o apoio do Governo do Estado pleiteavam 

participação nas obras dos grandes projetos, que se encontravam em fase de ampliação.3

A prática do escambo na comercialização de imóveis foi outra alternativa praticada 

pelas empresas para driblar a crise, junto com outras estratégias. Contudo, nossa referência 

de estudo centrou-se na atuação do INOCOOP-ES, que reestruturou o processo produtivo 

de seu negócio e com isso conseguiu um nicho de mercado abandonado desde o início da 

década de 80 pelas construtoras incorporadoras. 

Ao invés de empregar as estratégias das construtoras incorporadoras, o INOCOOP-

ES concebeu e gerenciou a construção a preço de custo com os recursos dos próprios 

compradores. Usou sua experiência e credibilidade de órgão público como instituto de 

orientação às cooperativas para atuar com os mesmos princípios como empreendedor 

privado. 

O ganho do negócio imobiliário gerido pelo INOCOOP-ES pautou-se pelo lucro 

advindo do processo produtivo da construção, e não pelo ganho obtido através da renda 

imobiliária perseguido pelas incorporadoras. As margens do negócio realizado pelo 

INOCOOP-ES eram menores; no entanto, o instituto buscava ganhos de escala com a 

construção de grandes empreendimentos. Com isso pôde fazer parcerias de longo prazo e 

negociar taxas menores, como a de construção, com uma construtora que realizou a maioria 

de suas obras de autofinanciamento. Por outro lado, a própria construtora pôde introduzir 

processos construtivos mais racionais e tecnificados em suas obras, possibilitando 

estabelecer margem de lucro menor. 

A opção pela construção vertical, que faz uso intensivo do terreno e permite, 

também, reduzir o custo das áreas comuns de construção, pôde, junto com a escolha do 

local, nas franjas da periferia, construir uma “nova fronteira” para o mercado imobiliário, 

criando com isso uma outra forma espacial na cidade. 
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ANEXOS 
 
 

APÊNDICE – Empreendimentos do Programa de Cooperativas Autofinanciadas 

 
TABELA I 

EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS AUTOFINANCIADAS 

SERRA Cooperativa Bairro Unid. Tipo Entregues
Em 

Const.

Morada de COOPCASAS Morada de 159 casas 159 0
Resid Laranjeiras II COOPLARES Laranjeiras II 304 Apartº 304 0
Resid Laranjeiras II COOPCIVIT Laranjeiras II 448 Apartº 448 0

Mestre Álvaro COOPCIVIT Laranjeiras II 176 Apartº 0 176
Resid Laranjeiras II COOPCARAPINA Laranjeiras II 576 Apartº 576 0

TOTAL   1663  1487 176 

VITÓRIA Cooperativa BAIRRO Unid. Tipo Entregues
Em 

Const.

Parque Camburí COND PARQUE Jardim Camburí 348 Apartº 348 0
Morada do Jardim COOPSOLAR Jardim da Penha 180 Apartº 180 0
Recreio Atlântico COOPRECREIO Jardim Camburí 180 Apartº 180 0
Solar de Camburí COOPSOLAR Jardim Camburí 210 Apartº 210 0
Recreio da Praia COOPRECREIO Jardim Camburí 210 Apartº 0 210
Parque da Praia COOPHABPARQUE Jardim Camburí 240 Apartº 240 0

TOTAL 1368 1158 210

VILA VELHA Cooperativa BAIRRO Unid. Tipo Entregues
Em 

Const.

Morada da Praia COOPMORAR Praia de Itaparica 756 Apartº 756 0
Villa Park COOPVIPAR Santa Inês 240 Apartº 240 0

Vila das Garças COOPGARÇAS Praia das Gaivotas 480 Apartº 480 0
Recanto das Garças COOPGARÇAS Praia das Gaivotas 480 Apartº 0 480
Morada das Garças COOPGARÇAS Praia das Gaivotas 360 Apartº 60 300

TOTAL 2316 1536 780
TOTAL GERAL 5347   
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APÊNDICE – Gráficos da Distribuição por Municípios dos Imóveis Realizados pela 

Cooperativas por Autofinanciamento 

 
 

GRÁFICO I 
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GRÁFICO II 
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