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POLÍTICA DE
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

Em 2018, a POUPEX deu continuidade ao plano de execução das ações de
sustentabilidade e responsabilidade social. As diretrizes e os princípios que
embasam essas ações estão contidos na Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), aprovada em 2015 e revalidada em 2018 pelo Conselho
de Administração da associação.
A elaboração, a atualização e a execução desse Plano de Ação atendem às
obrigações previstas na Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014, que
dispõe sobre a responsabilidade socioambiental de instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
O andamento das ações foi tornado público pela POUPEX, em sua rede interna (intranet) e na internet, como forma de prestar contas da atuação socioambiental para seus clientes e para a sociedade em geral.
Desde então, foram implementadas iniciativas socioambientais, possibilitando a mobilização de esforços pelas Unidades Técnico-Administrativas (UTA)
da associação.
As principais iniciativas da instituição realizadas em 2018 estão distribuídas
ao longo do presente relatório, divididas em temas que dizem respeito à
organização e às partes interessadas, como público interno, clientes e empresas parceiras.

Diretrizes Institucionais da PRSA

Considerar a questão da
responsabilidade socioambiental nos processos de
planejamento e de gestão

Disseminar a cultura da
Responsabilidade Socioambiental na instituição
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Ponderar o risco socioambiental como um componente das diversas modalidades de risco a que está
exposta a instituição

QUEM SOMOS
A Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX é uma instituição civil mutualista, sem fins lucrativos, criada e gerida pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) nos termos da Lei n° 6.855, de 18 de novembro de 1980. Submetida
às normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e ao seu Estatuto, a POUPEX atua em todo o território nacional e
opera com recursos captados em caderneta de poupança.

Objetivos

Captar, incentivar e disseminar a poupança, propiciando ou facilitando a aquisição e a construção da casa própria aos seus associados
Possibilitar, por meio de empréstimos de recursos da poupança, que
a FHE promova empreendimentos habitacionais nas melhores condições de preço, qualidade e segurança, com vista ao atendimento de
seus associados

A POUPEX conta, atualmente, com mais de 1,6 milhão de poupadores em todo o território nacional. De acordo com o
levantamento de setembro de 2018 elaborado pelo Banco Central, ocupa o 7º lugar em captação de recursos, dentre
as instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Além da Poupança POUPEX, que
possibilita o acesso às várias linhas de financiamento imobiliário da entidade, a associação dispõe de outras modalidades de poupança.
Desde a criação, a POUPEX realizou mais de 128 mil financiamentos imobiliários em todo o Brasil e detém o 8º lugar
(posição em outubro de 2018) no ranking dos agentes financeiros que mais concedem financiamentos imobiliários.
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ONDE ESTAMOS
Poupança POUPEX
Qualquer pessoa física ou jurídica pode se associar à POUPEX. Para tanto, basta
abrir uma Poupança POUPEX nas agências ou nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil (se correntista), no aplicativo BB ou, ainda, pela internet.
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PERFIL
ESTRATÉGICO

escritórios
agências
postos
pontos fixos

Missão
Promover e facilitar aos seus associados o acesso à casa própria,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de seus clientes
Visão
Ser reconhecida como instituição confiável, sólida e transparente,
voltada à satisfação de seus clientes
Negócio
Casa própria
Valores
Ética
Profissionalismo
Transparência
Confiabilidade
Competência
Respeito e valorização do ser humano
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Além do planejamento estratégico, anualmente, a Diretoria da POUPEX difunde a Diretriz Geral da Presidência (DGP),
com o intuito de priorizar as atividades no universo da instituição, aí incluídas as iniciativas socioambientais. O texto
fica disponibilizado na intranet, para que todos os empregados tomem conhecimento.
As diretrizes principais relacionadas à RSA referem-se: ao aprimoramento contínuo do Sistema de Controles Internos
e Gerenciamento de Riscos; à implementação e ao desenvolvimento da gestão integrada de processos, projetos e produtos com foco em resultados; ao estabelecimento de ações voltadas à Política de Responsabilidade Socioambiental e
à disseminação da cultura de segurança organizacional para assegurar a proteção institucional.

PÚBLICO INTERNO
A POUPEX valoriza seus empregados por meio de diversas ações, proporcionando desenvolvimento profissional,
satisfação e qualidade de vida.

Benefícios

Auxílio refeição

Previdência complementar
fechada (POUPREV)

Programa de Apoio à Graduação e Pós-Graduação

Licença-maternidade estendida (até 6 meses)

Vacinação gratuita contra a
gripe

Licença-paternidade de 20
dias

Academia, ginástica laboral
e clube de corrida

Assistência à infância
(filhos com até 6 anos
incompletos)

Apoio psicológico

Cesta alimentação
Abono assiduidade
Participação nos Resultados (PR)
Parcela adicional à PR
Seguro-saúde
Assistência médica móvel
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Convênios com instituições
de ensino e clubes militares

Apoio à Pós-graduação

O Programa de Apoio à Pós-Graduação da POUPEX custeia as despesas
realizadas pelos empregados em cursos de pós-graduação, reconhecidos
pelo Ministério da Educação nas modalidades Lato Sensu e Stricto Sensu. Em
2018, cerca de R$ 170 mil foram investidos no apoio a 12 empregados. Outra
forma de estimular os estudos são os convênios que a empresa mantém com
instituições de ensino superior: Fundação Getulio Vargas (FGV), Instituto de
Pós-Graduação (IPOG) e Faculdade Inspirar. No ano passado, 28 pessoas se
beneficiaram de descontos para estudar nessas instituições.

Capacitação

Durante 2018, foram realizadas diversas oficinas e palestras para capacitação
dos empregados em metodologias e temas atuais. Destacam-se:
A POUPEX participou do 8º Fórum Mundial da Água, realizado em março, em
Brasília (DF). O envolvimento da instituição ocorreu por meio de um debate
temático, com mediação de representantes da Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento do Distrito Federal (ADASA) e professores da Universidade de Brasília (UnB). Questões como a falta de saneamento básico, a
precariedade de políticas públicas, o crescimento desordenado das cidades
e a importância da educação ambiental nas escolas foram alguns dos assuntos abordados.

40 empregados participaram, em julho, da primeira capacitação em Product
Owner (PO) para a metodologia de gestão ágil, que começa a ser implementada na POUPEX como parte da recém-lançada Estratégia de Transformação Digital. O objetivo do treinamento foi o de alinhar as necessidades das áreas de
negócio com as soluções de tecnologia da informação. Em agosto, os Gerentes
Executivos também foram capacitados.

77 empregados foram certificados pela Associação Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP) em 2018. Desde 2011, os empregados da POUPEX atuantes no crédito imobiliário precisam obter a certificação CA-600, que avalia conhecimentos técnicos a respeito do mercado
e de produtos de crédito imobiliário. No total, 541 profissionais já estão
certificados.
Gerentes e empregados dos Pontos de Atendimento de Brasília (DF), Goiânia
(GO), São Paulo (SP) e da Região Sul participaram de treinamento sobre duas
linhas do Financiamento Imobiliário POUPEX: Construção Individual da Casa
Própria e Plano Empresário para financiamento de obras. Em ambos os casos,
foram destacados os aspectos socioambientais envolvidos.
Gerentes e assessores lotados na Sede, em Brasília, participaram do Programa
Conheça a sua Empresa, que apresentou uma visão panorâmica das atividades e dos processos conduzidos em cada Unidade Técnico-Administrativa
(UTA). O evento reuniu cerca de 180 pessoas.
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35 Corporativos
78 Externos
7 Palestras
Investimento total: R$ 1,1 milhão

TREINAMENTOS

Clube de Corrida
Por meio do Clube de Corrida, a instituição vem promovendo a integração e o bem-estar dos participantes. Em 2018, o
clube participou de 14 eventos, como corridas no asfalto, de obstáculos, cross, meias maratonas e até uma ultramaratona.
O Clube de Corrida conta, hoje, com cerca de 75 empregados que são apoiados financeiramente para participar das competições de rua. Em 2018, a POUPEX patrocinou 840 inscrições.

Circuito do Sol (janeiro)

Corrida da Visão (agosto)

Meia das Pontes (fevereiro)

Circuito das Estações | Etapa Primavera (agosto)

Circuito das Estações | Etapa Outono (março)

Night Run | Etapa Nitro (setembro)

Bravus Race (abril)

Circuito Brasília de Corrida de Rua | Etapa República (outubro)

Night Run | Etapa Turbo (maio)

Asics Golden Run (outubro)

Volta do Lago (junho)

Cross Parques | Etapa Torre de TV (novembro)

Circuito das Estações | Etapa Inverno (junho)

Circuito das Estações | Etapa Verão (dezembro)
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Caminhada das Mães

Pelo segundo ano consecutivo, empregados e familiares se reuniram para
comemorar o Dia das Mães com uma caminhada, com início na Praça dos
Cristais em Brasília. O evento contou com a presença de 800 pessoas.

Academia

Empregados e estagiários têm à disposição uma academia gratuita para atividades físicas. Construída em 2010, na Sede da POUPEX, o espaço conta com
musculação, ginástica local e spinning. No total, 275 empregados já usufruíram do benefício.

Ginástica Laboral

Todos os empregados têm a opção de praticar o alongamento do corpo, todos
os dias. A atividade, realizada há 17 anos, é promovida em parceria com a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A ginástica auxilia na
prevenção do estresse, de lesão por esforço repetitivo (LER), de doenças
osteoarticulares relacionadas ao trabalho (DORT), entre outras.

Saúde e Bem-estar

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) realizou diversas iniciativas que abordaram os temas voltados para saúde, bem-estar e qualidade
de vida no trabalho. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, os empregados
participaram de ação interativa que alertou para a ligação entre o cigarro e
as doenças cardiovasculares. Outra campanha foi a Outubro Rosa, realizada
em apoio ao movimento mundial que leva o mesmo nome e visa a estimular a participação da população no controle do câncer de mama. Durante a
ação, foram arrecadados 40 lenços de cabeça doados para os pacientes em
tratamento contra o câncer do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Entre
os homens, foi realizada a campanha Novembro Azul, com a distribuição de
chocolates e um laço azul, simbolizando o combate ao câncer de próstata.
SIPAT - Outra grande iniciativa realizada pela CIPA foi a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), ocorrida em novembro. Oficinas,
palestras e serviços gratuitos voltados à saúde motivaram os empregados
com palestras que abordaram os temas filosofia e qualidade de vida no trabalho; prevenção do suicídio e doenças graves; e a alegria de viver. Além disso,
foram oferecidos serviços de eletrocardiograma; auriculoterapia; medição da
glicemia e aferição da pressão arterial; orientações para a saúde bucal; bioimpedância; oximetria e osteopatia.
No encerramento do evento, cerca de 900 empregados assistiram à palestra do
então Comandante do Exército, General Eduardo da Costa Villas Bôas, que falou
sobre sua experiência pessoal no enfrentamento de uma doença degenerativa.
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O Evento em Números

3

palestras

22

25

oficinas

estandes de
serviços*

50

brindes
sorteados

* Exames, orientações médicas, massagens, degustação de alimentos etc.

Apoio Psicológico

A Equipe de Psicologia Organizacional e do Trabalho da POUPEX oferece
apoio psicológico aos empregados em situações de luto, afastamento pelo
INSS, questões do trabalho, conjugais ou familiares. Em 2018, foram feitos
1.148 atendimentos.

Vacinação

Mil pessoas foram atendidas na campanha de imunização contra a gripe, realizada em Brasília para empregados, estagiários e respectivos dependentes,
além de jovens aprendizes. Eles receberam a vacina tetravalente, que protege
contra a Influenza A, nas variações H1N1 e H3N2; e a Influenza B Linhagem
Yamagata ou Victoria.

Aniversários

Mensalmente, os empregados são prestigiados com uma comemoração de
aniversário, momento em que são cumprimentados pela Diretoria e pelos
gestores e participam de um sorteio de prêmios.

Vantagens nos Produtos

O público interno tem, ainda, acesso a condições especiais no portfólio de
produtos da POUPEX, com vantagens similares às do público preferencial,
os militares.
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CULTURA
Auditório Sede
O espaço, localizado na Sede, recebe permanentemente ações de promoção da cultura. Em 2018, foram realizados
nove eventos culturais, dentre eles, o Curso de Extensão Cultural da Mulher, patrocinado pelo Exército Brasileiro, a
apresentação de balé Nova Acrópole e o ensaio do pianista Fernando Calixto.

Espetáculos Musicais

A cultura está sempre presente na vida dos empregados da POUPEX. Na comemoração de aniversário de 37 anos da empresa, eles foram presenteados
com três espetáculos musicais do III Encontro Cultural da Juventude. Alunos
do Coral do Colégio Militar de Brasília (CMB); Brasília Sopro Sinfônica e o
grupo de tambor japonês Hikaridaiko emocionaram o público presente no
Auditório da Sede.

Casa do Papai Noel

A POUPEX, mais uma vez, montou a Casa do Papai Noel, em sua Sede, em Brasília. Em 2018, mais de 10 mil pessoas visitaram o local, no ano anterior foram
7.600 pessoas. As visitações ocorreram de novembro a janeiro de 2019. A casa,
construída desde 2011, é considerada uma das principais atrações natalinas
de Brasília. Aqueles que passam pelo local também apreciam um presépio
em tamanho natural e a fachada do prédio, que, à noite, fica iluminada com
mais de 65 mil lâmpadas de LED.
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INCLUSÃO SOCIAL
Pessoas com Deficiência

A POUPEX busca prover às Pessoas com Deficiência (PCD) os melhores recursos de acessibilidade, de acordo com seus respectivos perfis profissionais.
Nosso objetivo é oferecer condições de desenvolvimento com equidade e
oportunidade. Até 2018, a POUPEX empregou 65 pessoas com deficiência
em seu quadro de profissionais. Para uma boa integração, em quase todos os
eventos realizados na empresa, é disponibilizado um intérprete em libras.

Aprendizes

A instituição apoia 59 aprendizes que fazem parte do Programa CIEE Aprendiz.
O Contrato de Aprendizagem tem por finalidade criar oportunidades tanto para
o aprendiz quanto para a POUPEX. Além disso, prepara o iniciante para desempenhar atividades profissionais e para desenvolver capacidade de discernimento, afim de lidar com diferentes situações no mundo do trabalho.

GESTÃO
Valor Ambiental
Em 2018, a POUPEX atingiu os objetivos da Política de Responsabilidade Socioambiental, alcançando ou superando os
resultados do ano anterior.

12

12

Toneladas
de papel branco
recicladas

1.436

um aumento de 44,12% em
relação a 2017

Itens de lixo
eletrônico
descartados

2017
2018

2.459

Caixas de
documentos
eliminadas

100.800

Copos
descartáveis
não utilizados

1.4

Milhão
de imagens
digitalizadas

com prazo legal de temporalidade vencido. A exclusão total
em 3 anos é de 9.100 caixas

867

representa uma economia de
15% de copos plásticos
2017

KW/ano
de energia elétrica
economizados

2018

1.940

Solicitações de
manutenção
atendidas

198

Bens baixados
48% foram
doados

realizadas 500 manutenções
preventivas para redução de
falhas nos equipamentos

sendo 615 recolhidos por
empresas recicladoras e 821
encaminhados a depósitos
indicados pelo SLU

um aumento de 36% em
relação a 2017
2017
2018

uma economia de 10% em
relação a 2017
2017
2018

7 máquinas e aparelhos
22 móveis e utensílios
65 computadores
beneficiando 36 Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público

Outras ações realizadas

110

Mil litros
de água
economizados

1.183

Litros de
gasolina
economizados

9,5

Toneladas de
papelão doadas
à cooperativa
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• Instalação de lixeiras coloridas para coleta seletiva
• Reciclagem de papéis e outros materiais
• Aproveitamento da água da chuva para irrigação
• Redução da emissão de boletos bancários em papel
• Fim da remessa de certificados e extratos pelos Correios

Estímulo às Moradias Sustentáveis
A POUPEX orienta seus mutuários a comprarem ou construírem moradias sustentáveis. A instituição disponibiliza em
seu site uma cartilha com informações sobre licenciamento ambiental, uso de madeira certificada ou de reflorestamento e destinação correta de resíduos de obra.

Estruturação do Ambiente de Controle
Inserir a responsabilidade socioambiental nas ações relativas ao gerenciamento de riscos é um objetivo estratégico da
POUPEX. Em meados de março de 2018, foi colocada em prática a diretriz que determina a ponderação do risco socioambiental como componente das diversas modalidades de risco a que está exposta a instituição.
Para gerir o controle e a mitigação dos riscos, a POUPEX instituiu o Sistema de Controle Internos, constituído pelas políticas e procedimentos que a instituição utiliza para designar, autorizar, guiar, treinar e desenvolver os seus gestores e empregados para o atendimento das leis e regulamentos de qualquer natureza que se aplicam às atividades da instituição.
Essas orientações são encontradas na Cartilha do Sistema de Controles Internos, disponível na intranet.
Quanto às iniciativas que tratam da Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, a
empresa adotou como norma o procedimento de entrega ao empregado, no ato de sua admissão, da Cartilha Lavagem
de dinheiro - Isso é problema meu?. Outra ação que tem o mesmo propósito é o preenchimento obrigatório do questionário Conhecendo nosso empregado.

Novo Veículo de
Comunicação

Em maio, foi disponibilizada a nova intranet com leiaute mais moderno e
funcional. A página foi totalmente reformulada para proporcionar mais
funcionalidades, melhor navegabilidade e interatividade, contribuindo com
a comunicação interna. Os conteúdos são constantemente atualizados e os
empregados podem fazer comentários sobre os assuntos.
Após pesquisa de satisfação entre os empregados, com um total de 406 respostas, 385 avaliaram a página como “ótima” ou “boa”.

Ética
Comitê e Código de Ética
Responsável por zelar pela obediência ao Código de Conduta da POUPEX, o comitê se reúne em casos de procedimento de apuração de fato ou comportamento que possam ter infringido as normas estabelecidas. Em abril, foram
abertas as inscrições para os interessados em ocupar as três vagas disponíveis para a gestão 2018-2020 e se inscreveram 21 empregados. Os eleitos foram empossados no mesmo mês.
O Código de Conduta determina os padrões de conduta pessoal e profissional de seus integrantes, pautado no respeito e na valorização do ser humano. Proíbe qualquer tipo de discriminação, assédio ou intimidação, por ser ilegal
e infringir as políticas internas, seja o ato cometido por ou contra colega de trabalho (em nível hierárquico superior,
igual ou inferior), cliente, fornecedor ou visitante.

14

Transparência
A instituição preza pela transparência em suas ações e negócios. Os resultados financeiros e as demonstrações contábeis são divulgados no portal e apresentados no Relatório Anual também disponível no site da POUPEX.

Relacionamento com Fornecedores
Buscamos trabalhar com fornecedores que, assim como nós, têm a preocupação em respeitar princípios éticos, os direitos humanos e a gestão socioambiental. Estamos atentos para colaborar por meio de nossas relações com o combate a situações como trabalho escravo e infantil, leis do consumidor, entre outros. Até hoje, não foi identificado sequer
indício de trabalho escravo ou infantil nas atividades desenvolvidas pela POUPEX e por seus parceiros comerciais.
Em 2018, foram revisados 595 contratos vigentes e incluída nova cláusula em nossos normativos, que reforça a necessidade de cumprimento dos aspectos socioambientais. Outras ações corroboram esse direcionamento, como a
definição na Gestão de Aquisições de Bens e Serviços de que as compras priorizem bens e serviços sustentáveis.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A POUPEX, instituição que se diferencia pela missão social, também está atenta à saúde financeira de seus empregados e clientes. Para isso, disponibiliza em seu site a Cartilha de Crédito Saudável, com dicas para fazer escolhas
financeiras alinhadas às necessidades e ao momento de vida.
Existe ainda o Guia do Empréstimo Seguro, que auxilia na utilização do dinheiro ao contratar um empréstimo. A partir de
uma operação de crédito bem planejada, é possível colocar as finanças em dia e se programar para começar a poupar.
Em novembro, a POUPEX promoveu palestra em Minas Gerais para 30 militares participantes do Programa de Preparação e Apoio para a Reserva e Aposentadoria do Exército Brasileiro (PPREB). O principal tema do encontro foi a organização das finanças pessoais com vistas à aquisição da casa própria. Foram apresentadas as modalidades do Financiamento Imobiliário da FHE e da POUPEX, enfatizando as baixas taxas de juros e as condições de pagamento.
Outra ação foi a publicação na intranet de uma série de reportagens para o público interno com dicas de educação
financeira, consumo consciente e gestão do orçamento doméstico.
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ATENDIMENTO AO CLIENTE
Centro de
Relacionamento
com o Cliente

O Centro de Relacionamento com o Cliente (CEREL) oferece teleatendimento
em nível nacional, com comodidade e facilidade. O serviço é prestado pelo
telefone, por Discagem Direta Gratuita (0800 61 3040); pela Central de Teleatendimento aos Surdos (0800 646 4747), com tecnologia assistiva; e via internet,
pelo formulário de contato disponível no menu.
Com estrutura própria de contact center, o CEREL conta com profissionais aptos
a atender os atuais e prospectivos clientes. Dessa forma, em um único contato,
o interessado pode obter informações sobre os produtos contratados e receber
orientações sobre como adquirir outros, além de serviços.

Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação direto e gratuito para os clientes da
instituição e tem como objetivo acolher e tratar as reclamações que não foram
solucionadas pelos canais habituais de atendimento, bem como registrar as
sugestões, os elogios e as denúncias.
As reclamações realizadas na Ouvidoria são analisadas e respondidas por
equipe especializada em até 10 dias úteis.
Contatos:
0800 647 8877
Dias úteis, das 8h30 às 17h
0800 646 4747 (para deficientes auditivos)
Dias úteis, das 8h às 18h
E-mail: ouvidoria@poupex.com.br

As demandas dos nossos clientes são importantes para aprimorar os processos e tornar o atendimento mais eficiente.
Em 2018, a Ouvidoria recebeu 115 demandas, sendo todas respondidas no prazo previsto.

2

4

60
Reclamação

Sugestão
Elogio

Denúncia

49
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Pesquisa de Satisfação
A POUPEX, por meio dos Pontos de Atendimento, realiza Pesquisa de Satisfação com os beneficiários e clientes, reúne
os dados obtidos e divulga, mensalmente, os relatórios na intranet. Anualmente, os dados consolidados são divulgados no Relatório Anual.
Em 2018, mais de 49 mil pessoas responderam ao questionário, apontando elevado nível de satisfação. 84% delas se
disseram satisfeitas com a POUPEX. 83% consideraram o conhecimento dos atendentes excelente e 80% avaliaram a
solução de problemas como excelente.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
POUPEX 360°
Uma revolução corporativa, que mudará a forma de relacionamento entre a FHE, a POUPEX e seus públicos está em
andamento. Em 2018, a instituição iniciou um movimento de transformação digital que teve seu marco com a realização do PO Day. O evento, realizado em novembro, reuniu mais de 400 empregados para engajá-los na POUPEX 360°.
Os Product Owners (POs) têm um papel importante nesse processo, pois serão responsáveis por definir as funcionalidades desejadas para um produto, fazendo a ligação entre cada Unidade Técnico-Administrativa e a TI. Os participantes conheceram as metodologias ágeis que poderão ser aplicadas na implementação da POUPEX 360°: Design
Thinking, Agile Lego Challenge e Pensamento Visual.
A estratégia mudará a forma de fazer negócios com base em avanços tecnológicos e ocorrerá ao longo do próximo
ano, seguindo os eixos de ação:
• Os clientes externos e internos serão priorizados durante toda a jornada de transformação digital;
• Os empregados recebem atualmente capacitação em novas metodologias, a fim de colaborar no processo de
transformação digital na instituição e
• As tecnologias existentes e os processos internos são revistos para se tornarem cada vez mais digitais e, consequentemente, mais ágeis.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Investir no capital humano também é uma prioridade da POUPEX. Apoiamos ações que beneficiam instituições e
projetos nas áreas social, educacional, cultural, esportiva e ambiental.

Corrida POUPEX

Mais de 5 mil pessoas participaram da quinta edição da Corrida POUPEX,
evento bastante popular promovido pela instituição. A competição, com percursos de 5 e 10 quilômetros, ocorreu em setembro, no Setor Militar Urbano,
em Brasília (DF).
O tema do evento foi o carcará, ave de rapina que habita o Cerrado. A corrida
acontece sempre na capital federal.

Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho promovida por empregados da POUPEX arrecadou
R$ 6.059, possibilitando a compra de 224 cobertores e 140 mantas. Os participantes doaram ainda 106 peças de inverno, entre casacos, cobertores, meias
e luvas. Os donativos foram entregues a oito instituições filantrópicas situadas no Distrito Federal e em Goiás.

Alunos Premiados

A POUPEX premiou 26 alunos que alcançaram classificação de destaque em
cursos de formação, aperfeiçoamento e altos estudos militares das Forças
Armadas e também foi dado reconhecimento aos primeiros colocados da modalidade Asa Fixa do XXVII Curso de Ensaios em Voo, realizado pelo Instituto
de Pesquisas e Ensaios em Voo, da Força Aérea Brasileira.

Ação Junina

Em junho, acorreu a Festa Junina do Clube do Exército, na Sede do Setor Militar Urbano. A POUPEX, mais uma vez, montou sua barraca, por onde passaram aproximadamente 3 mil pessoas. Trinta e um empregados da instituição
participaram, voluntariamente, da produção e da venda de diversas comidas
típicas. A verba arrecadada no evento (R$ 15.539,53) foi entregue à Associação Cristã Santa Clara, situada na Estrutural, região carente do Distrito Federal.
A associação funciona em regime de creche e atende crianças de 2 a 4 anos
de idade em situação de vulnerabilidade social
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FICHA TÉCNICA
SUPERVISÃO
Diretoria de Crédito Imobiliário | DICIM
COORDENAÇÃO E CONTEÚDO
Consultoria de Gestão Organizacional | COGEO
DIAGRAMAÇÃO
Centro de Comunicação Social | CECOM
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