


EXPEDIENTE

MUITAS SURPRESAS  
NO 40º ANIVERSÁRIO

P ara celebrar os 40 anos da FHE POUPEX, completados em 
2021, estamos lançando ações promocionais para facilitar, ain-
da mais, a realização de sonhos dos militares e pensionistas 

das Forças Armadas.

Até 8 de outubro, dia do aniversário da Instituição, aqueles que adqui-
rirem a casa própria pelo Crédito Imobiliário terão desconto de até 5% 
no valor do financiamento e 1 ano de seguro residencial. Os clientes 
com posto/graduação até Capitão/Capitão-Tenente contam com ou-
tros benefícios exclusivos.

A partir de 1º de setembro, as cotas do Consórcio da FHE POUPEX serão 
comercializadas com desconto de 40% na Taxa de Administração. Essa 
é uma excelente oportunidade de se planejar para adquirir um imóvel,  
carro ou moto.

Em breve, outras promoções serão divulgadas. Acompanhe o site 
da POUPEX. Você vai se surpreender!

#FHEPOUPEX40anos

O portfólio de empreendimentos da FHE POUPEX contempla, atualmente, 25 re-
sidenciais. Desses, 16 estão em construção em 9 localidades dentre as listadas 
como as mais desejadas pelo público militar. “Apesar da pandemia da covid-19, 

não houve impactos significativos no cronograma das obras, que segue em dia”, infor-
ma o Gerente Executivo de Engenharia, Coronel Olmiro Fernandes Roppa. Inclusive, 
há edifícios com previsão de entrega para este ano em Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) 
e Santa Maria (RS).

Confira abaixo os períodos das próximas inscrições e vendas de apartamentos para os 
militares inscritos. No site www.poupex.com.br, há mais informações sobre os empre-
endimentos.
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OBRAS A TODO VAPOR
16 empreendimentos residenciais da FHE POUPEX estão em construção 

     EMPREENDIMENTOS     

Acima, obras em 
andamento do 

Residencial Ilha 
da Trindade, em 

Águas Claras (DF)

Foto:  
Julio Magalhães 

Em comercialização

Próximas inscrições

Entregas previstas em 2021

 9 Residencial General Clovis Jacy Burmann – Brasília (DF)

 9 Residencial Ilha da Trindade – Águas Claras (DF)

 9 Residencial Bela Vista – Samambaia (DF): de 1º/10 a 3/11/2021

 9 Reserva Alvorada – Brasília (DF): de 1º/3 a 1º/4/2022

 9 Reserva Capital – Brasília (DF)

 9 Residencial Grand Quartier – Brasília (DF)

 9 Residencial Ilha do Coral – Águas Claras (DF)

 9 Flamboyant Residence Prime – Goiânia (GO)

 9 Residencial Araucárias – Santa Maria (RS)

 9 Residencial Portal de Petrópolis – Porto Alegre (RS)

Entre junho e julho, 13.357 militares das  
Forças Armadas tiveram a oportunidade de in-
dicar as cidades de maior interesse para adquirir 
um imóvel da FHE POUPEX. Eles participaram 
da Pesquisa de Aquisição de Moradia, promo-
vida em parceria com o Departamento-Geral do 
Pessoal (DGP) do Exército. Houve um aumento 
de 36% no número de respondentes em relação 
ao levantamento feito em 2019. Brasília (DF), 
Rio de Janeiro (RJ) e João Pessoa (PB) foram 
as cidades mais votadas pelos participantes. A 
tipologia de 3 quartos foi a preferida por 63% do 
público. 

Mais de 13 mil militares 
respondem à Pesquisa  
de Aquisição de Moradia

http://www.poupex.com.br


PROMOÇÃO  
FACILITA A COMPRA  
DA CASA PRÓPRIA
Prorrogação de pacote do Crédito Imobiliário beneficia militares

D evido ao sucesso da promoção do Crédito Imobiliário da FHE POUPEX, o 
pacote de benefícios será prorrogado até 8 de outubro, data em que a Ins-
tituição completará 40 anos. As vantagens são exclusivas para militares de 

carreira das Forças Armadas e respectivos pensionistas que iniciarem o processo 
de financiamento até essa data. 

Lançada em janeiro, a campanha promocional já beneficiou cerca de 2.000 mutuários com:

 9 Desconto de até 5% do valor do financiamento, a fim de auxiliar o custeio com despesas 
cartorárias e com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); e

 9 1 ano de seguro residencial, com assistência 24 horas.

Os clientes com posto ou graduação até Capitão/Capitão-Tenente que desejam adqui-
rir imóveis de até R$ 500 mil têm direito, também, a bônus de até R$ 30 mil. Dentro des-
se grupo, aqueles com financiamento ativo, adimplentes e que assinaram o contrato até 
2020 ganharão 1 parcela grátis em outubro, mês do 40º aniversário da FHE POUPEX.

“Incentivados pela promoção, muitos clientes solicitaram a continuidade dessa iniciativa”, 
afirma o Diretor de Crédito Imobiliário, Ricardo Viana. “Com a prorrogação, a previsão é que 
aproximadamente 4 mil famílias sejam atendidas, quase o dobro do originalmente proposto.”

No 1º semestre deste ano, o número de financiamentos concedidos pela FHE POUPEX 
para aquisição e construção de imóveis cresceu 117% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, alcançando recorde histórico. O volume total de recursos liberados também foi 
de R$ 727,5 milhões, alta de 164% em comparação aos primeiros seis meses de 2020. 
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    CRÉDITO IMOBILIÁRIO         CRÉDITO IMOBILIÁRIO      SETEMBRO  2021

Público-alvo da campanha
Todos os militares de carreira das Forças Armadas e respectivos pensionistas que 
conjuntamente: 

1. Derem início ao processo de solicitação de financiamento imobiliário, por meio 
físico ou digital, até as 23h59 de 8 de outubro de 2021;

2. Efetuarem o pagamento da Tarifa de Avaliação de Bens Recebidos em Garantia 
até 29 de outubro de 2021;

3. Preencherem todos os dados necessários para a aprovação do financiamento no 
simulador, no site www.poupex.com.br, ou em qualquer Ponto de Atendimento; e

4. Entregarem a documentação completa de solicitação do Crédito Imobiliário.

Diferenciais do Crédito Imobiliário da FHE POUPEX

Os juros mais baixos do mercado para o público militar das Forças Armadas (a partir de 
2,6% ao ano + IPCA).

Teto IPCA: benefício exclusivo que considera o limite de 6,5% ao ano para a inflação.

Garante30: permite a alteração da forma de correção do contrato (IPCA, TR, Poupança 
ou Prefixado) em até 30 meses.

Única instituição a financiar até 90% do valor do imóvel em todas as linhas: IPCA, TR, 
Poupança ou Prefixado.

Idade máxima do mutuário é de 85 anos (em geral, o mercado limita a 80 anos).



    SEGUROS         CONSÓRCIO      
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CONSÓRCIO 
LANÇA GRUPOS  
COM DESCONTO  
DE 40%

P ara festejar o 40º aniversário, a FHE POUPEX lança gru-
pos promocionais de consórcio nos segmentos de imó-
veis, carros e motos. As cotas serão comercializadas 

com desconto de 40% na Taxa de Administração. Confira as 
condições na tabela abaixo.

“Aproveitamos o aniversário de 40 anos da FHE POUPEX para proporcionar condições 
ainda melhores à Família Militar. Afinal, o consórcio é uma ótima maneira de adqui-
rir bens de forma planejada, sem pesar o orçamento”, declara o Diretor de Produtos,  
General Luiz Arnaldo Barreto Araujo. “Esse também é um modo de agradecer a con-
fiança ao longo dessas quatro décadas de nossa trajetória”, acrescenta. 

Com uma carteira ativa de 30.000 consorciados, o Consórcio da FHE POUPEX oferece 
alto índice de contemplação, grupos financeiramente equilibrados, atendimento perso-
nalizado e agilidade na aquisição do bem. 

SETEMBRO 2021

PROCURA POR 
SEGURO DE VIDA 
CRESCE NA PANDEMIA 

C om o registro de falecimentos de-
vido à pandemia do novo corona-
vírus, muitas famílias passaram a 

conversar mais sobre a necessidade de  
segurança financeira perante os infortú-
nios. O cenário de incerteza resultou em 
aumento da busca por seguro de vida em 
todo o país. O índice subiu 12% entre ja-
neiro e julho de 2021, se comparado ao 
mesmo período do ano anterior, de acordo 
com a Superintendência de Seguros Pri-
vados (SUSEP).

Na FHE POUPEX, que oferece o seguro 
de vida FAM Família, o crescimento veri-
ficado de março de 2020 a julho de 2021 
foi de 17,4%. A maioria das contratações 
foi efetuada por pessoas de 20 a 29 anos. 
“O medo de deixar a família desamparada 
tem feito com que muitos procurem o FAM 
Família, que possibilita a personalização da 

apólice e apresenta excelente custo-bene-
fício”, afirma a Gerente Executiva de Segu-
ros da FHE POUPEX, Margareth Margato.

Principais vantagens – Entre as cobertu-
ras, algumas são exclusivas, como morte 
por arma de fogo e assistência psicoló-
gica à família em caso de falecimento do 
titular. O capital segurado pode chegar a 
R$ 1 milhão, com a possibilidade de alte-
ração desse valor a qualquer momento. 
Em 2020, a proteção prevista na apólice 
foi ampliada, contemplando casos de 
morte por covid-19. 

O FAM Família pode ser contratado por 
militares das Forças Armadas, seus côn-
juges, filhos e pensionistas, além de ser-
vidores civis do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica e respectivos pensionistas.  

Promoção contempla cotas de imóveis, carros e motos

Demanda pelo FAM Família cresce 17% 

Adquira sua cota
O Consórcio da FHE POUPEX é destinado aos milita-
res da ativa e inativos; respectivos pensionistas, côn-
juges e filhos; e conveniados. As cotas promocionais 
podem ser adquiridas no site www.poupex.com.br.

Segmento Taxa comum
Taxa  

promocional
Prazo

Imóvel 13,8% 8,28% 240 meses

Carro 9,8% 5,88% 90 meses

Moto 9,8% 5,88% 90 meses

Aponte a câmera  
do seu celular e  
contrate

http://www.poupex.com.br
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      INSTITUCIONAL      ABRIL 2021

SAÚDE BUCAL PARA A 
FAMÍLIA TODA

A chance de proporcionar a manu-
tenção da saúde bucal dos paren-
tes foi o que motivou o 1º Sargento 

do Exército R1 Walter Roberto Ramos de 
Mello a contratar o Plano Odontológico 
da FHE POUPEX. “O FUSEx cobre muito 
bem os serviços de assistência odontoló-
gica, mas eu queria estender esse bene-
fício a outros familiares, incluindo minhas 
3 filhas, já adultas, meus genros e netos”, 
relata o militar, que possui 10 dependen-
tes no plano. Satisfeito com o produto, ele 
pretende, em breve, migrar para um pacote 
ainda mais completo de procedimentos. 

Há três tipos de planos, os quais podem ser 
selecionados pelas coberturas oferecidas, 
entre elas, exames radiológicos, próteses e 
ortodontia.

O excelente custo-benefício também é 
um ponto forte do produto, enaltecido 
pelo Capitão do Exército R1 Paulo Ro-
berto de Souza, outro cliente realizado. 
“Por um preço acessível, tenho a opor-
tunidade de disponibilizar assistência 
odontológica de qualidade para 18 pes-
soas da minha família”, conta. Na lista de 
agregados do Capitão, estão sua espo-
sa, seus filhos, netos, irmãos, cunhados, 
nora e genro, uns residindo em Brasília 
(DF), outros no Rio de Janeiro (RJ). “O 
fato de ter abrangência nacional é um di-
ferencial importante. Sempre recomendo 
para os colegas de farda, pois vale muito 
a pena.”

Plano Odontológico da FHE POUPEX permite a inclusão de familiares e agregados

Mais de 31 mil 
profissionais 
credenciados 
em todo o país

Pacotes  
a partir de  

R$ 16,77/mês, 
por pessoa

Quem pode:
Militares e pensionistas das Forças Armadas, cônjuge/
companheiro(a), filhos, netos, bisnetos, pais, irmãos, avós, 
tios, sobrinhos, primos, sogros, genros/noras, cunhados, 
primos, padrasto/madrasta, enteados e bisavós.


