


EXPEDIENTE

MAIS OPORTUNIDADES DE 
COMPRAR A CASA PRÓPRIA

B rasília aparece no topo das cidades mais desejadas pelos 
militares que pretendem adquirir a casa própria, conforme 
a última Pesquisa de Demanda de Moradia realizada pela 

FHE POUPEX. E é por esse motivo que 9 dos 15 empreendimen-
tos habitacionais em construção e com previsão de lançamen-
to até 2026 estão localizados na capital federal. A mais recente 
oportunidade é o Residencial Bela Vista, em Samambaia, Região 
Administrativa do Distrito Federal (DF), cujo edital acaba de ser 
publicado.

Os interessados em comprar uma das 52 unidades do Bela 
Vista poderão se inscrever a partir de outubro pela internet. 
Cada apartamento tem 68 m² e 3 quartos, sendo 1 suíte. O 
edifício possui área de lazer coletiva e ótima localização.

Ainda em Brasília, dois outros empreendimentos estarão com ins-
crições abertas. A partir de junho, o Residencial Clovis Jacy Bur-
mann, que está em obras no Noroeste, e o Ilha da Trindade, do 
complexo Península – Lazer & Urbanismo, em Águas Claras. 

Quem desejar adquirir um apartamento no Rio de Janeiro (RJ), po-
derá se candidatar, em maio, ao Residencial Bosque da Freguesia, 
localizado na Freguesia de Jacarepaguá.

Todos os imóveis serão comercializados a preços abaixo do mer-
cado e com condições diferenciadas de financiamento. Confira o 
pacote de benefícios oferecido, este ano, aos militares das Forças 
Armadas, em comemoração aos 40 anos da FHE POUPEX. 

#FHEPOUPEX40anos

O anuário, que contempla os principais resulta-
dos da FHE POUPEX, em especial a sua atua-
ção em prol da Família Militar, já está publicado 
no site www.poupex.com.br.

Os empreendimentos habitacionais em construção 
e em projeto estão dispostos em um portfólio, de 
forma a incentivar o público-alvo a se programar 
para a conquista da casa própria. 

Relatório Anual 2020  
já está disponível
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General de Divisão Luiz Felipe Linhares Gomes
Diretor de Habitação

A      FHE POUPEX está promovendo, de fevereiro a abril, pesquisa de opinião 
com milhares de clientes de todo o Brasil, a fim de aprimorar os produtos 
oferecidos e proporcionar a melhor experiência ao público, quando do con-

tato com a Instituição.

A Opinião Consultoria foi a empresa contratada para conduzir a pesquisa, realizada 
nas modalidades quantitativa, por meio de entrevista por telefone, e qualitativa, na 
qual grupos de beneficiários e associados são conduzidos por mediador. 

“Esse levantamento nos possibilitará entender melhor os anseios dos nossos 
clientes, e, a partir do resultado, viabilizará oportunidades de melhorias nos diver-
sos processos de atendimento, comercialização e gestão dos produtos e serviços 
da FHE POUPEX”, avalia o Diretor de Administração Financeira, Orlando Costa. 

A FHE POUPEX quer ouvir você militar 
das Forças Armadas. Em junho e julho, 
estará disponível, na página do Departa-
mento-Geral do Pessoal (DGP) do Exército 
(www.dgp.eb.mil.br), a Pesquisa de  
Demanda de Aquisição de Moradia. 

O objetivo é identificar as cidades de 
maior interesse do público-alvo para 
a aquisição de imóvel e a tipologia do 
apartamento (quantidade de quartos), 
de modo a subsidiar as decisões no 
tocante à aquisição de terrenos e ao 
desenvolvimento de projetos. 

“Novamente, contaremos com o apoio 
do DGP na condução desse levanta-
mento”, destaca o Diretor de Habita-
ção, General Linhares. Na última pes-
quisa, em 2019, Brasília (DF), Rio de 
Janeiro (RJ) e João Pessoa (PB) foram 
as localidades mais votadas. O Diretor 
ressaltou a importância da participação 
do maior número possível de militares, 
para que o resultado seja o mais fide-
digno à real demanda, considerando a 
intenção da FHE POUPEX de atender às 
necessidades de moradia dos clientes. 

Vem aí mais uma Pesquisa de  
Demanda de Aquisição de Moradia

CLIENTES DA FHE POUPEX 
PARTICIPAM DE PESQUISA
Resultado auxiliará no aprimoramento de produtos e serviços da Instituição

Planeje a compra da sua casa própria! 
Conheça os empreendimentos da FHE 
POUPEX em construção e aqueles que 
serão edificados até 2026.

     INSTITUCIONAL     

https://www.poupex.com.br/
http://www.dgp.eb.mil.br/
https://www.poupex.com.br/produtos/imoveis-a-venda/imoveis-novos/


    CRÉDITO  ABRIL 2021

LANÇADOS 
EMPREENDIMENTOS 
NO DISTRITO FEDERAL 
E RIO DE JANEIRO
Oportunidades contemplam apartamentos de 2 e 3 quartos

Q uem pretende morar em um imó-
vel de 3 quartos no Distrito Fede-
ral por um ótimo custo-benefício 

já pode se programar para concretizar 
esse sonho. Acaba de ser publicado o 
edital do Residencial Bela Vista (Capa), 
empreendimento da FHE POUPEX em 
construção em Samambaia, Região Ad-
ministrativa do DF. No documento, os in-
teressados podem consultar todo o cro-
nograma de atividades, como o período 
de inscrição, os requisitos para pontua-
ção e classificação e a previsão de início 
da comercialização.

O Residencial Bela Vista terá 52 unida-
des de 68 m², cada, distribuídas em 13 
pavimentos. Os proprietários desfrutarão 
de área de lazer com piscina, hidromas-
sagem e deck, além de área fitness, es-
paços gourmet e zen, salões de festas e 
de jogos, brinquedoteca e playground. 
Erguido na Quadra 202 de Samambaia, o 

empreendimento fica próximo à estação 
do metrô e aos acessos a Taguatinga e ao 
Plano Piloto. Os futuros moradores conta-
rão, ainda, com supermercados, escolas, 
padarias e outros estabelecimentos co-
merciais no entorno.  

As inscrições começam em outubro, me-
diante o preenchimento de formulário a ser 
disponibilizado no site www.poupex.com.br. 
A classificação se dará por ordem decres-
cente, por meio de um sistema de pontua-
ção que considera o saldo médio em Pou-
pança POUPEX e, como bônus, a adesão a 
outros produtos e serviços da FHE POUPEX.

A previsão de conclusão da obra é ju-
lho de 2022. 

      EMPREENDIMENTOS      
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Inscrições para outros residenciais começam em maio

A partir de 3 de maio, os militares e pensionistas das Forças Armadas poderão se ins-
crever para adquirir uma unidade no Residencial Bosque da Freguesia, situado na Fre-
guesia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O término da obra está previsto para fevereiro 
de 2022. O empreendimento é composto por 21 apartamentos, de 68 m² e 82 m², todos 
de 2 quartos (sendo 1 suíte), distribuídos em 3 andares. São 1 ou 2 vagas de garagem 
por unidade. O Bosque da Freguesia possui área de lazer e guarita com monitoramento 
de segurança. 

No Distrito Federal, mais dois empreendimentos estão em construção e os interessados 
poderão se candidatar a uma das unidades:

 9 A partir de 1º de junho: o Residencial General Clovis Jacy Burmann, no Noroeste.
Disponibilizará apartamentos de 2 quartos, com 85 m², e de 3 quartos, com até 123 
m², todos com 2 vagas de garagem.

 9 A partir de 2 de julho: em Águas Claras, o Residencial Ilha da Trindade, do 
complexo Península – Lazer & Urbanismo. Oferecerá apartamentos de 3 
quartos, com 103 m². Serão 4 unidades por andar, distribuídas em uma torre 
de 28 pavimentos tipo. 

Confira os editais em www.poupex.com.br.

Residencial  
Bela Vista,  

em Samambaia (DF)
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Residencial Bosque da Freguesia,  
na Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro (RJ)

https://www.poupex.com.br/geren/empreendimento/residencial-bela-vista/
https://www.poupex.com.br/
https://www.poupex.com.br/geren/empreendimento/bosque-da-freguesia/
https://www.poupex.com.br/geren/empreendimento/residencial-general-clovis-jacy-burmann/
https://www.poupex.com.br/geren/empreendimento/peninsula/
https://www.poupex.com.br/


    CRÉDITO IMOBILIÁRIO         CRÉDITO IMOBILIÁRIO      

- 6 - - 7 -

CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
CRESCE 65% EM 2020

O ano de 2020 foi histórico para o Crédito Imobiliário da FHE POUPEX. As condi-
ções oferecidas, em especial os juros baixos, facilitaram ainda mais a conquista 
da casa própria pela Família Militar. A concessão de financiamento para aqui-

sição de imóvel, construção, compra de terreno e de material de construção aumentou 
65% em relação a 2019. No total, foram firmados 3.888 contratos. 

ABRIL 2021

Saiba por que a FHE POUPEX 
tem as melhores condições

Condições FHE POUPEX Concorrente A Concorrente B

Comprometimento 
máximo de renda

25% 20% 20%

Prazo máximo 35 anos 30 anos 30 anos

Percentual máximo 
financiável

90% 80% 80%

Seguro habitacional + barato Preço mercado Preço mercado

Idade limite* 85 anos 80 anos 80 anos

Tarifa de avaliação R$ 900 R$ 3.100 R$ 2.750

Taxa (a partir de) 2,6% a.a. 3,5% a.a. 3,4% a.a.

Garante30 Sim Não Não

Repactuação Anual Mensal Mensal

Teto IPCA Sim Não Não

Bônus FHE POUPEX 
40 Anos*

Sim - -

IPCA (comparação março/2021) 
*Consulte condições no site www.poupex.com.br

Mais pessoas contempladas
Na Faixa Especial, destinada a militares de carreira e pensionistas das Forças Armadas 
para a compra de imóveis de até R$ 500 mil, o público abrange postos/graduações 
até Capitão/Capitão-Tenente. Essa ampliação ocorreu em 2020.

Custo menor no seguro habitacional 
Na POUPEX, não há o reenquadramento por mudança de idade no seguro habitacional. 
Ela é considerada apenas quando da celebração do contrato. Essa é uma vantagem 
que proporciona uma economia considerável ao longo do prazo contratual.

Menos documentos 
Reduziu-se o número de certidões e de declarações a serem apresentadas, tornando o 
processo mais ágil.

Amplo prazo de financiamento 
A idade limite para financiamento vai até 85 anos (prazo do financiamento + idade do pro-
ponente = 85 anos), desde que a idade de entrada não seja superior a 70 anos. Essa é mais 
uma vantagem exclusiva no mercado.

Bônus FHE POUPEX 40 Anos 
Os primeiros 2.000 contratos assinados em 2021 terão direito a benefícios exclusivos, em co-
memoração aos 40 anos da FHE POUPEX. Consulte o regulamento em www.poupex.com.br.

Notificação sobre o andamento da operação 
Desde março deste ano, os clientes são informados, por e-mail, sobre o andamento de 
cada etapa da operação, permitindo ao futuro mutuário acompanhar a sua solicitação e 
agir proativamente para solucionar eventual pendência.

Juros baixos 
As taxas da FHE POUPEX foram reduzidas. Para o público militar, os juros são a partir 
de 2,6% ao ano + IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Financiamento de até 90% do valor do imóvel 
Nas linhas para construção ou compra da moradia e de terreno com contratos indexa-
dos ao IPCA, os mutuários podem financiar até 90% do valor do imóvel, vantagem 
exclusiva no mercado.

4 opções de correção do saldo devedor
O mutuário pode escolher a forma de correção do saldo devedor do financiamento: 
Prefixado, IPCA+juros, TR+juros ou Poupança+juros. Essa última alternativa estará à 
disposição, a partir de 1º de maio, e atenderá o perfil de cliente que busca uma parcela 
inicial menor que a oferecida pela TR e com um pouco mais de previsibilidade que a do 
IPCA.

Garante30 
Lançado em 2020, permite ao cliente alterar o índice de correção do saldo devedor 
contratado (IPCA, TR, Prefixado ou Poupança) em até 30 meses, contados da data de 
assinatura do contrato.

Teto IPCA
Os contratos atrelados ao IPCA contam com uma garantia exclusiva: limite de 
6,5% a.a. para a inflação. A medida proporciona ao mutuário mais previsibilidade do valor 
das prestações, que não sofrerão impacto significativo de fatores macroeconômicos.

https://www.poupex.com.br/wp-content/uploads/CreditoImobiliario_FHE40Anos_Regulamento.pdf


E m videoconferência com 204 participantes, entre oficiais instrutores e alunos da 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), ocorrida em abril, o 
Presidente da FHE POUPEX, General Araken de Albuquerque, apresentou um 

panorama da Instituição e respondeu a perguntas dos militares, que acompanharam o 
evento de suas respectivas residências.

Durante o evento, ele citou o pacote de con-
dições especiais do financiamento imobiliário, 
que está sendo praticado em 2021 em come-
moração aos 40 anos da FHE POUPEX. 

Ao mencionar os empreendimentos, o Pre-
sidente ressaltou a Pesquisa de Demanda 
de Aquisição de Moradia (Pg. 3), que será 
realizada em junho e julho próximos com a fi-
nalidade de identificar as cidades de maior in-
teresse pelos militares para aquisição de imó-
vel, bem como a tipologia do bem desejado.

Antes de encerrar a palestra, o Presidente respondeu a perguntas feitas por alguns 
participantes. Ao falar sobre como a FHE POUPEX tem se adaptado à nova realida-
de imposta pela pandemia para atender os clientes, ele reforçou o aperfeiçoamento 
das plataformas digitais, como o site institucional e as redes sociais. “A Instituição 
foi rápida ao disponibilizar ao público esses canais para a realização de simulações, 
contratações e sanar dúvidas, tudo no conforto do lar”, finalizou.  
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PRESIDENTE DA 
FHE POUPEX MINISTRA 
PALESTRA ON-LINE 
PARA ALUNOS 
DA ECEME

“Promover e facilitar o acesso à casa própria 
para a Família Militar é a razão de ser da 
nossa Instituição. Por isso, o nosso esforço 
constante em oferecer algo diferenciado em 
relação ao mercado.”

...........................
Gen Araken

Gen Araken destaca condições 
diferenciadas do crédito imobiliário 
durante videoconferência

Foto: Fernanda Drumond


