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DE OLHO 
NO FUTURO

P ara celebrar o aniversário de 40 anos, nada melhor do que 
oferecer um presente àqueles que são a nossa razão de 
ser: os clientes.

Já estão à disposição dos beneficiários e associados o apli-
cativo POUPEX e o Internet Banking, que vão facilitar a con-
tratação de produtos, entre outras funcionalidades.

Recentemente, lançamos o WhatsApp POUPEX, por meio do 
qual é possível consultar informações e renegociar dívidas.

Nesta edição, você vai conhecer um pouco mais sobre a 
atuação institucional em prol dos militares, em especial as 
ações socioambientais que norteiam o trabalho de todos os 
integrantes no cumprimento do nosso propósito: contribuir 
para a formação de um futuro sólido para a Família Militar e 
Associados.

E aí, #VamosJuntos construir o futuro?

#FHEPOUPEX40anos

Lançado em 2016, o livro histórico que 
retrata a trajetória da FHE POUPEX 
acaba de ser atualizado com os fatos 
ocorridos nos últimos cinco anos. A 
obra FHE POUPEX – Sua criação, sua 
missão relata a origem da Instituição, 
nos anos 1930, com a criação da Caixa 
de Construções de Casas do Ministério 
da Guerra, até os dias de hoje. Desta-
cam-se os benefícios exclusivos para 
o público militar, os empreendimentos 
residenciais construídos, a expansão 
do portfólio, os principais números e o 
apoio a iniciativas de responsabilidade 
social. 

4 décadas de história

Acesse o livro



E m 8 de junho de 2010, a FHE POUPEX 
realizou o sonho de ter a própria 
Sede. Situado no Setor Militar Ur-

bano, em Brasília (DF), o edifício, de 25 
mil metros quadrados, representa alguns 
dos valores da Instituição: é robusto, 
contemporâneo e adequado a práticas 
socioambientais.

Constituído por cinco pavimentos e um 
belo átrio central, impressiona pela ar-
quitetura inovadora. Na cobertura, está 
instalada uma das maiores usinas foto-
voltaicas do Distrito Federal, com 1,8 mil 
painéis, que ocupam 3,9 mil m², tendo 
capacidade de gerar 725 quilowatt-pi-
co. No seu interior, abriga ainda o Teatro 
POUPEX, que dispõe de 649 lugares. Em 
uma década, o espaço recebeu grandes 
artistas nacionais e estrangeiros, pales-
trantes renomados e diversos eventos. 

Por sua imponência, beleza, funcionali-
dade e, sobretudo, por suas característi-
cas de preservação ambiental, a Sede da 
FHE POUPEX ganhou prêmios de arqui-
tetura, foi destaque na mídia e se tornou 
referência para estudiosos de várias partes 
do mundo. Mas a conquista desse sonho 
levou 29 anos. Assim que a Instituição foi 
criada, em 1981, funcionou na Esplanada 
dos Ministérios, em instalações destinadas 
ao Exército Brasileiro. Em 2005, foi lançada 
a pedra fundamental da nova Sede da FHE 
POUPEX e, após cinco anos de constru-
ção, o sonho foi realizado.

“Depois de proporcionar felicidade a 
milhares de famílias de todo o país, ao 
facilitar o acesso à moradia, chegou, 
também, o momento de termos a nos-
sa casa”, declarou o então Presidente 
da FHE POUPEX, General Clovis Jacy  
Burmann (1927-2015), na inauguração 
da Sede. 

A NOSSA CASA PRÓPRIA 
É MOTIVO DE ORGULHO
Sede da FHE POUPEX possui arquitetura diferenciada, sustentável e premiada

     INSTITUCIONAL     

A FHE POUPEX ocupou, primeiramente, o  
8º Andar do Ministério do Exército. De 1985 a 2010, 

a Sede funcionou no Bloco O da Esplanada dos 
Ministérios, prédio anexo ao Comando do CMP

 A inauguração da Sede atual contou com a pre-
sença de autoridades, como o Ministro da Defesa, 
os respectivos Comandantes das Forças Armadas 
e o Presidente do Superior Tribunal Militar à época

A usina fotovoltaica instalada na cober-
tura do edifício sede gera energia limpa 

e proporciona economia de 70% nas 
despesas com a conta de luz



180 MIL SONHOS 
REALIZADOS
FHE POUPEX facilita a compra da moradia por meio de 
construção de imóveis, crédito imobiliário, consórcio e poupança

C riada para propiciar o acesso à 
casa própria, a FHE POUPEX já 
auxiliou na realização desse so-

nho de aproximadamente 180 mil famí-
lias, de norte a sul do país. Foram mais 
de 140 mil financiamentos imobiliários 
concedidos, 29 mil cartas de crédito de 
consórcio emitidas e 10 mil imóveis pró-
prios comercializados.

Para os militares das Forças 
Armadas, são oferecidas as 
melhores condições do mer-
cado: juros baixos no finan-
ciamento habitacional, as me-
nores taxas no consórcio e apartamentos 
com preços imbatíveis. A seguir, saiba 
mais sobre essas vantagens exclusivas. 
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Empreendimentos residenciais
Desde 1981, a FHE POUPEX já construiu 157 empreendimentos em todas as regiões 
do país, oferecendo imóveis bem localizados e com alto padrão construtivo. As 
unidades são disponibilizadas para aquisição pela Família Militar. Os interessados 
se inscrevem e são classificados conforme os critérios estabelecidos em edital.

Atualmente, há 16 empreendimentos em obras nas localidades de preferência dos 
militares, conforme pesquisa promovida em parceria com a Departamento-Geral 
do Pessoal (DGP), do Exército Brasileiro. Até 2026, outros 10 residenciais serão 
edificados.

Crédito Imobiliário
Para os militares das Forças Armadas, os juros são a partir de 2,6% ao ano + IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e desconto de 3% no valor do financia-
mento para facilitar o pagamento das despesas cartorárias e do Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis (ITBI).

Atualmente, todo o processo de financiamento, desde a simulação até a contrata-
ção, pode ser feito pelo aplicativo POUPEX ou pelo Internet Banking. A estimativa 
é que os recursos sejam liberados em até 60 dias. Se o proponente preferir, pode 
fazer a simulação no site e se dirigir ao Ponto de Atendimento mais próximo.

O Consórcio 
de Serviços 
proporcionou ao 
Maj Sena, à Ten 
Larssen e a seus 
filhos o projeto da 
área de piscina da 
casa onde moram



    MORADIA    

Poupança POUPEX
Com 1,7 milhão de poupadores e R$ 7,4 bilhões em saldo, é a 
principal fonte de recursos para a concessão de financiamento 
habitacional. Entre as vantagens da caderneta, estão:

• Isenção de impostos e taxas para pessoas físicas.

• Facilidade de movimentação dos recursos  
(depósitos, saques e transferências).

• Rendimento mensal garantido.

• Proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de até  
R$ 250 mil por CPF.

• Os recursos depositados podem servir de “entrada”  
para o crédito imobiliário.

A Poupança POUPEX disponibiliza 4 modalidades: tradicional, 
Salário, Automática e Programada. Os interessados podem 
ativar a conta de poupança por meio de um dos canais de 
relacionamento do Banco do Brasil.

Consórcio
Lançado em 2001, é uma ótima opção para quem planeja con-
quistar a moradia. As taxas médias de administração oferecidas 
pela FHE POUPEX estão entre as menores do mercado, confor-
me o ranking divulgado pelo Banco Central.

Confira os benefícios exclusivos do Consórcio da FHE POUPEX:

• Cobertura securitária sem custo para o consorciado.

• Desconto na Taxa de Antecipação (adesão) para os militares 
que possuem Poupança Salário, FAM ou FAM Família.

• Grupo de imóveis com condições exclusivas para Cadetes 
e demais alunos de escolas de formação de oficiais e de 
Sargentos.

• Bônus para os militares que, após 
adquirirem carro ou moto por meio do 
Consórcio, contratarem o Seguro Auto 
da FHE POUPEX para esses bens.

• Possibilidade de uso dos recursos da 
carta de crédito no lance "embutido".

Números da casa própria
+ de 140 mil financiamentos 
imobiliários concedidos

+ de 29 mil cotas contempladas 
de consórcio de imóvel

+ de 10 mil imóveis próprios 
comercializados



FHE POUPEX 
PROPORCIONA 
PROTEÇÃO 
E AMPARO À 
FAMÍLIA MILITAR

A preocupação em oferecer um produto que propor-
cionasse proteção financeira aos integrantes do 
Exército surgiu na década de 1930, com a criação 

da Caixa de Construções de Casas do Ministério da Guer-
ra. A partir de 1969, a Caixa de Financiamento Imobiliário 
do Exército (CFIEx) deu prosseguimento ao amparo à Fa-
mília Militar. Coube à FHE POUPEX, oficialmente instalada 
em 1981, a missão de promover e facilitar o acesso à casa 
própria e proporcionar qualidade de vida a esse público. 
Por isso, em 1987, lançou o Fundo de Apoio à Moradia 
(FAM), seguro de vida com ampla cobertura e excelente 
custo-benefício.

NOVEMBRO 2021

Portfólio diversificado promove 
qualidade de vida



    PRODUTOS    

Em 2014, foi disponibilizado o FAM Família para atender a 
uma antiga aspiração dos militares: que seus cônjuges e fi-
lhos também pudessem contratar um seguro de vida com as 
melhores condições do mercado. Capital segurado de até  
R$ 1 milhão, quatro sorteios mensais de R$ 25 mil, cada, e co-
berturas exclusivas são alguns dos diferenciais. A carteira do 
FAM e do FAM Família contempla 190 mil participantes. 
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Outros seguros 

da FHE POUPEX: 

Auto, Bicicleta, 

Fiança Locatícia, 

Residência e 

Viagem.

Proteção gratuita

Como parte das ações de responsabili-
dade social, desde 1991, a FHE POUPEX 
concede, anualmente, seguro de vida 
em grupo para os jovens que ingressam 
no serviço militar inicial e os alunos dos 
Centros e Núcleos Preparatórios de Ofi-
ciais da Reserva. A apólice proporciona 
indenização por morte ou por invalidez 
permanente total ou parcial por acidente. 
Alunos dos cursos de formação de oficiais 
e sargentos contam com seguro de vida 
semelhante.

Além desses, os estudantes do Sistema 
Colégio Militar do Brasil e da Fundação 
Osório, bem como menores assistidos por 
programas sociais da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica são beneficiados, todos 
os anos, gratuitamente, com seguro de 
acidentes pessoais que prevê indenização 
em caso de morte ou invalidez permanen-
te total ou parcial por acidente.

No ano passado, 131.498 pessoas conta-
ram com essa proteção. A FHE, por inter-
médio da seguradora responsável, pagou 
R$ 223,4 mil em indenizações.

Empréstimo

Para suprir as necessidades emergenciais 
do público preferencial, a Instituição dis-
ponibiliza crédito pessoal. Fácil de contra-
tar, inclusive pelo App POUPEX, oferece 
juros baixos e pagamento em até 96 me-
ses. A FHE POUPEX ainda tem o Crédito 
com Garantia de Imóvel; para aquisição 
de Bens Duráveis; e Fardamento. Atual-
mente, são 129 mil contratos vigentes, 
que somam R$ 2,9 bilhões.

Consórcio

Outra opção para que os militares concre-
tizem projetos de vida de um jeito seguro e 
planejado é o Consórcio da FHE POUPEX, 
que permite a compra de imóvel, carro,  
moto e a contratação de serviços. O con-
sórcio foi lançado em 2001 e já superou 
a marca de 30 mil cotas contempladas. 
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O comprometimento da FHE POUPEX com a Família Militar ultrapassa a oferta, 
em condições especiais, de produtos e serviços e é reforçado, anualmente, por 
meio do apoio a iniciativas voltadas para a educação, a cultura e o esporte, e 

ações socioambientais que beneficiam o público-alvo e também crianças, jovens e ido-
sos em situação de vulnerabilidade social. Nesses 40 anos de história, foram investidos  
R$ 197 milhões em 21.900 projetos.

A ajuda alcança necessidades advindas de 
vários locais do país. Exemplo disso são 
as entidades que promovem o trabalho 
voluntário em prol de militares e civis de 
menor poder aquisitivo e seus dependen-
tes, como as Voluntárias Cisne Branco e 
a Associação Ordem das Altaneiras. Com 
a verba recebida, elas fornecem enxovais 
para recém-nascidos, prioritariamente, 
para famílias de Cabos e Soldados.

De olho na formação acadêmica de filhos 
de militares, a FHE POUPEX investe na 
manutenção de creches e de associações 
beneficentes de ensino. Apoia ainda proje-
tos educacionais do Sistema Colégio Mili-
tar do Brasil e premia os alunos mais bem 
classificados de escolas e cursos de for-
mação, aperfeiçoamento e altos estudos 
das Forças Armadas e dos Centros de Pre-
paração de Oficiais da Reserva (CPORs).

Projetos e atividades que consideram a 
música e o esporte como opções trans-
formadoras de vidas são patrocinados em 
demandas do dia a dia e na realização de 
eventos. Bandas, rádios militares, Unida-
des do Exército, da Marinha e da Aeronáu-
tica, seus respectivos clubes, círculos e 
agremiações estão entre os beneficiados.

Em consonância com o zelo ecológico em 
prol da natureza, da sociedade e das fu-
turas gerações, a FHE POUPEX deu pros-
seguimento, em 2021, a ações de respon-
sabilidade socioambiental, como o apoio à 
instituição responsável pela manutenção 
de um criadouro científico para fins de 
conservação, defesa e proteção de felídeos 
da fauna silvestre brasileira ameaçados de 
extinção. Onças e jaguatiricas em situação 
de risco são acolhidas e criadas em am-
biente salvaguardado.  

UMA TRAJETÓRIA 
DEDICADA AO 
BEM-ESTAR SOCIAL

      RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL      NOVEMBRO 2021

Apoio a iniciativas filantrópicas e ambientais 
é uma das marcas da FHE POUPEX

O Programa Forças no 
Esporte, do Ministério 
da Defesa, recebe apoio 
institucional


