


EXPEDIENTE

UM MARCO 
INSTITUCIONAL

N o ano em que completou 40 anos de atuação em prol da 
Família Militar, a FHE POUPEX superou, pela primeira vez, 
a marca de 1 bilhão de reais em recursos concedidos para 

a conquista da casa própria. Em 2021, milhares de clientes pu-
deram aproveitar as melhores condições do mercado e os be-
nefícios do crédito imobiliário oferecidos com exclusividade para 
militares e pensionistas das Forças Armadas. 

Esse e outros resultados trouxeram muita alegria em mais um 
ano desafiador para todos. Também alcançamos a marca de 
40 mil cotas de consórcio contempladas, entregamos mais 
dois residenciais (em Brasília/DF e Goiânia/GO), ampliamos 
a concessão de recursos no crédito pessoal e o número de 
usuários do Plano Odontológico... E muito mais. 

Outro motivo de orgulho foram os aprimoramentos na dispo-
nibilidade de produtos e serviços por meios digitais. Lança-
mos oficialmente o nosso aplicativo para dispositivos móveis 
e remodelamos o Internet Banking (POUPEX Digital), para 
proporcionar mais comodidade e segurança aos clientes. 

Em 2022, vamos continuar promovendo e facilitando o acesso 
à casa própria e contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida dos Beneficiários e Associados, nossa missão. Fi-
que atento às novidades divulgadas por meio de nossos infor-
mativos, pelo site poupex.com.br e nas redes sociais. Conte 
sempre conosco! 
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A FHE POUPEX abre inscrições para venda de apartamentos de 
3 e 4 quartos. Interessados em residir na capital federal têm duas 
oportunidades de adquirir imóveis em empreendimentos construídos 

pela FHE POUPEX com exclusividade para militares e pensionistas das Forças  
Armadas. As unidades são oferecidas com preços abaixo do mercado, alto padrão 
construtivo e ótima localização. 

Estão abertas as inscrições para o Residencial Ilha das Andorinhas, situado no complexo  
Península – Lazer & Urbanismo, em Águas Claras. Os apartamentos têm 158 m², 4 quartos  
(1 suíte máster com closet, outra suíte + 2 quartos), sala, varanda, lavabo e depen-
dência completa de serviço. O condomínio conta com mais de 50 itens de lazer, 
como churrasqueiras, academia, salões de festas, piscinas, spa, entre outros. 

Em março, será a vez de o público militar se candidatar ao Reserva Alvorada, no  
Noroeste. O residencial oferecerá imóveis de 3 quartos, com plantas vazadas de 109 m² 
a 121 m², todos com 1 suíte e 2 vagas de garagem. Salão de festas, espaços gourmet e 
kids, academia, piscina e churrasqueira fazem parte da área de lazer do edifício.  
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OPORTUNIDADES DE 
MORADIA NO DF

     EMPREENDIMENTOS     

Residenciais entregues em 2021 

Previsão de conclusão de obras em 2022 

Abertura das inscrições 
 9 Residencial Ilha das Andorinhas (4 quartos) – Águas Claras, Brasília (DF) 

De 1º/2 a 2/3/2022 

 9 Residencial Reserva Alvorada (3 quartos) – Noroeste, Brasília (DF)  
De 1º/3 a 1º/4/2022 

 9 Reserva Capital (2 quartos) – Noroeste, Brasília (DF) 

 9 Flamboyant Residence Prime (3 quartos) – Jardim Goiás, Goiânia (GO)  

 9 Residencial Ilha do Coral (4 quartos) – Águas Claras, Brasília (DF) 

 9 Residencial Bela Vista (3 quartos) – Samambaia, Brasília (DF) 

 9 Residencial Bosque da Freguesia (2 quartos) – Freguesia de Jacarepaguá,  
Rio de Janeiro (RJ) 

 9 Residencial Grand Quartier (3 e 4 quartos) – Noroeste, Brasília (DF)  

 9 Portal de Petrópolis (3 quartos) – Petrópolis, Porto Alegre (RS)

 9 Residencial Araucárias (3 quartos) – Centro, Santa Maria (RS)

 9 Residencial General Clovis Jacy Burmann (2 e 3 quartos) – Noroeste, Brasília (DF) 

 9 Residencial Ilha da Trindade (3 quartos) – Águas Claras, Brasília (DF) 

 9 Residencial Ilha das Andorinhas (4 quartos) – Águas Claras, Brasília (DF)

      EMPREENDIMENTOS      



RECORDE NA 
CONCESSÃO DE 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO
FHE POUPEX alcança a maior marca anual de financiamentos concedidos 
a militares 

N o ano passado, a FHE POUPEX registrou recorde histórico no crédito imo-
biliário, propiciando a conquista da casa própria a milhares de famílias. De 
janeiro a dezembro de 2021, foram assinados 4.412 contratos para aquisição 

ou construção da casa própria, o que resultou na liberação de R$ 1,3 bilhão. Em 
comparação a 2020, o crescimento em volume de recursos concedidos foi de 123% 
e em quantidade de clientes atendidos, de 86%.  

Os juros baixos oferecidos pela FHE POUPEX e o interesse por imóveis maiores ajuda-
ram a impulsionar o resultado, na avaliação do Diretor de Crédito Imobiliário da Institui-
ção, Ricardo Viana.   

Foi exatamente essa busca por mais espaço que levou a família do Capitão do Exército 
Marcos André de Sousa Melo a escolher um apartamento de 4 quartos em Brasília (DF). “As 
condições foram as melhores do mercado”, avalia o militar, de 52 anos, que firmou o con-
trato na modalidade cujo saldo devedor é corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Ele mudou-se para o novo lar em dezembro, com a esposa e os dois filhos. 

      CRÉDITO IMOBILIÁRIO      FEVEREIRO 2022

Teto IPCA até 2030 
Durante o processo de financiamento, o Cap Sousa Melo também se beneficiou do  
Teto IPCA, oferecido exclusivamente pela FHE POUPEX, e que limita a inflação a 6,5% 
ao ano, independentemente do índice oficial divulgado pelo governo.  

A novidade atraiu a maior parte dos mutuários: 90% dos contratos estabelecidos ao 
longo do ano foram indexados ao IPCA. A vantagem está mantida para novos financia-
mentos e, atualmente, essa proteção tem validade até 2030.

Garante30 
Os clientes da FHE POUPEX têm ainda à disposição o Garante30, que permite a altera-
ção do índice de correção do saldo devedor pactuado (IPCA, TR, Poupança ou Prefixa-
do) em até 30 meses a partir da data de assinatura do contrato. 

Material de construção 
Na linha destinada à compra de material de construção, foram firmados 2.046 contra-
tos, totalizando a concessão de R$ 130 milhões, beneficiando um público 35% maior 
do que em 2020.

(*) As condições informadas podem ser alteradas, extintas ou suprimidas parcialmente sem co-
municação prévia.
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mais de

�nanciamentos imobiliários
concedidos pela FHE POUPEX em

140 mil

40 anos

Quantidade de contratos 
(todas as linhas, incluindo material de construção)

Recursos liberados 
(todas as linhas, incluindo material de construção) 

2021 6.458

3.888

4.154

R$ 1,48 bilhão 

R$ 702,90 milhões 

R$ 458,90 milhões 2019

2020

2021

2019

2020

Alta de 
66%

Alta de 
110%

      CRÉDITO IMOBILIÁRIO      

Cap Sousa Melo com a família: 
“As condições do Crédito  
Imobiliário da FHE POUPEX  
foram as melhores do  
mercado” 

Foto:  
Julio Magalhães 



      CONSÓRCIO      
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CONSÓRCIO ATINGE 
A MARCA DE 33 MIL 
COTAS CONTEMPLADAS 

M ilhares de consorciados da FHE 
POUPEX já conseguiram com-
prar a casa própria, o carro alme-

jado e realizar projetos por meio da con-
tratação de serviços diversos. Em 2021, 
quando o Consórcio da FHE POUPEX 
completou duas décadas realizando so-
nhos, foi atingida a marca de 33 mil cotas 
contempladas. 

No fim do ano, a carteira registrou 30.968 
cotas ativas, sendo 18.415 de imóveis; 
5.647 de motos; 5.057 de carros; 1.779 de 
serviços; e 70 de bicicletas. De janeiro a 
dezembro, houve um aumento de 9% no 
número de clientes, sendo a grande maio-
ria formada de militares e pensionistas do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica. 

Grande parte desse bom resultado foi re-
flexo da Promoção FHE POUPEX 40 anos, 
que ofereceu desconto de 40% na Taxa 
de Administração entre setembro e de-
zembro. A iniciativa possibilitou a comer-
cialização de 2.418 cotas, representando 
a concessão de R$ 190,1 milhões para a 
aquisição de bens. O segmento de imó-
veis foi o destaque, com 1.006 cotas ven-
didas.   

“Encerramos 2021 com números que 
demonstram a confiança dos nossos 
clientes na FHE POUPEX, que atende às 
diversas necessidades que surgem em 
cada ciclo da vida das pessoas”, afirma 
a Gerente de Executiva de Consórcios, 
Josilma Rodrigues.  

Em 20 anos de atuação, segmento de imóveis é o grande destaque  

FEVEREIRO 2022



    CRÉDITO   

CRÉDITO PESSOAL 
POR MEIO DIGITAL 
CRESCE EM 2021

O s juros baixos e a facilidade de contratação pela internet impulsionaram a busca 
pelo crédito pessoal da FHE POUPEX pelos canais digitais em 2021. Do volume 
de recursos concedidos, 31% foram por acesso remoto. 

As modalidades Crédito Simples e Crédito para Bens Duráveis reuniram 129.291 con-
tratos, correspondendo a um saldo de R$ 2,9 bilhões, 7% maior do que em 2020. 

Considerando a finalidade social da Instituição, no último trimestre do ano, as taxas 
foram reduzidas, ficando a partir de 0,93% ao mês, conforme o perfil do proponente e 
o prazo de pagamento. Com isso, militares e pensionistas das Forças Armadas tiveram 
acesso a recursos com as melhores condições do mercado.  

Os canais digitais foram responsáveis por 31% da quantidade de recursos deferidos  

Saiba mais 
A Família Militar conta com as seguintes modalidades: 

 9 Crédito Simples: o pagamento das parcelas é mensal, por meio de consignação 
no contracheque. A primeira mensalidade poderá ser debitada entre 30 e 60 dias 
após o recebimento do crédito.

 9 Crédito para Bens Duráveis: proporciona a aquisição de móveis; 
eletrodomésticos; aparelhos eletrônicos; equipamentos de informática e de 
eficiência energética e hídrica; e outros itens para o lar ou escritório. 
Oferece juros baixos e rápida liberação dos recursos. 

A contratação pode ser 

feita no aplicativo POUPEX 

ou pelo Internet Banking, 

disponível no site  

www.poupex.com.br. 

http://www.poupex.com.br
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      SEGUROS     

INDENIZAÇÕES POR 
COVID-19 ULTRAPASSAM 
R$ 297 MILHÕES

D esde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, os segurados do 
FAM, do FAM Família e do Seguro Decessos contam com cobertura excepcional 
e por tempo indeterminado por morte em decorrência da doença. Sem custo 

adicional, esse amparo é um diferencial oferecido, pois, como regra do mercado, as 
epidemias e pandemias oficialmente declaradas não são contempladas nas apólices. 

Foram pagos R$ 297,4 milhões em indenizações do FAM e do FAM Família. Dos 1.409 
beneficiários vítimas da covid-19, 981 eram militares das Forças Armadas, 134 pensio-
nistas e 294 cônjuges de titulares.  

Parte desse público contou, ainda, com o conforto do Seguro Decessos, que presta 
toda a assistência para a realização de funeral e/ou cremação. Dentre os participantes 
que acionaram o seguro nesse período, 744 foram em virtude da covid-19.   

Mais de 2.000 sinistros foram cobertos pelas apólices dos seguros de 
vida e da assistência funeral da FHE POUPEX

FEVEREIRO 2022

FAM Família
Principais coberturas

Coberturas opcionais 

 9 Morte 

 9 Morte acidental 

 9 Morte acidental por arma de fogo 

 9 Despesas com inventário 

 9 Auxílio alimentação por morte do titular 

 9 Assistência psicológica à família em caso de falecimento do titular

 9 Invalidez permanente parcial ou total por acidente 

 9 Invalidez funcional permanente e total por doença 

 9 Doenças graves por procedimento previsto 

 9 Diagnóstico de câncer 

 9 Morte do cônjuge 

 9 Morte do filho 

 9 Decessos familiar ou individual


