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NOSSA HISTÓRIA
Fundamos a WH Incorporadora em
2014, já com um objetivo
diferenciado no Brasil, trouxemos
um conceito Norte-Americano,
através do nosso Know How
vivenciado por projetos
desenvolvidos nos Estados Unidos. 
Disponibilizamos para venda
somente quando todas as obras
estão 100% finalizadas e, desde o
inicio, temos uma clara tendência
para simplificar, promovemos
financiamentos com taxas menores,
sem burocracia ou comprovação de
renda. 

SOBRE NOSSO
INÍCIO



Não
vendemos projetos,

vendemos realidade.

Sérgio Moutinho



Inspirações "de fora"

Temos uma clara inspiração
nos condomínios Norte-
Americanos, ou seja, assim
como eles,  sempre
oferecemos um PLUS sobre
o mercado. 

Área verde e socialização

No W Park temos 50.000 m² de
área verde no centro do
loteamento, temos quadras de
futebol, vôlei de areia, pistas
de caminhada,
quiosques para churrascos,
isto é único no Brasil.

Segurança

Ruas superdimensionadas,
muros de 4 mts em todo o
perímetro.
Temos câmeras de
seguranças speedome,
portarias 24 hs. com
sistema todo
informatizado e viaturas
fazem ronda.

NOSSO PLUS





QUADRAS E
PARQUINHO
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LOCALIZAÇÃO





MÁXIMA
SEGURANÇA



SEGURANÇA

Câmeras 24 horas
Câmeras Speedome em todo perímetro, são super poderosas e
enxergam no escuro podendo captam uma placa de carro a 2 km
de distância. A gravação fica em uma  nuvem. 
Temos  geradores para garantir que nenhum  equipamento de
segurança fique fora do ar, mesmo com a falta de energia.

Acesso controlado
Todo controle de acesso é feito através de uma portaria única. O
sistema de acesso é todo informatizado com liberação através de
senhas, cartão de proximidade ou biometria.

Ronda
Temos segurança pessoal que utiliza veículos para fazerem a
ronda. 
Destacamos: em 5 anos de atividades, nunca tivemos um caso de
tentativa de invasão.





OPORTUNIDADE
DE INVESTIMENTO

EXCELENTE

CENÁRIO EXPLICATIVO:



Hipoteticamente você compra um lote por 
R$ 800.000,00 e investe na construção de um galpão
de 1.400/m² (aprox. 70% do lote pode ser
construído), a R$ 800,00/m², ou seja, 
R$ 1.120.00,00, totalizando um investimento de
R$1.920.000,00. 
Atualmente o valor da locação, na região, está em
torno de R$12.00/m², ou seja, R$16.800,00 de
aluguel.  
Isto dá um retorno de 0,875% sobre o capital
investido ao mês  ou, 10.5% ao ano, mais a
valorização do imóvel que, nos últimos 5 anos no W
PARK foi de 200%.   
Atualmente os investimentos financeiros anualizados
em media pagam 4% (boa aplicação) .
Isto é prova matemática que o investimento
imobiliário é uma excelente opção nos dias de hoje.
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WWW.WHINC.COM.BR

NOS CONTATE

Whats App

Linkedin

E-Mail

Facebook

Instagram

Clique no ícone para ser direcionado

http://www.whinc.com.br/
https://www.instagram.com/incorporadorawh/
https://www.facebook.com/whincorporadora
https://wa.me/5511976519452
http://moutinho.net/
https://www.linkedin.com/company/71922282/
https://www.linkedin.com/company/71922282

