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Sobre a The Workhouse 

Gostamos de dizer que oferecemos mais que apenas um lugar para você 

trabalhar, oferecemos oportunidades de muito sucesso! 

A The Workhouse foi criada para oferecer um espaço de trabalho colaborativo 

onde você realmente vê seus negócios se desenvolverem, pois 

proporcionamos uma estrutura de alta qualidade, um network extremamente 

eficiente e café sempre fresquinho! 

 

Por que utilizar a The Workhouse? 

Utilizar o espaço da TWH te proporciona benefícios que vão além da 

comodidade que uma boa cadeira pode te oferecer.  

Para você que está iniciando no mundo do empreendedorismo ou então já 

possui uma empresa consolidada, um espaço compartilhado pode ser um 

grande redutor de custos, pois com muito menos do que o valor de uma sala 

comercial e toda a sua burocracia (que gira em torno de R$3.500,00 mensais), 

você tem uma estrutura completa, entre muitas outras vantagens.  

 



   

 

Veja o que podemos te proporcionar: 

 

• Internet cabeada e wi-fi de alta velocidade; 
• Sala de reunião equipada com kit multimídia e serviços de copa com café 

e água à vontade (*capsulas de café expresso vendidas 

separadamente); 
• Salas mobiliadas com amplas mesas e cadeiras ergonômicas 

regulamentadas pela norma NR-17; 
• Secretária especializada (para atendimento telefônico personalizado e 

gestão de correspondências); 
• Endereço Fiscal; 
• Endereço comercial; 
• Lounge externo com mais de 40m² para que você, mesmo estando em 

uma grande capital, possa desfrutar de um pedacinho da natureza; 
• Café e água à vontade (*capsulas de café expresso vendidas 

separadamente); 
• Sistema completo de telecomunicações, com ramais exclusivos; 
• Armários com chave; 
• Serviços de impressão; 

 

 

Para você que trabalha em regime de home office, saiba que existem muito 

mais oportunidades de negócios quando estamos inseridos em um ambiente 

produtivo e com mais pessoas trabalhando junto conosco, onde as conexões 

entre os usuários permitem novas possibilidades para você e sua empresa, 

tanto na realização de parcerias quanto na sua dinâmica de trabalho, tornando 

seus dias mais fáceis e proveitosos. 
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Nossos planos 

 

 Plano Hi Plano Mid Plano Low 

Mesa fixa 
   

Internet Giga 
   

Endereço Comercial 
   

Endereço Fiscal 
   

Gerenciamento de 

correspondência    

Telefonia personalizada e 

central de recados    

Uso da sala de reunião 4h por mês* 4h por mês* 
 

Armário com chave 
   

Escritório compartilhado 
Todos os dias úteis 

do mês 

Todos os dias úteis 

do mês 

10 dias úteis no 

mês 

    

Valores Mensais R$900,00 R$780,00 R$350,00 

Proposta de Inauguração 

(válidos por tempo limitado) R$710,00* R$600,00* R$315,00* 

    
    
Valores Trimestrais 3x R$880,00 3x R$764,00 3x R$343,00 

Proposta de Inauguração 

(válidos por tempo limitado) 3x R$690,00* 3x R$586,00* 3x R$308,00* 

    
    
Valores Semestrais 6x R$873,00 6x R$756,00 6x R$339,00 

Proposta de Inauguração 

(válidos por tempo limitado) 6x R$683,00* 6x R$578,00* 6x R$304,00* 

    
    
Valores Anuais 12x R$864,00 12x R$748,00 12x R$330,00 

Proposta de Inauguração 

(válidos por tempo limitado) 12xR$665,00* 12x R$563,00* 12x R$297,00* 

 

 

*horas de sala de reunião não são cumulativas. Preços avulsos sob consulta. 

*valores sujeitos à alteração 

*Todos os valores são corrigidos pelo índice IGP-M (6,65%) 
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Nossos planos 

 

 Virtual PRO Virtual Lite 

Endereço Comercial 
  

Endereço Fiscal 
  

Gerenciamento de 

correspondência   

Telefonia personalizada e 

central de recados   

Uso da sala de reunião 4h por mês* 2h por mês* 

   

Valores R$ 200,00 R$150,00 

 

 

*horas de sala de reunião não são cumulativas. Preços avulsos sob consulta. 

*valores sujeitos à alteração 

*Todos os valores são corrigidos pelo índice IGP-M (6,65%) 

 

 

Obs.: Proposta com validade de 7 dias corridos após data de formalização 

Caso nenhum dos planos esteja dentro do que você precisa, por gentileza, 

entre em contato conosco, que nossa equipe estará pronta para ajudar! 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Guilherme Pasquetti. 
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