
Última versão: 11.00.1 (GBwhatsApp 11.00.1) 
Última atualização: 14 / agosto / 2020 

 A nova versão do whatsapp gb foi desenvolvido pela 
equipe HeyMods que é composta por amantes do mod WhatsApp 
em todo o mundo que acreditam que cada usuário do WhatsApp 
merece um WhatsApp melhor, assim como os desenvolvedores 
do YoWhatsApp, GBWhatsApp ou Coocoo WhatsApp , que fizeram 
trabalhos incríveis com as versões modificadas do aplicativo. 

O que é o GBwhatsapp? 
O GBwhatsapp é um aplicativo modificado que utiliza por base o 
app oficial do whatsapp, as versões modificadas tem sido bem 
aceita pela grande maioria do público, visto que ela libera 
funções que não são nativas no aplicativo oficial do mensageiro. 

http://androidigitalmidia.com.br/
https://triapk.com/
http://appsteregg.com/
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Baixar whatsapp gb 

https://viucomosefaz.com/whatsapp-gb


Funções do GBwhatsapp 

• Facebook Messenger Chat Head 
• DDND (Não perturbe) Modo 
• Bate-papos ocultos 
• Localize seus amigos 
• Fundo do tema dinâmico 
• Tema DIY 
• Stickers animados 
• Videochamada para até 8 pessoas 
• Telefone colorido 
• Filtros 
• Adesivos de tempo real na chamada de vídeo 
• Escuro suporte de modo 
• Você pode congelar sua última visualização 
• Tradução de texto de conversão 
• Privacidade personalizada para contatos 
• Você pode alterar o nome padrão do logotipo do Whatsapp 

apk 
• Anti deletar mensagem 
• Anti-ban 
• Ocultar status de visualização 
• Tela de contatos colorida 
• Botão Anexar disponível em Entrada WANH 
• Mostrar marca azul após a resposta 
• Você pode alterar o estilo de tique e o estilo de bolha 
• Novos emojis diferentes 
• Você pode fazer uma lista personalizada de Quem pode me 

ligar 

• Você pode usar mais de 250 textos no GBWhatsApp Story。 

• Lojas de tema Yo 
• Zoom de imagem do perfil 
• Contato Online Brinde 
• Otimizado estilo bolha 
• Somente GBWhatsApp apk pode enviar mais de 10 imagens 
• Privacidade personalizada para grupos e bate-papos 
• Um clique para criar um novo grupo 

• Recurso de vibração para bate-papos de privacidade 。
Agora é 

• capaz de fixar mais de 1000 bate-papos 

http://apkpiratage.com/


• Enviar mais de 1000 mídias em uma vez 
• Envie vídeos de até 80 MB 
• Envie um status de qualidade superlongo (5 minutos) 
• Envie fotos de até 100M pixels com qualidade de imagem 

100%。 

• Sem anúncios 
• Squar Photo Corner 
• Configure o vídeo das histórias em até 5 minutos 
• A velocidade foi melhorada 

Como Instalar o Whatsapp GB? 

1. Ative a opção “fonte desconhecida” na configuração do 
telefone. 

2. Agora baixe o apk do GB WhatsApp no seu dispositivo 
(sempre a mais nova, abaixo há uma lista para download) 

3. Após o download, abra o arquivo apk e clique no botão de 
instalação. 

4. Após a conclusão da instalação, inicie o aplicativo e digite 
seu número. 

5. Aguarde alguns minutos para a verificação do número. 
6. Se você deseja fazer backup de seus dados anteriores, 

clique no botão restaurar. 
7. Em seguida, defina seu nome e foto do perfil para este 

aplicativo. 

Como Atualizar o Whatsapp GB? 
LEIA TAMBÉM 

Whatsapp Plus 

Yowhatsapp 

Atualizar o whatsapp gb é um processo bem rápido e simples. 

 Para começar o processo clique nos três pontinhos da tela 
inicial do WhatsApp GB. Após isso, você deve clicar em 
“Configurações GB”, “Atualizações” e “Verificar se há 
atualizações”. Então, você vai clicar em “Abrir” e você irá ser 
direcionado para um site no seu navegador. 

Assim que a página for carregada clique em “Download Now”. 
Após isso, você será redirecionado para outra página, ao rolar a 

https://appsteregg.com/whatsapp-plus/
https://appsteregg.com/yowhatsapp/


página você vai você encontrará um “Download Direto”. 
clique nele e aguarde ser redirecionado para outra página onde 
você poderá realmente fazer a atualização, então você clica em 
“Fazer download do arquivo”. 

Na parte inferior da sua tela vai aparecer uma mensagem, 
nela você deve clicar em “Ok” e quando aparecer você irá 
clicar no botão “Abrir”. Após isso você vai clicar em “Instalar” 
para fazer a instalação da atualização do seu WhatsApp GB. 
Então, você terá seu WhatsApp GB atualizado.  

Como instalar o Whatsapp GB no PC? 

Ainda não existe uma versão do GBwhatsapp para PC. Caso você 
queira utilizar em seu computador ou notebook, você deve 
baixar um emulador de android para isso. Sugerimos que você 
use Bluestacks porque é um dos melhores emuladores. 

Como Instalar o Whatsapp GB no Iphone? 

• Entre em nosso site através do seu navegador de internet 
• Clique aqui para baixar o whatsapp gb para iphone 
• Após o download, abra o arquivo para instalá-lo. 
• Pressione o botão de instalação para instalá-lo. 
• O processo de instalação será concluído após alguns 

segundos. 
• Quando o Gbwhatsapp iOS estiver instalado, inicie o 

aplicativo. 
• Faça login em sua conta do WhatsApp ou crie uma nova. 
• Agora aproveite o app! 

Por que o Whatsapp GB não está disponível na 
Play Store? 

O GBwhatsApp não está disponível na Google Play Store porque o 
aplicativo oficial do whatsapp não permite que ninguém 
desenvolva uma versão mod de seu aplicativo. 

Detalhes do arquivo APK GBWhatsApp 

https://viucomosefaz.com/emulador-de-android/
https://viucomosefaz.com/bluestacks
https://viucomosefaz.com/whatsapp-gb/


Nome do APK Apk GBWhatsApp (GB WhatsApp) 

Versão do APK 11,00.1 

Última atualização em 14 de agosto de 2020 

Base WhatsApp 20.2.189 (GooglePlay) 

Tamanho 41,5 MB 

Nome do pacote com.gbwhatsapp 

Android necessário 4,4+ 

Licença Livre 

Acesso Root Não 

Desenvolvedor Equipe HeyMods 

 


