
Este termo está disponível para a melhor compreensão dos serviços da WFour para você e 
para as empresas.

Somos uma das instituições que atuam online com um dos maiores graus de satisfação de 
todo o país. São mais de 3 mil inscritos que utilizam ou já utilizaram nossos serviços e 
obtemos uma satisfação de mais de 91%. Isso é importante para quem quer reunir o melhor 
da internet e mostrar que você pode aprender sem gastar muito dinheiro e fugir da maneira 
tradicional e ineficaz de aprender. Além disso, você empresário e empreendedor ficará 
surpreso ao ver o que os serviços Business da WFour podem fazer pelo seu negócio.

A WFour não é uma empresa educacional, mas sim de treinamento, focada na construção de 
plataformas e treinamentos com conteúdos adquiridos na internet e disponibilizados de 
maneira disciplinar e organizada para seus clientes. Nós nos responsabilizamos totalmente 
pela disposição dos materiais utilizados em nossos treinamentos e soluções, porém, não nos 
responsabilizamos pelo conteúdo comprado, mas sim somente por assuntos relacionados a 
plataforma de ensino, a publicidade, ao marketing e à maneira de disponibilizá-la. O 
conteúdo é produzido independente da WFour, que somente realiza uma pesquisa cabal em 
toda a internet do que pode ser utilizado de maneira eficiente no treinamento de nossos 
clientes e alunos. Todos os direitos são de seus autores, estando a WFour disponível e de 
acordo em retirar de sua grade todo o material que seus autores não estiverem de acordo 
em compartilhar. O conteúdo poderá ser substituído por um similar ou de maior valor sem 
aviso, caso exista a necessidade da WFour retirá-lo de sua grade.

Isso demonstra que acima de tudo somos uma empresa que respeita as ideias e conteúdos 
produzidos pela rede mundial de computadores, mesmo que estes estejam disponibilizados 
para que qualquer um tenha acesso.

A WFour é uma empresa de pesquisa e que disponibiliza soluções e treinamentos a quem 
quer aprender com o rico banco de conhecimento que é a internet. Esperamos que você, 
pessoa comum ou empreendedor possa fazer o melhor uso de nossas pesquisas e de nossa 
capacidade de levar até você o verdadeiro aprendizado.


