
Guia de
conduta
do Provider



Entendemos que a educação é ampla e o acesso a ela deve ser 
para todos. Assim, tínhamos um sonho de financiar pessoas em 
momentos estratégicos de vida por meio do desenvolvimento 
de soluções financeiras que gerassem uma economia mais 
inclusiva e sustentável. Foi aí que decidimos fundar a Provi: em 
dezembro de 2018, tendo como primeiro escritório uma mesa do 
Starbucks. 

De lá para cá conseguimos superar diversas barreiras e 
contribuir de forma significativa na vida de vários estudantes. 
Temos orgulho da nossa história, acreditamos no nosso 
propósito e temos garra para transpor quaisquer obstáculos, 
sempre com muita ética, coerência e integridade. 

Por isso, com o objetivo de reforçar nossos valores e deixar claro 
nosso compromisso com o desenvolvimento ético e sustentável, 
elaboramos este Guia. Ele deve ser um direcional para você 
utilizar no dia a dia aqui na Provi e sempre que tiver qualquer 
dúvida, lembre-se: estamos a um slack de distância!

Mario, Fernando e Luciano.

Mensagem dos
fundadores
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Apresentação
A Provi nasceu com um propósito grande: construir 
pontes de acesso à educação no Brasil. Impulsionamos 
negócios, contribuindo para reais oportunidades de 
crescimento e estamos aqui para simplificar o processo 
de venda e compra de cursos. 

Para isso, usamos tecnologia para propor novas 
alternativas que viabilizem o nosso objetivo de impactar 
positivamente cada vez mais alunos.

Assim, entendemos que fornecendo a melhor 
experiência tanto para nossos alunos quanto para os 
nossos parceiros, conseguimos deixar nossas pontes 
cada vez mais sólidas e assertivas. E você é peça 
fundamental nessa construção!

Buscamos gerar impactos positivos, usando a força 
do mercado para dar soluções concretas aos 
problemas sociais.
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Afinal, o que é o Guia de 
Conduta do Provider?

Impulsionamos nossos Providers a desenvolverem cada 
vez mais suas competências e acreditamos que isso 
somado à autonomia é fundamental para o sucesso do 
nosso negócio. Todavia, para preservar nossa 
credibilidade, segurança e garantir um ambiente saudável 
para todos, é importante que façamos alguns 
combinados.

Assim, este Guia é um conjunto de orientações para 
nossos Providers terem uma performance virtuosa e 
comprometida com os padrões éticos, bem como 
transmitir aos alunos, parceiros, prestadores de serviço, 
fornecedores e a sociedade em geral nossos princípios. 

Nossa intenção com este Guia não é esgotar todas as 
situações do dia a dia, então se tiver alguma dúvida, peça 
ajuda ao Time de Compliance.
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Para quem escrevemos 
este Guia?

Elaboramos este Guia para todos os nossos 
colaboradores, contratados, prestadores de serviço, 
estagiários e menores aprendizes, que chamamos 
carinhosamente de Providers. 

O apoio de cada um dos Providers é fundamental 
para que os objetivos deste Guia sejam alcançados, 
independentemente da posição, função ou tempo 
de casa. 

A aplicação se estende, ainda, aos parceiros, 
fornecedores, subfornecedores, clientes e demais 
públicos que se relacionam com a Provi.

Lembre-se: A responsabilidade pela construção de 
um ambiente ético e íntegro de trabalho é de 
todos nós, tanto em relação às nossas condutas, 
quanto às atitudes de todos com quem 
trabalhamos.
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Nossos valores

Embrace the chaos
Resume a nossa paixão pelo que fazemos, sempre focados 
no que é mais importante, transformando o caos em 
momentos fodas. Não temos medo de arriscar o novo e 
entre o tradicional e uma oportunidade, você sabe qual é a 
escolha certa.

Enjoy the Journey
Celebramos as pequenas conquistas do dia a dia. O prazer 
também está na jornada e não apenas no destino.

Walk the talk
Incentivamos a autonomia e apreciamos resultados. 
Queremos que você se sinta dono(a) do negócio.

Hard working
Gostamos do que fazemos e trabalhamos duro para mudar 
o mundo.

Nossa cultura

Nos preocupamos em construir uma empresa com um 
ambiente leve, descontraído e inclusivo  para todos que 
trabalham aqui. Por isso, a rotina na Provi é sempre focada 
em grandes resultados, mas sem tirar o sorriso do rosto e a 
diversão durante o dia. 

Queremos que nossos Providers levantem da cama 
motivados a mudar o acesso à educação e se sintam livres 
para ser quem são e mostrar todo seu potencial.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Ambiente de 
trabalho e conduta 
profissional
O nosso jeito de ser e de fazer 
reflete nossa cultura, por isso 
valorizamos que o ambiente
de trabalho seja leve, íntegro, 
respeitoso e com sinergia entre 
equipes.

O que não fazemos

Somos éticos, honestos e íntegros;

Cumprimos as regras, políticas e procedimentos 
internos;

Mantemos bom relacionamento com os colegas, 
alunos, parceiros ou fornecedores, tratando-os 
como gostaríamos de ser tratado;

Assumimos a responsabilidade pelos seus atos;

Respeitamos toda forma de diversidade e 
valorizamos a individualidade de cada um;

Promovemos a inclusão social;

Damos preferência ao uso e consumo de serviços 
ou produtos socialmente responsáveis;

Informamos qualquer preocupação com a saúde 
ou segurança no trabalho;

Asseguramos que todos os dados contábeis e 
demais registros e controles internos, em todas as 
áreas, sejam reflexo fiel da realidade;

Manifestamos nossas dúvidas e reportamos 
situações que contrariem o que tratamos aqui..

Não admitimos trabalho forçado, infantil ou 
compulsório, ameaça, coação ou abuso no 
ambiente de trabalho;

Não aceitamos intolerância ou discriminação, em 
qualquer de suas formas;

Não agimos de forma agressiva, ofensiva ou 
desrespeitosa;

Não deixamos de cumprir as regras, políticas e 
procedimentos internos;

Não temos condutas que caracterizem assédio 
moral ou sexual;

Não fazemos campanhas políticas no ambiente 
de trabalho ou destinamos recursos da Provi para 
partidos políticos.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Privacidade, Sigilo e 
Segurança da 
Informação
É muito importante termos cuidado 
com a proteção de tudo que 
acessamos durante o trabalho, 
principalmente quando se tratar de  
informações confidenciais e sigilosas. 

Nossos equipamentos eletrônicos e 
sistemas de comunicação são 
monitorados e sujeitos à auditoria. Por 
isso, quaisquer atividades 
desenvolvidas nesses dispositivos, 
ainda que de cunho pessoal, não serão 
consideradas privadas.

O que não fazemos

Protegemos toda informação que temos 
acesso e usamos somente para execução 
de alguma tarefa de trabalho;

Informamos nossa liderança direta sobre 
quaisquer situações que violem as regras 
de segurança da informação;

Compartilhamos internamente apenas as 
informações necessárias.

Não compartilhamos senhas pessoais de 
acesso a softwares, plataformas ou 
equipamentos da Provi;

Não burlamos quaisquer sistemas de 
segurança; 

Não usamos programas que não estão 
autorizados ou licenciados;

Não copiamos, postamos em redes 
sociais, reproduzimos, transmitimos, 
distribuímos ou utilizamos documentos 
ou informações estratégicas ou 
confidenciais sem expressa autorização;

Não deixamos material com informação 
sensível ou sigilosa em ambientes 
coletivos, como impressoras ou mesas.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Uso e Proteção
de Ativos

Tudo que a Provi considera valioso 
é um ativo. 

É muito importante que todos os 
Providers cuidem bem dos nossos 
ativos para que não haja 
desperdício, perda, danos, mau uso, 
furto ou abuso.  

O que não fazemos

Utilizamos os ativos somente para os 
fins profissionais;

Evitamos o desperdício, dano ou uso 
inapropriado de quaisquer bens da 
Provi;

Quando precisamos adquirir novos 
produtos (programas, equipamentos 
etc.) consideramos o balanceamento 
de custo, qualidade e impacto nas 
suas atividades.

Não salvamos arquivos ilegais ou 
discriminatórios nos equipamentos 
da empresa;

Não utilizamos os ativos da Provi para 
fins pessoais ou para acessar páginas 
da web incompatíveis com suas 
atividades;

Não deixamos a tela do nosso 
notebook desbloqueada quando não 
estamos utilizando-o.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Comunicações 
Externas e Redes 
Sociais
Nossas comunicações externas 
devem ser feitas exclusivamente 
pelo time de Marketing. Isso inclui 
também o contato com a imprensa 
e/ou instituições ou servidores 
públicos. 

O que não fazemos

Prezamos pelo respeito e 
cordialidade nas redes sociais;

Zelamos pela imagem e pela 
reputação da Provi;

Direcionamos qualquer reclamação 
que nossos alunos tenham para o 
e-mail papo@provi.com.br ou para o 
Time de CX;

Encaminhamos para o e-mail 
marketing@provi.com.br todos os 
pedidos de informações que a 
imprensa ou terceiros nos façam; 

Encaminhamos ao nosso time 
Jurídico, o mais rápido possível, 
qualquer solicitação que venha de 
órgão ou agente público.  

Não manifestamos opiniões dando a 
entender ou subentender que seja 
posicionamento oficial da Provi sem 
ser uma pessoa autorizada para isso;

Não associamos atividades pessoais 
com a Provi;

Não postamos fotos de eventos ou 
reuniões internas que abordem 
assuntos sigilosos;

Não expomos informações de 
parceiros, alunos e fornecedores; 

Não respondemos dúvidas ou 
levamos informações da Provi a 
terceiros sem a devida autorização.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Conflito de 
Interesses

Respeitamos os vínculos dos 
nossos Providers, mas  prezamos 
pela transparência e igualdade de 
oportunidades. Por isso, é muito 
importante que tenhamos cautela 
para que nossos interesses 
pessoais não prejudiquem a Provi 
ou  influenciem nossos negócios.

O que não fazemos

Informamos ao Time de Compliance 
sobre nossos vínculos afetivos ou 
familiares com outro(s) Provider(s), 
fornecedores ou parceiros;

Deixamos de indicar pessoas com as 
quais temos parentesco ou relação afetiva 
quando somos do Time de Pessoas e 
Cultura, Compliance ou Financeiro;

Contratamos fornecedores ou firmamos 
parcerias considerando exclusivamente o 
melhor interesse da Provi;

Deixamos de tomar uma decisão quando 
nossos interesses pessoais puderem 
prejudicar os interesses da Provi.

Não contratamos ou mantemos pessoas 
que tenhamos parentesco ou relação 
afetiva em cargos que haja relação de 
hierarquia direta ou dentro da mesma 
gerência;

Não damos oportunidades ou condições 
de trabalho especiais baseadas em 
nossos vínculos; 

Não indicamos, contratamos ou firmamos 
parcerias entre a Provi e pessoas que 
temos parentesco ou relação afetiva;

Não temos ou mantemos relação de 
sociedade, formal ou informal, com 
fornecedores ou concorrentes;

Não usamos informações privilegiadas, 
obtidas em função do nosso cargo, para 
benefício pessoal ou ganho indireto.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Recebimento
de Brindes

Brindes são usualmente utilizados 
como forma de atrair a atenção 
para a marca, mas isso não deve 
influenciar, ainda que 
aparentemente, as decisões de 
negócios da Provi.

O que não fazemos

Avaliamos se o brinde: possui  valor 
máximo de R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais); foi dado em razão de 
cortesia, propaganda, divulgação, 
evento especial ou data comemorativa; 
e contém a logomarca da empresa. Caso 
atenda a esses requisitos, nós podemos 
aceitar o item;

Recusamos brindes quando os 
requisitos acima não forem atendidos ou 
quando vier de um fornecedor que 
nossa área esteja em processo de 
contratação;

Presenteamos alunos, parceiros,  
fornecedores ou quaisquer terceiros 
com brindes da Provi devidamente 
aprovados pelo time de Marketing.

Não aceitamos e/ou solicitamos 
brindes que não atendam aos 
requisitos estipulados;

Não aceitamos vouchers de desconto 
de cursos quando direcionado 
apenas ao gerente de conta ou 
apenas a um Provider em específico;

Não aceitamos, oferecemos ou 
solicitamos brindes de/para órgão ou 
agente público; 

Não oferecemos ou recebemos 
brindes de terceiros em nome da 
Provi em dinheiro em espécie ou 
outra forma equivalente que seja 
facilmente convertida em dinheiro, 
como cartões ou vale-presentes.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Relacionamento 
com os Alunos

Buscamos manter com nossos 
alunos uma relação de confiança 
mútua, tratando-os com muito 
respeito, transparência, 
honestidade e agilidade. 

Ofereça um bom atendimento, seja 
excelente em seu dia a dia e 
fidelize nossos alunos!

O que não fazemos

Temos empatia, profissionalismo, atenção e 
agilidade;

Tratamos com sigilo e cuidado todas as 
informações fornecidas;

Adotamos uma linguagem clara e assertiva;

Somos atenciosos e determinados a superar 
as expectativas;

Colocamos à disposição nossos canais de 
atendimento preparados para ouvi-los;

Prometemos somente aquilo que somos 
capazes de cumprir;

Adotamos contratos que sejam claros e de 
fácil compreensão, deixando bem definidos 
os direitos e deveres das partes.

Não somos rudes, inconvenientes ou 
desrespeitosos;

Não utilizamos o nome da Provi para 
benefício próprio durante o contato com 
nossos alunos;

Não priorizamos o atendimento de alunos 
por razões pessoais;

Não passamos informações aos alunos 
com base em “achismo” ou dados não 
confiáveis.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Relacionamento 
com os Parceiros

Queremos construir relações de 
valor e esperamos que nossos 
parceiros estejam alinhados com 
nosso propósito.

O que não fazemos

Somos respeitosos e transparentes 
com os parceiros, construindo uma 
relação de confiança mútua; 

Explicamos de forma clara e 
completa todas as condições 
necessárias para a parceria, 
principalmente o repasse;

Solicitamos comprometimento do 
parceiro no envio de documentos 
válidos e indicação de pessoas aptas 
para responder juridicamente por ele;

Respeitamos os requisitos de 
aprovação dos Times de Prevenção à 
Fraude (CSI) e Crédito para a parceria 
ocorrer.

Não firmamos parcerias que possam 
comprometer nossa imagem;

Não recusamos sugestões e dúvidas 
ou deixamos de respondê-las de 
modo tempestivo e profissional; 

Não prometemos benefícios ou 
condições contratuais que não 
poderemos cumprir, ou não tenham 
sido aprovadas pelo responsável;

Não damos informações de alunos 
sem a devida autorização.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Relacionamento 
com os 
Fornecedores
Nossos fornecedores são essenciais 
para que executemos nossos 
serviços com qualidade e, por isso, 
é importante que estejam 
alinhados com os nossos valores e 
comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável.

O que não fazemos

Escolhemos fornecedores de maneira 
imparcial, buscando qualidade, preço 
justo, prazo de entrega e bom 
atendimento;

Respeitamos as alçadas de 
prospecção, aprovação e contratação;

Exigimos a confidencialidade das 
informações que tiverem acesso 
durante e após a contratação;

Garantimos a legalidade das 
contratações;

Prevemos “Cláusula Anticorrupção” 
nos contratos.

Não realizamos ou aceitamos 
qualquer tipo de oferta ou promessa 
de pagamento para obter ou manter 
qualquer negócio, transação ou 
vantagem comercial indevida;

Não contratamos fornecedores cuja 
atuação esteja em desacordo com os 
valores trazidos neste Guia ou que 
tenham envolvimento com trabalho 
infantil, escravo, corrupção, lavagem 
de dinheiro, improbidade 
administrativa e crimes contra o 
sistema financeiro;

Não ajudamos fornecedores a omitir 
qualquer irregularidade, fraudar ou 
falsificar qualquer documentação na 
contratação.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Relacionamento 
com os 
Concorrentes e 
com o Mercado
Ajudar pessoas a conquistar seus 
sonhos por meio da educação é 
incrível e acreditamos que a 
concorrência leal contribui muito 
para esse propósito.

O que não fazemos

Tratamos terceiros e concorrentes com 
ética, respeito e profissionalismo;

Garantimos o sigilo de informações 
trocadas em benchmarking;

Promovemos negócios livres de 
fraudes e manipulações de qualquer 
tipo, seja em contratos com o setor 
público ou privado;

Contratamos colaboradores de 
concorrentes em razão apenas da 
aptidão técnica e nunca para captar
de maneira ilícita e oportunista 
informações privilegiadas.

Não falamos mal de concorrentes ou 
divulgamos informações negativas, 
mesmo que verdadeiras;  

Não trocamos ou divulgamos 
informações confidenciais, 
estratégicas ou concorrencialmente 
sensíveis que tenhamos 
conhecimento;

Não comentamos com terceiros ou 
concorrentes sobre quaisquer 
assuntos internos e sigilosos da Provi.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Interações com 
Órgãos ou Agentes 
Públicos, Sindicatos 
e Associações de 
Classe
Zelamos pelo bom relacionamento 
com o poder público, sindicatos e 
associações de classe, bem como 
estamos comprometidos em 
seguir todas as normas de 
combate à corrupção, em especial 
a Lei Anticorrupção Brasileira.

O que não fazemos

Mantemos um relacionamento 
independente e respeitoso com 
autoridades públicas;

Temos tolerância zero para suborno e/ou 
corrupção e denunciamos quem faz uso 
dessa prática;

Comunicamos ao Time de Pessoas a visita 
de representantes sindicais ou de 
entidades de classe para que 
acompanhem a visita e esclareça as 
dúvidas que surgirem;

Encaminhamos ao Time Jurídico 
qualquer solicitação ou contato feito por 
órgãos ou agentes públicos;

Caso haja necessidade de reuniões com 
agentes públicos, devemos contar com a 
presença de pelo menos dois Providers. 
Após, é importante formalizarmos o que 
foi discutido em atas que deverão ser 
encaminhadas para o Time de 
Compliance.

Não oferecemos brindes ou cordialidades, 
independente do valor, para agentes 
públicos;

Não sugerimos, oferecemos, prometemos 
ou concedemos, direta ou indiretamente, 
vantagens indevidas de qualquer 
natureza a um agente público;

Não influenciamos ou induzimos 
autoridade ou funcionário público a 
praticar qualquer ato que seja violação 
dos seus deveres legais;

Não realizamos doações em nome da 
Provi para sindicatos, membros de 
sindicatos ou entidades controladas por 
um sindicato.
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O que fazemos
_

Nossas condutas

Uso de Álcool, 
Drogas e Dress 
Code Consciente

Prezamos por um ambiente de 
trabalho seguro e respeitoso, por 
isso precisamos ser cuidadosos em 
algumas situações para não 
constranger outros colegas, alunos 
ou parceiros.

O que não fazemos

Consumimos álcool moderadamente, 
pois não queremos causar situações 
desconfortáveis;

Utilizamos locais apropriados para 
fumar;

Usamos aquilo que nos faz sentir 
bem, mas respeitamos o dress code 
dos lugares em que vamos 
representar a Provi.

Não trabalhamos embriagados;

Não portamos, usamos ou 
repassamos drogas ilícitas dentro da 
Provi, ou trabalhamos sob o efeito 
delas;

Não participamos de 
videoconferências sem camiseta.
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Dilemas éticos

Falamos sobre algumas condutas no decorrer deste Guia, 
mas é comum presenciar situações complexas, 
imprevisíveis ou até mesmo inéditas, em que pode ser 
muito difícil identificar dilemas éticos. Nesses casos, antes 
de tomar uma decisão, faça as seguintes perguntas:

● Essa decisão parece estranha ou gera desconforto?

● Pode não se encaixar com nossos valores e boas 
práticas?

● Pode impactar negativamente meu trabalho, da 
minha equipe ou a imagem da Provi?

● Pode ser mal recebida por minha família, amigos 
ou pela mídia?

● Viola alguma lei ou combinado interno da Provi?

Se a resposta para qualquer uma das perguntas for SIM, 
ou se tiver alguma preocupação, fale com o  Time de 
Compliance!
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Report de Desvios

Se você viu algo errado ou soube de condutas que são proibidas 
aqui, você deve nos comunicar por meio do Canal de Denúncias 
através do endereço provi.clickcompliance.com/reporting-channel. 

O Canal é o meio oficial de comunicação de violações e os relatos 
podem ser realizados de forma anônima ou identificada. 

Toda vez que uma denúncia é recebida, será realizada uma apuração 
com base nos seguintes pilares: 

● Justiça
● Confidencialidade
● Respeito
● Profundidade 
● Razoabilidade

Não toleraremos quaisquer atos de retaliação contra quem, de boa 
fé, reportou situações que não estão de acordo com nosso Guia.

provi.clickcomplianc
e.com/reporting-cha

nnel
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Observações Gerais

O Guia do Provider é aprovado pelo Comitê de Ética e faz parte do Programa de 
Integridade da Provi - o ProviRight. Ele poderá ser alterado a qualquer momento e, 
por isso, recomendamos ao leitor que acesse a versão disponibilizada no site da 
Provi, que será sempre a mais atualizada. O Time de Compliance promove 
treinamentos periódicos sobre o Guia e sua participação é muito importante.

Caso alguma violação às regras e/ou valores aqui descritos seja devidamente 
comprovada, a Provi se reserva o direito de tomar as medidas cabíveis para 
interromper ou não deixar ocorrer novamente a situação. Dentre essas medidas 
estão as disciplinares, rescisão de parcerias, exclusão do fornecedor ou prestador de 
serviços, ajuizamento de ações judiciais cabíveis, entre outras.
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