Código
de Ética

Boas Práticas,
Conceitos e a
nossa Filosofia

Prezado Colaborador,

Entrando em nosso vigésimo ano de vida, decidimos preparar este “Código de Ética”.
Basicamente, é um manual de conduta, consolidando boas práticas, conceitos e
filosofia que nos levaram ao topo do mercado dos fornecedores dos serviços de
águas. É um resumo de uma construção de anos de posturas e atitudes adotadas em
nossos trabalhos externos e organização interna. Um apanhado, que busca sintetizar
de maneira simples, a forma de como os colaboradores devem atender nossos clientes
e de como nossos líderes devem atender nossos colaboradores. É o cuidado que
devemos ter, com cada um que compõe nossa organização.
Este Código, foi preparado para o novo colaborador que está chegando à Companhia,
mas foi feito também para aquele que já está aqui há um bom tempo, e pode ter alguma
dúvida de como se posicionar em uma ou outra questão. Mais do que apontar as
respostas exatas, buscamos estabelecer linhas filosóficas de comportamento, que deem
ferramentas simples para a tomada de decisões.
Gostaríamos que todos, guardadas as individualidades, crenças políticas ou religiosas,
estivessem alinhados, entendendo o seu papel na organização e a forma de se postar
no mercado, junto a nossos clientes, fornecedores ou mesmo perante nossos colegas
de trabalho.
Convido a todos para uma leitura atenta, cuidadosa e reflexiva do “Nosso Manual”,
certo de que alinhados prestaremos um melhor serviço, teremos uma melhor imagem
e conviveremos melhor!
Muito obrigado,

Sérgio Francisco Pontremolez
Sócio fundador e Presidente
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Nossa Filosofia

Missão
Perfurar Poços Profundos e mantê-los da maneira adequada e
sustentável, tratar água subterrânea ou outra, tratar efluentes e
produzir água de reúso, utilizando as melhores técnicas disponíveis
no mercado e prestando um serviço de excelência.

Visão
Lançando mão de soluções criativas e inovadoras pautadas
nas melhores práticas técnicas, realizar o gerenciamento do
abastecimento e manejo de água e efluentes para nos tornar líder no
mercado de soluções sustentáveis de abastecimento.

Valores
“Aqui gostamos de fazer a coisa certa”! Para nós fazer “a coisa certa”
é estar focado em ter uma relação transparente com nosso cliente e
com nossa própria organização. É usar o melhor de nossas energias
focando nas soluções dos problemas. É acima de tudo dar o nosso
melhor para atender bem nosso cliente. Transparência, criatividade,
iniciativa, foco e ação!
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Código de Ética

1. Introdução
A General Water é uma empresa de soluções em recursos hídricos focada
nos mercados público e privado. Nossas soluções proporcionam aos nossos
clientes, seus colaboradores e à sociedade a preservação dos recursos hídricos
e a disponibilização deste recurso tão valioso, a água, para as gerações atuais
e futuras.
Temos um lema na General Water: Cliente Feliz e Funcionário Feliz. Isso
significa atender os nossos clientes com excelência e sendo, a todo o tempo, uma
empresa que traz soluções para os mesmos.
Em relação aos nossos colaboradores, temos a obrigação de tratar todos com
muito respeito, educação e humanidade e ajuda-los no desenvolvimento
profissional, humano e social.

2. Objetivo
Este Código de Ética tem como finalidade esclarecer questões relacionadas:
(i) ao cumprimento de regras de convivência no ambiente de trabalho, sem
distinção de hierarquia, áreas ou funções exercidas; (ii) a transparência das
operações em geral; (iii) a segurança das atividades dos profissionais envolvidos;
e (iv) a segurança e o sigilo das informações que devem ser protegidas pela
confidencialidade.

3. Abrangência
O Código de Ética contempla diretrizes de conduta baseadas em padrões
éticos e morais que servirão de referencial para o comportamento de todos
os colaboradores, internos e externos, cabendo a sua aplicação a todos os
integrantes do quadro funcional General Water, no exercício de suas funções,
inclusive prestadores de serviços, fornecedores e parceiros de negócios que se
vinculam à instituição.
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4. Divulgação
Este Código de Ética ficará publicamente disponível no site da Empresa
(http://www.generalwater.com.br) para consulta de colaboradores a qualquer
momento, cabendo aos gestores da Companhia (i) assegurar o cumprimento
deste Código de Ética; (ii) dar ciência aos novos colaboradores sobre o Código de
Ética, mantendo registro da ciência e concordância dos mesmos; (iii) promover a
ampla divulgação do Código e suas atualizações ao corpo funcional da Empresa,
clientes, prestadores de serviços e fornecedores; (iv) esclarecer dúvidas e
verificar o entendimento quanto ao conteúdo e aplicação.

5. Os Nossos Valores na Prática
Respeito absoluto às pessoas. Todo colaborador, cliente ou prestador deve
ser tratado com a máxima educação e cortesia;
Responsabilidade social e ambiental. Aqui nós cuidamos do nosso bairro,
cidade, país e Planeta;
Integridade profissional e pessoal. Fazemos as coisas certas, sem atalhos ou
“jeitinho”;
Orgulho de trabalhar na General Water. Somos a referência no nosso ramo
de atividade e temos muito orgulho disso;
Gosto por desafios. O que é fácil já foi feito. Aqui fazemos o que os outros
tentaram e não conseguiram;
Equidade de gênero e raça. Somos todos iguais, independente da origem,
sexo, cor, escolaridade ou preferências. Ninguém é melhor que ninguém;
Compromisso com o trabalho e os resultados. Se você não fizer o seu trabalho,
ninguém fará por você;
Competência técnica. Somos os melhores no que fazemos;
Confidencialidade e segurança das informações. Protegemos o nosso maior
patrimônio: o nosso conhecimento.

6. Princípios Éticos da General Water com Terceiros
6.1. A General Water em Relação a seus Clientes e à Sociedade
Busca permanente da excelência do serviço.
Atendimento cordial e igualitário, sempre oferecendo informações claras e
precisas, respeitando os padrões de qualidade e segurança.
Respeito aos contratos e compromissos de qualquer natureza.
Preservação da água e respeito ao meio ambiente.
Confidencialidade acerca dos dados e informações dos clientes.
Transparência, honestidade e integridade com todos os clientes e com os
agentes da sociedade.

6.2. A General Water em Relação a seus Acionistas
Informações precisas, adequadas e em tempo hábil.
Permanente busca da eficiência e da rentabilidade.
Execução dos serviços com foco no alcance dos objetivos estratégicos.
Maximização do impacto socioambiental positivo das nossas atividades.
Inconformismo com desperdícios.

6.3. A General Water em Relação a seus Colaboradores
Atenção devida aos colaboradores, com incentivo permanente ao
desenvolvimento profissional.
Transparência, integridade, honestidade, bem-estar, diálogo, lealdade,
cooperação e respeito mútuo.
Incentivo à liberdade de opinião e expressão de ideias.
Tratamento sem preconceitos e discriminações de qualquer natureza, seja
por raça, gênero, orientação sexual, religião, origem regional, deficiência,
classe social, idade ou aparência, com respeito à pluralidade e à diversidade.
Incentivo à segurança no ambiente de trabalho, reconhecendo o direito do
colaborador em renunciar à execução de qualquer atividade sobre a qual se
sinta inseguro.
Incentivo ao desenvolvimento pessoal e educacional de nossos colaboradores.
Criação de oportunidades de crescimento baseadas na meritocracia e em
critérios objetivos, sem favorecimento pessoal.
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6.4. A General Water em Relação a seus Fornecedores
Tratamento imparcial, sempre buscando parcerias de longo prazo benéficas
para ambas as Partes.
Incentivo ao aprimoramento das condições de segurança e da qualificação
profissional.
Confidencialidade dos preços e demais informações relacionadas aos serviços
contratados.
Adoção das mais exigentes normas de qualidade, segurança e proteção ao
meio ambiente como critério para a escolha de fornecedores.
Estrito cumprimento dos compromissos firmados.
São condições fundamentais que os fornecedores devem atender para serem
contratados pela General Water: (i) obediência integral a toda legislação
aplicável aos serviços contratados; (ii) conservação do meio ambiente; (iii)
não exploração de mão de obra infantil ou escrava e respeito aos direitos
humanos. (iv) aplicação de normas e procedimentos anticorrupção.

7. Regras de Conduta
7.1. Condutas Inaceitáveis pela General Water
NO AMBIENTE DE TRABALHO
Discriminar qualquer pessoa com relação a raça, credo, gênero, idade,
orientação sexual, origem regional, aparência, nacionalidade, estado civil ou
deficiência física.
Assediar sexualmente qualquer pessoa, ou mesmo causar constrangimento
a colegas de trabalho por conta de postura, atos ou mesmo conversas
inapropriadas para o ambiente.
Utilizar os ativos da General Water para fins pessoais, não observar a sua
perfeita utilização e conservação e não zelar por todos os bens materiais
(instalações, utensílios, veículos etc.) e intangíveis (imagem, informações,
sistemas etc.).
Utilizar documentos oficiais, tempo de trabalho, bem como veículos,
equipamentos e uniformes para negócios particulares.
Dar tratamento preferencial a quem quer que seja, por interesse ou
sentimento pessoal.
Deixar de zelar pela segurança no trabalho, não observando as normas
legais, as regras internas aplicáveis e as melhores práticas de prevenção de
acidentes.
Divulgar a terceiros informações da General Water sem a devida autorização
hierárquica.
Usar bebidas alcoólicas e drogas ilícitas em horário de trabalho, bem como
portar armas de qualquer espécie.
Utilizar de forma equivocada os recursos de tecnologia e informação
disponibilizados, infringindo as normas de segurança da informação e
ocasionando danos à General Water.
Fraudar documentos para obtenção de vantagens próprias, como reembolsos
de despesas.
Omitir fatos e dados de seu conhecimento, que possam prejudicar a empresa
ou gerar perdas financeiras.
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CONFLITO DE INTERESSES
A General Water reconhece e respeita o direito de todos os empregados de realizar
investimentos ou negócios fora do ambiente de trabalho, desde que as atividades
sejam legais e compatíveis com as obrigações estipuladas no contrato de trabalho.
Em especial, todos os empregados da General Water devem evitar situações onde
seus interesses possam estar em conflito com os interesses da General Water.
Cada um deve informar seu superior imediato sobre as específicas situações e
atividades nas quais ele ou, se for do seu conhecimento, os seus parentes ou afins ou
conviventes de fato, tenham interesses econômicos e financeiros em conflito com
os interesses da General Water, no âmbito de fornecedores, clientes, concorrentes,
terceiros contratantes ou relativas empresas controladoras ou controladas.
As situações que podem acarretar conflito de interesses, a título exemplificativo
e não exaustivo, são:
Utilizar o nome da General Water para obter vantagem para si ou para terceiros.
Utilizar e divulgar informações confidenciais da General Water para benefício
próprio, de parentes ou terceiros.
Utilizar seu cargo na General Water ou as informações ou oportunidades de
negócios adquiridas no exercício da sua função para obter vantagem para si ou
para terceiros.

BENEFÍCIOS
Oferecer, direta ou indiretamente, vantagens, privilégios, presentes e/ou
favores, que possam influenciar qualquer tipo de decisão.
Aceitar brindes de valor relevante, diferentes dos costumeiramente
oferecidos como: canetas, chaveiros, calendários etc.
Aceitar qualquer gratificação em dinheiro ou equivalente.
Receber de clientes ou fornecedores presentes, dinheiro ou quaisquer
recompensas, que possam ser interpretadas como suborno.
Solicitar ou receber qualquer presente, favor, convite ou vantagem, para si
próprio ou outra pessoa, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas com
as quais a General Water mantenha relações comerciais ou possa vir a
manter, salvo convites para eventos institucionais de conteúdo técnico ou
institucional relacionados a negócios de interesse da General Water. Na
hipótese de qualquer dúvida quanto à possibilidade de aceitação ou não do
convite, o colaborador deverá consultar o seu superior direto.

PROCESSOS DE ADMISSÃO, PROMOÇÃO E DESLIGAMENTO
Interferir nos processos de admissão, promoção e desligamento de
colaboradores, exceto quando fizer parte de suas atribuições profissionais.
Contratar ou promover colaboradores sem atenção aos requisitos do cargo.
Privilegiar parentes e afins, em detrimento dos critérios de mérito, em
contratações ou promoções.
Não retornar documentos e informações de propriedade da General Water,
ou utilizar-se de tais informações seja para benefício próprio ou de terceiros,
quando do desligamento do quadro funcional da empresa.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
Divulgar as invenções, inovações, segredos de negócio e bens que constituem
patrimônio da General Water e/ou que estejam protegidos por cláusula de
sigilo e confidencialidade.
Omitir informação acerca de ato ilícito de qualquer cliente, fornecedor ou
colaborador.
Violar e-mails e conversas telefônicas.
IMAGEM DA GENERAL WATER
Usar a marca da General Water sem autorização ou fora dos padrões
estabelecidos.
Expressar opinião em nome da General Water sem poderes de representação
em qualquer circunstância.

ATIVIDADES POLÍTICAS
Exercer atividades político-partidárias em locais e horários de trabalho.
Manter postura de favorecimento a uma corrente política durante o horário
de trabalho.
Portar, distribuir ou divulgar, durante o horário de trabalho, qualquer
material de conotação político-partidária, incluindo, entre outros, brindes,
cédulas e folhetos.
Tomar ou apresentar posição política em nome da General Water.
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Seja bem-vindo!

Agora que você já conhece o nosso “manual de conduta”, Nossa Missão, Nossa Visão,
Nossos Valores, gostaríamos de concluir com o desejo de boa sorte e uma mensagem simples.
É quase uma brincadeira que fazemos no final do processo de admissão de novos
colaboradores...
Em idos dos anos 2000, adotamos uma frase, hit de uma campanha publicitária de uma
grande rede varejista.
Desde aquela época até hoje ainda a repetimos, buscando simbolizar a satisfação que os
colaboradores que permanecem na Companhia, tem do trabalho que realizam e da forma
com que são tratados: “Aqui é lugar de gente feliz!”.
E é com esse desejo que o recebemos aqui, que esta seja a sua segunda casa, que você se
realize profissionalmente e que esta parceria que se inicia, te ajude a também a atingir seus
objetivos pessoais.

Seja bem-vindo à Família General, bom trabalho e sucesso!
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