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1. OBJETIVO 

O Definir com clareza as diretrizes e normas para uso da telefonia móvel no Grupo Level. 

A aplicação desta política é de responsabilidade da Coordenação de Infra-Estrutura. 

Quaisquer alterações relacionadas aos processos de utilização da telefonia móvel deverão ser 

aprovadas pelo Departamento de Processos e Auditoria e pelo Diretor Financeiro.  

 

2. CRITÉRIOS GERAIS 

A disponibilização do aparelho e plano de telefonia móvel, bem como sua suspensão ou 

cancelamento será realizada a critério do Grupo Level. 

Todos os usuários deverão zelar e tomar todos os cuidados necessários para manter o bom 

funcionamento do equipamento.  

Os aparelhos serão entregues com plano para ligações e outros serviços, minutos pré-definidos para 

cada colaborador, de acordo com o perfil de utilização.  

Não é permitido ao usuário trocar, vender, ou repassar o aparelho para terceiros. É também proibida 

a habilitação de serviços adicionais à linha, ou mesmo transferir o número para um celular particular.  

Para este item, faz-se exceção apenas para os casos em que, por motivo de quebra do aparelho e 

com autorização do departamento de Tecnologia da Informação (TI), o usuário poderá retirar o chip 

do aparelho fornecido pelo Grupo Level e colocá-lo em um aparelho particular, até a reposição do 

aparelho fornecido. 

Todos os acessórios que acompanham os aparelhos serão fornecidos pelo Grupo Level, não sendo 

permitido o uso de qualquer outro tipo de acessório. 

 

2.1.  Abrangência e Responsabilidade 

Receberão os celular corporativo do Grupo Level os colaboradores que possuem atividade externa 

(vendedores, técnicos, compradores), gerentes, diretores, presidência. Aos líderes e coordenadores 

serão concedidos mediante autorização/solicitação do gestor imediato. 

O Departamento de Infra-Estrutura irá conceder o aparelho com a linha habilitada no prazo de 20 

dias, a contar da data de solicitação devidamente aprovada pelo gestor. 

Não será concedido celular corporativo ao prestador de serviço terceirizado, com exceção dos 

representantes comerciais que já possuem o celular corporativo, onde mantém-se o benefício, para 

novos contratos não serão concedidos. 
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Cada filial terá um aparelho que deve ser utilizado como backup em casos de falta de energia ou 

indisponibilidade dos serviços de telefonia fixa. 

Os aparelhos serão entregues pelo Departamento de Infra-estrutura, que será responsável por 

explicar os itens desta política, e ficará com a retenção dos termos de responsabilidade de entrega e 

devolução dos aparelhos devidamente assinados pelos colaboradores. 

 

2.2. Perfil de Utilização 

 

Perfil Abrangência Voz Dados 

1 Diretores e Presidência Ilimitado 10GB 

2 Gerentes 1.200 minutos 5GB 

3 Vendedor Externo/Representantes 600 minutos 3GB 

4 
Técnicos /Compradores/Líderes e 
Coordenadores. 600 minutos 3GB 

5 Backup Filiais 600 minutos 3GB 

6 Interface GSM Ilimitado 300MB 

 

 

2.3. Limites Excedentes 

Caso a utilização exceda os limites determinados, o uso do aparelho será bloqueado. 

O desbloqueio deve ser solicitado ao Departamento de Infra-estrutura. 

 

2.4. Ligações Nacionais ou Internacionais/Roaming Internacional 

Para realizar ligações interurbanas, deverá ser utilizado SEMPRE o DDD da Vivo (15) (0 + 

Operadora + XXXX-XXXX); 

As ligações internacionais são bloqueadas para todos os utilizadores, caso houver a necessidade 

deve ser solicitado a aprovação ao gestor imediato, e informado ao Departamento de Infra-Estrutura 

para liberação. 

Os aparelhos não estão habilitados para viagens internacionais (roaming). Em caso de viagens 

internacionais, deve ser solicitado o desbloqueio ao Departamento de Infra-estrutura, e será feito em 

até 5 dias úteis. 
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O Grupo Level habilita um pacote padrão de voz/minutos para uso no exterior, cada utilizador deve 

administrar seus minutos consumidos.  

Se for estender a viagem ou houver necessidade da contratação de minutos adicionais, o 

colaborador deverá entrar em contato com o Departamento de Infra-estrutura. 

Os pacotes de roaming internacionais não cobrem ligações do exterior para números do exterior, ex: 

viagem para EUA, lá recebo e faço ligações para números dos EUA e essas ligações não serão 

cobertas pelo pacote de roaming, nesses casos o recomendado é comprar um Chip no exterior e 

fazer as ligações para Números dos EUA desse Chip;  

O Grupo Level não será responsável pelo custo adicional de minutos não contratados, o utilizador 

deverá reembolsar os minutos adicionais não contratados, utilizados em ligações particulares ou em 

ligações feitas sem pacotes contratados ou mesmo em ligações do exterior sem uso do Chip exterior.  

Ainda que o Grupo Level disponibilize planos com pacotes de voz, o colaborador deve optar por 

chamadas via Whatsapp. 

 

3. SEGURANÇA 

 

3.1. Aparelho 

Para garantir a segurança de todos os equipamentos e as informações neles contidas, o usuário 

deverá prezar pelo cuidado com o equipamento, não devendo deixá-lo com terceiros, além de mantê-

lo em pleno funcionamento.  

Todos os Usuários deverão estar cientes das seguintes cláusulas desta Política:  

3.1.1. A instalação de aplicativos no aparelho só deverá ser feita mediante autorização do 

Departamento de Tecnologia da Informação (TI), ou quando este fornecer o software para 

instalação / atualização;  

3.1.2. Os acessórios que acompanham o aparelho, tais como, carregadores de parede, cabos de 

conexão, etc., sempre serão fornecidos pelo departamento de Tecnologia da Informação (TI), 

sendo que o usuário não deverá utilizar qualquer outro tipo de acessório senão os fornecidos 

pelo departamento de Tecnologia da Informação (TI);  

3.1.3. Os procedimentos para configuração dos equipamentos deverão ser executados conforme 

instruções passadas pelo departamento de TI, não devendo, assim, o usuário executar 

qualquer outro tipo de configuração que não seja a orientada.  
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3.2. Chip / Linha 

Toda e qualquer utilização na linha alocada no chip em poder do colaborador é de responsabilidade 

do colaborador. Portanto, redobrar a atenção nos seguintes itens:  

3.2.1. Envio do aparelho para Assistência Técnica (TI): retirar o chip antes do envio, evitando 

consumo indesejado; 

3.2.2. Quando o aparelho celular não está em poder do colaborador: importante colocar uma senha 

de desbloqueio para uso, evitando uma utilização indesejada. Ex.: crianças; 

3.2.3. No caso de perda ou roubo: solicitar o bloqueio da linha e aparelho.  
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4. APROVADORES 

 

 

 

 

 

     __________________________________ 

                      Departamento de TI 

    Nome: 

 

 

 

 

    __________________________________ 

                      Diretor Financeiro 

    Nome: 
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