POLÍTICA INTEGRADA DO SIG
A área de Data Center & Segurança estabelece um Sistema Integrado de Gestão (SIG) baseado nas
normas internacionais ISO 9001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000 e nos requisitos dos clientes,
acionistas, legais e regulatórios, no qual nos compromete a:
Satisfazer as necessidades dos nossos clientes atuais e potenciais, mediante serviços de alta
qualidade,
• Trabalhar na melhoria contínua dos processos para que sejam mais eficazes e colaborem em
manter e melhorar o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos serviços que oferecemos,
• Capacitar e treinar sistematicamente as equipes para que adquiram conhecimentos
avançados e tecnologias apropriadas nas atividades que desempenham, objetivando a
qualidade,
• Promover e sustentar relações de recíproca cooperação com os fornecedores internos e
externos,
• Reconhecer a importância e o valor da informação sobre o funcionamento eficiente e efetivo
da organização,
• Definir as medidas que resguardem a confidencialidade, integridade e disponibilidade da
informação própria da empresa como a dos nossos clientes, baseando-nos na gestão
sistemática dos riscos do negócio.
Todo o pessoal da Lumen envolvido no SIG é protagonista importante dos serviços que oferece, se
compromete na realização dos objetivos e se envolve para cumprir esta política.
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Revisão anual. Alteração no nome CenturyLink para Lumen.
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Atualizações de template.

Versão 1

Criação do documento.
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