Estudo tellows – Colômbia tem a taxa mais alta de
denúncias
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Fraudes por telefone e golpes continuam na ordem do dia. Para obter informações sobre um
número suspeito, a internet oferece boas possibilidades para compartilhar experiências
pessoais sobre ligações indesejadas ou atpe perigosas. Todos os dias, milhares de denúncias
são publicadas online para alertar outras pessoas e um número ainda maior usa a rede para
buscar informações sobre uma chamada recebida. Um estudo feito em novembro pelo
tellows (www.tellows.com.br), um site que reúne uma comunidade para busca reversa de
números de telefone, revelou alguns dados sobre o comportamento dos usuários e sua
propensão a compartilhar informações sobre chamadas recebidas.
O estudo foi conduzido em países onde o site atua, que foram divididas em três categorias
diferentes de acordo com a frequência de reportes de spam por telefone: comunicativos,
ativos e passivos. O resultado mostrou que a Colômbia é o país mais comunicativo entre os
XXX pesquisados. Na outra ponta, surpreendeu o resultado do Brasil, entre os menos
comunicativos, isto é, com menos denúncias registradas, apesar do alto número de golpes por
telefone registrados no país. Na mesma categoria da Colômbia, apareceram ainda México,
Estados Unidos, Canadá, Indonésia e Suíça.
Com menos reportes em relação ao número de visitas, o grupo de países considerados ativos
na pesquisa é composto por Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Venezuela. O estudo
também investigou se as denúncias são costumeiramente feitas pelo desktop ou por
dispositivos móveis. Mais de 50% das classificações submetidas ao tellows em todos os países
analisados são feitas pelo telefone móvel. Tellows identificou uma clara tendência de
aumento nesse tipo de reporte e a Arábia Saudita foio país que ais se destacou nesse quesito.
Leia mais: https://blog.tellows.com.br/2018/12/estudo-tellows-colombia-tem-membrosmais-comunicativos/

Outros links:
Website: https://www.tellows.pt
Blog: https://blog.tellows.pt
Magazine: https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/the-tellows-magazine-for-the-uk/
Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows
iPhone App: https://itunes.apple.com/gb/app/tellows-caller-id-block/id1166263660?mt=8
Contato:
Christian Anton
tellows ltd.
Eschenring 6
04282 Bennewitz
Tel.: +49 341-35540902
Mobil: 0152-28754986
Fax: +49 341-35540902
E-Mail: presse@tellows.de
The phone number community makes it possible for consumers to enter information and comments on
numbers, among others, on www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.co.nz,
www.tellows.fr, www.tellows.es and www.tellows.it. In this way, tellows shall prevent consumers from being
deceived. Commercial registry: Magistrates' Court Leipzig HRB 26291, managing director: Stefan Rick

