
 

  

Estudo tellows – Colômbia tem a taxa mais alta de 

denúncias 

17/12/2018 

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-membros-

mais-comunicativos/ 
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