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Em 2019, o número de fraudes feitas através de telefonemas aumentou em todo o mundo. A
internet, muitas vezes considerada uma ferramenta eficaz para golpistas, pode ser também
uma forma de se proteger deste alarmante problema. Sites especializados em denuncias de
números de telefone desconhecidos são um dos métodos mais usados para evitar ser vítima
de spam. As informações compartilhadas sobre números duvidosos pode ser um jeito eficaz
de proteger quem recebe esse tipo de chamada. Um estudo realizado recentemente pelo
www.tellows.co.uk, comunidade de pesquisa reversa de números de telefone, mostrou o
perfil do usuário e a vontade de denunciar números suspeitos através da internet em forma
de classificações ou comentários.
Para realizar o estudo, os países analisados foram divididos em três categorias diferentes, de
acordo com o nível de atividade no site: grupos comunicativos, ativos e passivos.
Os resultados mostram que México e Colômbia são os países mais comunicativos, com um
grande número de avaliações em relação ao número de solicitações de pesquisa, enquanto na
Espanha, Portugal, Brasil, Arábia Saudita, Polônia e República Tcheca apenas algumas
avaliações são publicadaspelos usuários. Alemanha, Itália, Reino Unido, Indonésia, França,
Suíça, Áustria e Venezuela apresentam uma taxa média de 0,3 a 0,5%, com menos avaliações
postadas em comparação ao grupo comunicativo.
O estudo também investigou se as pessoas preferiam classificar números de telefone em
computadores ou dispositivos móveis, analisando o uso móvel do site da Tellows. Mais de 50%
das classificações enviadas em todos os países foram compartilhadas por dispositivos móveis,
e essa tendência está crescendo. O pioneiro dessa progressão é a Arábia Saudita, com a maior
proporção de usuários móveis.
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