
UMA EXPERIÊNCIA MÓVEL
MAIS SEGURA

Como estes números continuam a crescer, as principais operadoras 
brasileiras de telefonia móvel Algar Telecom, Claro, Nextel, Oi, Sercomtel, 
TIM Brasil e Vivo estão tomando medidas para proporcionar aos usuários 
experiências móveis mais seguras e convenientes...
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Existem atualmente 268 milhões 
de dispositivos móveis ativos 
no Brasil1. Para ajudar a proteger os 
clientes de mensagens não solicitadas e identificar 
as fontes de spam no Brasil, as operadoras 
brasileiras estão:

✓ Aderindo ao GSMA Spam Reporting Service.
 Essa adesão permitirá que os clientes relatem 

mensagens de texto indesejadas para SPAM 
(7726) para exame de segurança e bloqueio, 
reduzindo assim a propagação de spam

O Brasil tem a segunda maior taxa 
de roubo de celulares no mundo, 
depois da Índia, com mais de um milhão de 
dispositivos roubados a cada ano3. Para ajudar 
a reduzir esses crimes, as operadoras brasileiras 
estão:

✓ Conectando-se ao banco de dados IMEI da GSMA 
para compartilhar informações sobre aparelhos  
roubados em nível nacional e regional, evitando 
que os dispositivos roubados sejam ativados em 
outras redes

A SaferNet Brasil, entidade nacional de defesa e 
promoção dos direitos humanos na web, processou 
mais de 3,4 milhões de denúncias entre 2006 e 2013.

O Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, registrou, em 2012, aumento 
de 58,35% nas denúncias envolvendo crianças e 
adolescentes.

Para evitar que redes e serviços móveis sejam 
utilizados para exploração sexual infanto-juvenil e

Para facilitar o uso do telefone móvel em denúncias 
contra esses crimes
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1.  GSMA Intelligence  

2. Os números de assinantes exclusivos da GSMA Intelligence são baseados em uma pesquisa que acompanhou a propriedade de SIM cards no Brasil. Essas informações diferem dos dados do Censo do IBGE, que considera a propriedade de dispositivos móveis por residência. Possuir um SIM card é diferente de possuir um 
dispositivo móvel, já que vários SIM cards podem ser utilizados num único dispositivo ou compartilhados.

3.  http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2013/06/04/noticiasjornaleconomia,3067825/brasil-e-o-segundo-no-mundo-em-roubo-de-celulares.shtml

Estamos iniciando ampla divulgação 
da parceria entre as operadoras móveis 
brasileiras e a SaferNet Brasil, por meio 
das seguintes iniciativas:

✓ Envio regular de SMS padronizado para toda a base 
de clientes informando sobre a SaferNet Brasil e o 
Disque 100.

✓ Publicação de logo da Safernet Brasil na página 
Web de cada operadora para simplificar o acesso 
dos clientes aos serviços da entidade.

Já fazemos parte da sua vida. Com essas iniciativas queremos também fazer a diferença, proporcionando
um ambiente móvel mais agradável e seguro


