OPERADORAS MÓVEIS DO PARAGUAI E CONATEL ASSINAM ACORDO
CONTRA ROUBO DE CELULARES SOB O PATROCÍNIO DA GSMA
Como parte da campanha “Nós Ligamos” da GSMA Latin America, Claro, Vox, Personal e
Tigo trocarão informações sobre equipamentos roubados. Os usuários também poderão
verificar se o seu dispositivo foi denunciado como roubado ou perdido.
Assunção, 8 de agosto de 2018 – As operadoras móveis do Paraguai e a GSMA
(associação global do ecossistema móvel) anunciaram hoje o lançamento da iniciativa “Nós
Ligamos Paraguai”, que busca proporcionar aos usuários móveis em todo o país um
ambiente móvel mais seguro e confiável. Com o apoio da Comissão Nacional de
Telecomunicações (CONATEL), a indústria móvel nacional vai trabalhar em conjunto para
combater o crime associado ao roubo e ao tráfico de dispositivos móveis.
Com esse objetivo, a GSMA, a CONATEL e representantes da Claro, Personal, Tigo e Vox
assinaram um Memorando de Entendimento pelo qual as operadoras móveis vão se
conectar à base de dados centralizada GSMA IMEI (IMEI: International Mobile Equipment
Identity) para trocar os números de identificação de dispositivos roubados ou perdidos e,
assim, possibilitar o bloqueio de equipamentos denunciados em outras redes. Globalmente,
122 operadoras de 44 países compartilham diariamente informações de celulares roubados
e/ou perdidos incluídos na “lista negra” da GSMA. Na América Latina, 52 operadoras de 18
países participam.
Segundo dados da GSMA Intelligence, o total de conexões móveis no Paraguai já alcançou
7,7 milhões em junho de 2018. O país tem hoje mais de 4 milhões de conexões por meio de
smartphones, número que atingirá 4,7 em 2020, com uma penetração de 66%.
“O roubo de celulares é um delito que cresceu fortemente na América Latina nos últimos
anos. Para combatê-lo, é fundamental que todos os envolvidos trabalhem de maneira
integral e efetiva: usuários, operadoras, governos e fabricantes de dispositivos”, destacou o
diretor de políticas públicas da GSMA para América Latina, Lucas Gallitto. “Compartilhar
informações entre operadoras por meio de um banco de dados comum é essencial, pois
desse modo se pode evitar a ativação dos terminais, colocando um freio no mercado
negro”.
Como parte do acordo assinado hoje, consumidores, organizações comerciais e
reguladores poderão usar o serviço GSMA IMEI Device Check (Sistema de Verificação de
Dispositivos) para averiguar em tempo real se um equipamento que pretendem adquirir foi
reportado como perdido ou roubado. “Graças a essa ferramenta, as pessoas também farão
parte da solução, ao não validar um crime que muitas vezes envolve agressão física”,
continuou Gallitto.
“O roubo de telefones é uma preocupação de todos porque põe em risco a segurança das
pessoas. Essa iniciativa é um sinal do compromisso da CONATEL e do setor para encontrar
uma solução que permita aos usuários usufruir de todos os benefícios da conexão móvel,
sem temer esse flagelo. Agradecemos à GSMA por permitir o uso dessa importante
ferramenta, que sem dúvida fortalece as regras de controle e combate ao uso de terminais
roubados”, assegurou Teresita Palacios, presidente da CONATEL.

Em sintonia com o compromisso da indústria móvel em relação aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, a campanha “Nós Ligamos”, da
GSMA, foi lançada pelas operadoras móveis líderes na América Latina para garantir que
cada um de seus usuários desfrute dos benefícios transformadores da tecnologia móvel em
um ambiente seguro e confiável. Assim, as operadoras decidiram unir forças como indústria
e assumir, em cada país da região, uma série de compromissos nos quais o celular e as
redes móveis podem oferecer soluções para problemas sociais. A campanha “Nós Ligamos”
já foi lançada em 16 países latinoamericanos, entre eles Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Nicarágua e México, e sua implantação continuará em toda a região.
-FIMNota para os editores
Para mais informações sobre o roubo de celulares na América Latina e a base de dados IMEI
da GSMA, visite: http://www.gsma.com/latinamerica/es/robo-terminales-imei
Sobre a GSMA
A GSMA representa os interesses das operadoras móveis do mundo inteiro, reunindo mais
de 750 operadoras e mais de 350 empresas do amplo ecossistema móvel, incluindo
fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de
equipamentos e empresas de Internet, assim como organizações de setores industriais
adjacentes. A GSMA também realiza os principais eventos do setor, como o Mobile World
Congress, o Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas e as
conferências Mobile 360 Series.
Para mais informações, visite o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a
GSMA no Twitter: @GSMA.
GSMA Latin America é o braço da GSMA na região. Para mais informações em inglês,
espanhol e português ver www.gsmala.com. Siga a GSMA Latin America no Twitter:
@GSMALatam e Linkedin www.linkedin.com/showcase/gsmalatam.
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