
Angola bate Brasil e Portugal no Campeonato Mundial de Spyware: 
McAfee revela as 10 pesquisas de Screensaver mais perigosas

Beckham, Ronaldo e Cristiano Ronaldo entre os principais jogadores cujas buscas 
conduzem a sites perigosos

Lisboa, 16 de Junho de 2006 – A McAfee, Inc., líder global em prevenção de 
intrusão e gestão de riscos de segurança, anunciou um facto surpreendente – 
Angola tem a equipa de futebol mais perigosa do mundo, pelo menos no que se 
refere à segurança dos screensavers da equipa de Angola do Mundial. Esta é uma 
das conclusões de um estudo realizado pela McAfee® Site Advisor™, que analisou 
as páginas de screensavers associadas às equipas do Mundial e aos seus 
jogadores. Logo atrás de Angola seguem o Brasil e Portugal. Entre os jogadores, as 
super-estrelas Cristiano Ronaldo, David Beckham e Ronaldo representam um perigo 
significativo para os fãs.

A equipa da McAfee SiteAdvisor pesquisou primeiro no Google cada um dos 736 
jogadores do Mundial de Futebol, acrescentando na busca a frase “World Cup 
Screensaver”. Depois, cruzou os resultados do Google com a base de dados da 
SiteAdvisor que tem resultados de testes de segurança de spyware e spam para 
mais de 3,8 milhões de páginas Web mais populares. Os “vencedores” foram as 
pesquisas que resultaram na maior percentagem de sites de risco. Deste modo, 
Angola bateu o Brasil (24% a 17%), sendo seguidos por Portugal, Argentina e 
Estados Unidos da América. O jogador cujas pesquisas apresentaram maiores 
perigos foi Luís Mamona João “Lama” de Angola, cuja busca produziu cerca de 45% 
de resultados que conduziam a páginas Web questionáveis. 

Os adeptos do futebol são famosos pela intensidade dos seus sentimentos pelo 
jogador, o clube ou país, mas infelizmente os criadores de spyware, adware e outro 
software não desejado sabem explorar as paixões dos fãs para retirar benefícios 
económicos,” explica Chris Dixon, Director de Estratégia da McAfee Site 
Advisor. Este relatório demonstra uma vez mais que o problema da segurança na 
Web tornou-se realmente global.”

A McAfee detectou as 10 principais equipas do Mundial de Futebol com uma alta 
percentagem de páginas com adware, spyware e downloads perigosos:

1. Angola 24,0%
2. Brasil 17,2%
3. Portugal 16,2%
4. Argentina 13,6%
5. Estados Unidos 13,0%
6. Itália 12,7%
7. Espanha 11,2%
8. Holanda 10,9%
9. Irão 10,9%
10.  França 10,8%



O ranking dos 10 jogadores cujos resultados trouxeram uma elevada percentagem 
de sites com downloads indesejados ficou assim constituído:

1. Lama (Angola) 45,5%
2. Christian Lara (Equador) 41,7%
3. Loco (Angola) 41,7%
4. Roberto Carlos (Brasil) 40,0%
5. Mateus (Angola) 38,5%
6. Fernando Torres (Espanha) 36,4%
7. Raul (Espanha) 36,4%
8. Cristiano Ronaldo (Portugal) 36,4%
9. Ronaldo (Brasil) 36,4%
10.  Zé Roberto (Brasil) 36,4%

Para aceder aos resultados detalhados da análise, por favor visite 
http://www.siteadvisor.com/surveys/worldcup_june2006.html  

A McAfee é pioneira em termos de segurança na Web, testando e avaliando, de 
forma continuada, praticamente cada site com tráfego na Internet. O seu software 
SiteAdvisor, que se obtém através de download gratuito em http://us.mcafee.com, 
identifica claramente os sites potencialmente perigosos que estão ligados a ataques 
de “engenharia social” como o spyware, adware, spam, ataques a browsers e 
fraudes online. O software, muito fácil de utilizar, reusme estes resultados com 
ícones intuitivos de cor vermelha, amarela e verde, que permite aos utilizadores 
decidir onde efectuar as suas pesquisas e onde evitar.

McAfee, Inc.
A  McAfee,  Inc.,  sedeada  em  Santa  Clara,  Calif.,  é  líder  de  mercado  em  soluções  de 
Prevenção de Intrusão e de Gestão de Risco. A McAfee proporciona serviços e soluções 
comprovadas e inovadoras que protegem as redes e os sistemas em todo o mundo. Graças 
aos  extraordinários  conhecimentos  e  experiência  em segurança  da  McAfee,  os  clientes 
empresariais,  domésticos,  organismos  públicos  e  fornecedores  de  serviços,  bloqueiam 
ataques, previnem interrupções e melhoram continuamente a sua segurança.
www.mcafee.com

 

-fim-

Para mais informações:
Porter Novelli 
Maria Inês Oliveira
Email: ines.oliveira@porternovelli.pt
Telf: 21 313 61 00

http://www.mcafee.com/
http://us.mcafee.com/
http://www.siteadvisor.com/surveys/worldcup_june2006.html

	Beckham, Ronaldo e Cristiano Ronaldo entre os principais jogadores cujas buscas conduzem a sites perigosos

