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Análise de segurança: Zoom 
Histórico de Vulnerabilidades  
Desde a sua abertura em 2011, a empresa Zoom Video Communications, conhecida pelo seu aplicativo 

de teleconferência Zoom, tem tido diversas vulnerabilidades registradas durante o seu tempo de 

operação: uma em 2014 (CVE-2014-5811), duas em 2017 (CVE-2017-15048, CVE-2017-15049), duas em 

2018 (CVE-2018-15715, CVE-2018-20401) e quatro em 2019 (CVE-2019-13449, CVE-2019-13450, CVE-

2019-13567, CVE-2019-16273). A maioria destas vulnerabilidades foi reconhecida imediatamente pela 

empresa, que em questão de dias procurou lançar uma nova versão de seu aplicativo para lidar com 

aquele problema.  

Vulnerabilidades Atuais 
Com o uso elevado do Zoom decorrente da pandemia mundial do COVID-19, o aplicativo tem sido alvo 

de uma quantidade muito maior de tentativas de intrusão e penetração. Recentemente foram 

divulgadas três vulnerabilidades preocupantes: 

• CVE-2020-11469 (01/04/2020): No macOS, o Zoom copia um arquivo durante a instalação que 

permite qualquer outro processo, que obtenha permissão do usuário, obter acesso root 

(controle total) sobre o sistema. De acordo com a empresa, a versão atualizada para macOS não 

contém mais esta vulnerabilidade. A referida versão é a 4.6.9 (19273.0402), de 02/04/2020. 

• CVE-2020-11470 (01/04/2020): No macOS, as permissões do Zoom, uma vez instalado, 

permitem que outro processo obtenha acesso livre à câmera e ao microfone do sistema. De 

acordo com a empresa, a versão atualizada para macOS não contém mais esta vulnerabilidade. 

A referida versão é a 4.6.9 (19273.0402), de 02/04/2020. 

• CVE-2020-11500 (03/04/2020): Todas as versões do Zoom até a atual (4.6.9) utilizam o modo 

ECB do padrão AES de criptografia, o que significa que todos os participantes de uma reunião 

compartilham e utilizam uma única chave de 128-bits. Isto é a causa da grande maioria do 

alarde na mídia, por causa dos seguintes problemas: 

1. Vai contra a documentação do app, que alega usar uma criptografia AES de 256 bits. 

2. As chaves AES-128 são geradas e transmitidas a usuários através de servidores do Zoom 

na China, ainda que todos os integrantes daquela reunião estejam fora da China. Existe 

a possibilidade de que a empresa possa ser legalmente forçada a disponibilizar tais 

chaves ao governo chinês, sem avisar os seus clientes.  

3. A empresa americana aparentemente é dona de três subsidiárias Chinesas, onde 700 

funcionários desenvolvem grande parte do seu software. Isto coloca a empresa numa 

situação delicada quanto ao governo chinês. 

https://zoom.us/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-5811
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15048
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-15049
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-15715
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-20401
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-13449
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-13450
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-13567
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-13567
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-16273
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11469
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11500
https://zoom.us/docs/doc/Zoom-Security-White-Paper.pdf
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-cybersecurity-law-peoples-republic-china/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-cybersecurity-law-peoples-republic-china/
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Resposta da Empresa e Reação da Indústria 
Em frente a estas vulnerabilidades, a Zoom respondeu rapidamente com uma atualização (mencionada 

acima) para o seu software para macOS. Outra atualização já está planejada para o dia 7 de abril, com 

outros melhoramentos na área de segurança. Essa nova versão estará disponível para todas as 

plataformas, incluindo macOS, Windows, iOS e Android. 

Entretanto, na tentativa de esclarecer a questão do uso de criptografia em seu blog, a empresa revelou 

que estava usando o termo criptografia de ponta-a-ponta de uma forma diferente daquela que é padrão 

na indústria de telecomunicações. Seus críticos veem essa definição alternativa como um subterfúgio 

usado para vender a ideia de que o aplicativo era mais seguro do que realmente era. Além disso, alguns 

pesquisadores destacam que: 

• A Zoom está usando o seu próprio protocolo para enviar voz e vídeo, em vez de usar um 

protocolo de transporte padrão, justamente para que possa usar um modo específico (ECB) do 

padrão AES de criptografia. O uso do modo ECB é visto com maus olhos, pois preserva 

sequências de dados mesmo após a criptografia. O resultado pode ser visto na imagem abaixo, 

onde podemos ver claramente o contorno do pinguim mesmo com a imagem criptografada em 

usando AES em modo ECB: 

 

 
 

• Os servidores de chaves de criptografia continuam em Pequim. A empresa não tem sido 

transparente quanto à razão de manter essa estrutura, e não mantém um relatório regular de 

transparência. A empresa anunciou no dia 2 de abril de 2020 que disponibilizará tal relatório 

dentro de 90 dias. 

• Existem outras vulnerabilidades sérias que foram descobertas no decorrer destas investigações. 

Os investigadores entregaram todas estas informações para a empresa, que promete 

disponibilizar uma atualização que resolva o problema.  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201361963-New-Updates-for-macOS
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/facts-around-zoom-encryption-for-meetings-webinars/
https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/
https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
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Recomendações 
Diante dos fatos acima, de outras vulnerabilidades sendo divulgadas sem comprovação, e de contas 

comprometidas sendo divulgadas pela dark web, preferimos cautelosamente informar nossa 

comunidade sobre alguns destes problemas e recomendar a todos que não só deixem de utilizar o 

aplicativo, como também o desinstalem de seus dispositivos, até que tenhamos mais segurança em 

seu uso. Isto foi feito no dia 7 de abril por e-mail. Esta recomendação foi feita seguindo a linha de outras 

grandes instituições que já fizeram o mesmo: 

• O Departamento de Educação da cidade de Nova York 

• A NASA 

• A SpaceX 

• A ANVISA 

Compreendemos que alguns dos membros de nossa comunidade precisam utilizar o Zoom para 

atenderem as necessidades de outras empresas ou organizações. Nestes casos, recomendamos que 

aqueles que precisam utilizar o Zoom o façam com o uso de senha para todas as reuniões, evitando 

também a utilização do recurso de Sala de Espera, que não tem se mostrado seguro. 

Continuaremos a monitorar a situação nos próximos dias, oferecendo alternativas para os propósitos da 

FITRef e acompanhando o desenvolvimento do aplicativo Zoom e a postura da empresa, diante destas 

vulnerabilidades. A princípio estamos estudando a solução de código livre Jitsi, o Microsoft Teams e o 

Skype Conference Call. 

Cordialmente, 

David Portela – vp.discente@fitref.online 

VP Assuntos Discentes / Administração / Tecnologia 

Faculdade Internacional de Teologia Reformada 

 

https://www.vice.com/en_us/article/k7e95m/zoom-leaking-email-addresses-photos
https://finance.yahoo.com/news/hackers-are-posting-verified-zoom-accounts-on-the-dark-web-161442319.html
https://finance.yahoo.com/news/hackers-are-posting-verified-zoom-accounts-on-the-dark-web-161442319.html
https://www.geekwire.com/2020/new-york-city-schools-ban-zoom-due-security-concerns-shift-microsoft-teams/
https://www.cnbc.com/2020/04/01/elon-musks-spacex-bans-zoom-over-privacy-concerns-memo-shows.html
https://www.reuters.com/article/us-spacex-zoom-video-commn/elon-musks-spacex-bans-zoom-over-privacy-concerns-memo-idUSKBN21J71H
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/solucao-zoom-bloqueada-na-anvisa/219201
https://meet.jit.si/
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software/
https://www.skype.com/en/free-conference-call/
mailto:vp.discente@fitref.online

