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Atualização sobre o Zoom 
9 de abril de 2020 

Vulnerabilidades resolvidas e ativas 
Para uma breve discussão das vulnerabilidades históricas do Zoom, e uma explicação mais extensiva dos 

problemas com o tipo de criptografia utilizado pelo sistema, referimos o leitor à nossa primeira análise, 

disponível no site da FITRef. Pretendemos com estas atualizações, manter a comunidade a par dos 

desenvolvimentos quanto à plataforma Zoom, que é normalmente utilizada pela FITRef para conduzir 

suas reuniões e classes ao vivo. A tabela abaixo descreve cada vulnerabilidade encontrada em 2020 de 

forma simples, apontando se ela foi removida e a versão e data do aplicativo em que isto ocorreu. 

Resolvidas 
Data Vulnerabilidade Nível Versão e Data 

25/03/2020 Envio de informações técnicas -> Facebook Baixo 4.6.9 (iOS)  - 27/03/2020 

31/03/2020 Injeção de UNC: acesso a todo o sistema Grave 4.6.9 (Windows) – 01/04/2020 

01/04/2020 Obtenção de acesso root (CVE-2020-11469) Grave 4.6.9 (macOS) – 02/04/2020 

01/04/2020 Acesso à câmera e microfone (CVE-2020-11470) Grave 4.6.9 (macOS) – 02/04/2020 

03/04/2020 Chaves de cripto obtidas de servidores na China Médio Todas – 03/04/2020 

Ativas 
Data Vulnerabilidade Nível Observações 

03/04/2020 Uso de criptografia AES ECB fraca (CVE-2020-11500) Baixo Zoom está reconsiderando 

Compromisso do Zoom 
A empresa, através de seu CEO Eric Yuan, ontem fez uma apresentação sobre as medidas de segurança 

que a Zoom está tomando numa live transmitida pelo YouTube. Dentre outras medidas a empresa 

lançou uma nova barra de ferramentas de segurança para os administradores da reunião, facilitando o 

acesso às configurações de segurança. Ela também está “congelando” o desenvolvimento de novos 

recursos até completar uma auditoria de segurança total do aplicativo, estabelecendo o prazo de 90 dias 

para fazer isto. O recurso de compartilhamento de arquivos foi o primeiro a ser desativado como 

resultado do início desta autoria, pois apesar de não haver nenhuma vulnerabilidade conhecida no 

recurso, os engenheiros da empresa detectaram fraquezas no código que precisam ser remediadas. 

Além disso, a Zoom se comprometeu a ser mais transparente e a estabelecer um ritmo mais rápido de 

comunicação com seus usuários sobre o que ela está fazendo para melhorar a segurança de seu 

aplicativo. A próxima live com o CEO Eric Yuan está marcada para o dia 15 de abril. 

https://www.fitref.online/analise-de-seguranca-zoom/
https://www.fitref.online/analise-de-seguranca-zoom/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11469
https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-11470
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11500
https://www.youtube.com/watch?v=TeohYK-hsO4
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/08/zoom-product-updates-new-security-toolbar-icon-for-hosts-meeting-id-hidden/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/08/update-on-zoom-90-day-plan-to-bolster-key-privacy-and-security-initiatives/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/08/update-on-zoom-90-day-plan-to-bolster-key-privacy-and-security-initiatives/
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Recomendação 
A FITRef está utilizando o Zoom pontualmente para suas aulas on-line, recomendando sempre que os 

alunos instalem sempre a versão mais atual do aplicativo, certificando-se de desinstalar a versão antiga 

completamente antes dessa instalação. Esta recomendação procura evitar que componentes de uma 

versão insegura continue no sistema, rodando ao lado da nova versão. 

Sentimos segurança em fazer esta recomendação pois as vulnerabilidades mais graves, que abriam 

acesso aos arquivos e/ou câmeras e microfones dos usuários, já foram resolvidas. Compreendemos que 

outras instituições podem ter políticas diferentes sobre o uso do Zoom, e lembramos a todos que a 

responsabilidade final pela segurança de seus sistemas é do usuário, que pode aceitar ou não as 

recomendações de nossa (ou de outra) equipe. 

As versões mais recentes da plataforma atualmente são: 

• Android: 4.6.20000.0407 

• iOS: 4.6.10  

• macOS: 4.6.10 (20041.0408) 

• Windows: 4.6.10 (20033.0407) 

Recomendamos sempre atualizar para a versão mais recente no site do Zoom, antes de utilizá-lo para 

reuniões, aulas ou conferências. Esta, na verdade, é uma boa prática para qualquer software nesta área. 

Estamos monitorando a situação e pesquisando alternativas que sirvam os propósitos da FITRef. Até 

agora nenhuma das alternativas que examinamos se adequa às nossas necessidades, salvo 

possivelmente o Microsoft Teams, que infelizmente requer o registro de todos os participantes e é bem 

mais complicado de manejar do que o Zoom. Continuaremos os nossos testes para que possamos adotá-

lo rapidamente, se isto se tornar necessário. 

Cordialmente, 

David Portela – vp.discente@fitref.online 

VP Assuntos Discentes / Administração / Tecnologia 

Faculdade Internacional de Teologia Reformada 

 

https://zoom.us/download
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software/
mailto:vp.discente@fitref.online

