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RECOMENDAÇÕES SOBRE O APLICATIVO PARA 
CONFERÊNCIAS DENOMINADO ZOOM 

 

 À medida que a pandemia global do COVID-19 fez com que diversos 

países adotassem políticas de distanciamento social e quarentena, as reuniões 

virtuais estão rapidamente aumentando e o aplicativo Zoom, entre outros 

similares, obteve crescimento exponencial, atraindo a atenção de atacantes e 

especialistas de segurança da informação ao redor do mundo.  

 Foram detectados diversos problemas graves que afetam diretamente a 

segurança e privacidade de seus usuários, muitos desses fatos largamente 

noticiados pela imprensa internacional.  

 Dado esses acontecimentos, as equipes da Elytron Security fizeram 

investigações técnicas e jurídicas para fornecer uma recomendação a seus 

clientes.  

 Após análise sobre a política de privacidade do Zoom, nossa equipe 

jurídica entendeu que a empresa se diz ter o direito de fazer o que bem 
entender com os dados pessoais de qualquer usuário ou empresa, o que 

não é uma prática aceitável ou segura.  

 Do outro lado, nossa equipe técnica identificou vulnerabilidades críticas 

na aplicação, muitas delas sendo consideradas injustificáveis para uma 

empresa desse porte, algumas das quais seguem abaixo:  

• Coleta e vazamento de informações sensíveis para a plataforma do 

Facebook, sem necessidade e mesmo se o usuário não possuir uma 

conta do Facebook, com objetivo de armazenamento e posterior 

utilização ou possível comercialização;  
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• A empresa promete criptografia ponta a ponta (E2E) em suas reuniões 

virtuais, porém não utiliza absolutamente nenhuma tecnologia que 

garanta tal segurança, sendo uma propaganda enganosa e um risco à 

segurança da informação de seus usuários; 	

	

• Possibilidade de vazamento de senhas de usuários Windows através de 

UNC Links; 	

	

• Local Privilege Escalation que pode permitir atacantes instalarem 

malwares nas máquinas dos usuários; 	

	

• Vazamento de chaves de criptografia para servidores localizados na 

China; 	

	

• Baixa entropia em códigos secretos de reuniões virtuais resultando na 

possibilidade de atacantes espionarem reuniões que não deveriam 

poder acessar.  

	

 Como resultado de ambas as análises realizadas pelas equipes da 

Elytron Security, técnica e jurídica, recomendamos que: 	

• Seja emitido um aviso corporativo para que todos os aplicativos 
Zoom, versões mobile e desktop, sejam imediatamente 
desinstalados dos dispositivos corporativos e pessoais; 	
	

• Seja encontrada uma alternativa ao aplicativo Zoom para as 
próximas reuniões virtuais, principalmente para reuniões com 
conteúdo confidencial (Google Hangouts, Microsoft Teams, etc.). 	

 


