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Plano de segurança de 90 dias: Principais atualizações 
em 1º de julho de 2020

Em 1º de abril de 2020, prometemos fazer várias melhorias na nossa segurança e privacidade. O programa de 90 dias 

que anunciamos naquele dia reorientou nossa empresa para 7 compromissos que incorporavam segurança e privacidade 

permanentemente no DNA da Zoom. Segue abaixo uma atualização de status de cada um desses compromissos: 

1:  Congelamento da criação de novos recursos em 1º de abril e direcionamento do foco de todas as equipes 

de engenharia para os nossos maiores problemas de confiança, segurança e privacidade.

Status: Decidimos pelo congelamento da criação de novos recursos por 90 dias para todas os esforços não 

relacionados à privacidade, proteção ou segurança. Lançamos o Zoom 5.0, com criptografia AES de 256 bits 

no modo GCM, o ícone Segurança e o recurso “Denunciar usuário”, alteramos as configurações padrão para 

reuniões (ativando senhas e salas de espera por padrão), controles mais rigorosos do Zoom Chat e muito 

mais. Também adquirimos a Keybase e começamos a criar nosso serviço de criptografia ponta a ponta para 

todos os usuários, tanto gratuitos quanto pagos. Além disso, passamos a oferecer encaminhamento de dados 

personalizado por região geográfica.

2:  Realização de uma análise abrangente com especialistas terceirizados e usuários para entender e garantir 

a segurança de todos os nossos novos casos de usos.

Status: Trabalhamos com um grupo de especialistas terceirizados para analisar e aperfeiçoar nossos produtos, 

práticas e políticas, incluindo nosso conselho consultivo CISO, Lea Kissner, Alex Stamos, Luta Security, 

Bishop Fox, Trail of Bits, NCC Group, Pretoriano, Crowdstrike, o Centro de Democracia e Tecnologia e outras 

organizações nas áreas de privacidade, segurança e inclusão.

3:  Preparação de um relatório de transparência com informações detalhadas relacionadas a solicitações 

de dados, registros ou conteúdo.

Status: Fizemos progressos significativos na definição da estrutura e abordagem de um relatório de 

transparência que detalha as informações relacionadas às solicitações de dados, registros ou conteúdo que 

a Zoom recebe. Esperamos fornecer os dados fiscais do segundo trimestre em nosso primeiro relatório ainda 

este ano. Além disso, lançamos recentemente um Guia de solicitações governamentais e atualizamos nossas 

políticas de privacidade para torná-las mais fáceis de entender. Esses documentos podem ser encontrados em 

zoom.com/privacy-and-legal.

4:  Aprimoramento do nosso atual programa de prêmio de bug.

Status: Desenvolvemos um Repositório Central de Bugs e processos de fluxo de trabalho relacionados. Esse 

repositório recebe relatórios de vulnerabilidade da HackerOne, Bugcrowd e security@zoom.us (o último não 

requer um acordo de confidencialidade), que são triados por meio do Praetorian. Estabelecemos um processo 

contínuo de revisão com reuniões diárias e aprimoramos a nossa coordenação com pesquisadores de segurança 

e avaliadores terceirizados. Também contratamos um Chefe de Vulnerabilidade e Prêmio de Bug e vários 

engenheiros de segurança de aplicativos, e estamos em processo de contratação de mais engenheiros de 

segurança, todos dedicados a lidar com vulnerabilidades.

https://blog.zoom.us/pt/mensagem-aos-nossos-usuarios/
https://blog.zoom.us/pt/chegou-cinco-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-zoom-5-0/
https://blog.zoom.us/pt/a-zoom-adquire-a-keybase-e-anuncia-o-objetivo-de-desenvolver-a-oferta-de-criptografia-mais-utilizada-pelas-empresas/
https://blog.zoom.us/pt/o-melhor-controle-de-roteamento-de-dados-esta-na-zoom/
https://blog.zoom.us/pt/o-melhor-controle-de-roteamento-de-dados-esta-na-zoom/
https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/pt-pt/privacy-and-legal.html
mailto:security@zoom.us
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5:  Criação de um conselho CISO em parceria com os principais CISOs de todo o setor para facilitar um diálogo 

contínuo sobre as melhores práticas de segurança e privacidade.

Status: Lançamos nosso conselho CISO, liderado pelo Vice-Diretor Global de Tecnologia da Informação Gary 

Sorrentino e composto por 36 CISOs de vários setores, incluindo SentinelOne, Universidade Estadual do 

Arizona, HSBC e Sanofi. O conselho reuniu-se quatro vezes nos últimos três meses e discutiu assuntos de 

extrema relevância, como seleção de datacenter regional, criptografia, autenticação de reunião e principais 

recursos de segurança.

6:  Realização de uma série de testes de invasão de caixa branca simultâneos para identificar e solucionar 

problemas.

Status: A Zoom contratou empresas como Trail of Bits, NCC Group e Bishop Fox para analisar toda a nossa 

plataforma. Seu escopo de trabalho abrangeu o ambiente de produção, o aplicativo Web principal e a rede 

corporativa da Zoom, além da API pública para clientes comuns.

7:  Organização de um webinar semanal às quartas-feiras para fornecer atualizações de privacidade e segurança 

à nossa comunidade.

Status: Organizamos um total de 13 webinars, todas as quartas-feiras desde 1º de abril, com vários executivos 

e consultores respondendo a perguntas dos participantes ao vivo.

Outras atualizações importantes:

 ● Fizemos várias adições ou mudanças importantes de liderança desde 1º de abril, incluindo:

• Velchamy Sankarlingam, Presidente de Produto e Engenharia

• Jason Lee, Diretor de Segurança da Informação 

• Damien Hooper-Campbell, Diretor de Diversidade

• H.R. McMaster, que foi adicionado ao Conselho de Administração da Zoom

• Josh Kallmer, Chefe Global de Políticas Públicas e Relações Governamentais

• Chefe de Vulnerabilidade e Prêmio de Bug, que inicia em 13 de julho

• Andy Grant, Chefe de Segurança Ofensiva, que inicia em 13 de julho

 ● Zoom Phone adicionado ao Zoom para o governo, que já está autorizado sob o Programa Federal de Gerenciamento 

de Risco e Autorização dos EUA (FedRAMP)

 ● Continuamos comprometidos com o crescimento significativo da nossa equipe de engenharia com sede nos EUA 

para dar suporte ao aumento do uso, com a abertura de novos escritórios em Phoenix, Arizona e Pittsburgh, 

Pensilvânia

https://blog.zoom.us/velchamy-sankarlingam-joins-zoom-as-president-product-engineering/
https://blog.zoom.us/pt/zoom-contrata-jason-lee-como-diretor-de-seguranca-da-informacao/
https://blog.zoom.us/pt/zoom-contrata-damien-hooper-campbell-como-diretor-de-diversidade/
https://blog.zoom.us/pt/zoom-acrescenta-a-equipe-de-lideranca-h-r-mcmaster-como-o-novo-membro-do-conselho-e-jonathan-kallmer-como-chefe-de-politicas-publicas-globais-e-relacoes-governamentais/
https://blog.zoom.us/pt/zoom-acrescenta-a-equipe-de-lideranca-h-r-mcmaster-como-o-novo-membro-do-conselho-e-jonathan-kallmer-como-chefe-de-politicas-publicas-globais-e-relacoes-governamentais/
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/15/2048406/0/en/Zoom-Phone-Added-to-FedRAMP-Moderate-Authorized-Zoom-for-Government.html
https://blog.zoom.us/zoom-to-open-rd-centers-in-phoenix-and-pittsburgh/

