
23 de abril de 2020 
Prezado Cliente:

Fundamos a Zoom há quase 10 anos para criar a melhor plataforma de comunicação centrada em vídeo para o mundo 
corporativo. Nossa base de usuários se diversificou significativamente e nos orgulhamos de poder oferecer suporte a 
uma ampla gama de clientes, desde escolas (100 mil em 25 países), universidades (muitas das principais instituições dos 
EUA) e governos (por exemplo, os principais setores do governo dos EUA, do parlamento britânico e de muitos outros 
governos ao redor do mundo), além de empresas de todos os tamanhos, setores e geografias (226 dos 241 países 
e territórios do mundo), incluindo implementações completas em muitas empresas da Fortune 500. Crescemos de 
10 milhões de participantes por dia nas nossas reuniões em dezembro de 2019 para mais de 300 milhões por dia em 
abril de 2020. Estamos muito orgulhosos da rápida adoção da plataforma Zoom e da nossa capacidade de suportar esse 
crescimento excepcional de maneira ágil e eficiente. 

Sempre fomos líderes de inovação em velocidade e escala, e estamos igualmente comprometidos em fazer o mesmo 
com relação à privacidade e segurança. Tratamos das preocupações específicas com segurança de maneira rápida e 
proativa, conforme elas nos foram apresentadas nas últimas semanas. A Zoom garante um ambiente de reunião virtual 
seguro quando usado com as precauções apropriadas para proteger reuniões, como o uso de senhas e salas de espera. 
A Zoom é a plataforma preferida para muitas organizações sofisticadas em todo o mundo. A folha de dados anexa 
inclui informações adicionais sobre nossos recursos de segurança, antigos e novos, que ajudam a manter os seus dados 
seguros. Esperamos que essas informações possam tranquilizá-lo no que diz respeito à segurança da Zoom.

Se você tiver outras dúvidas sobre a Zoom, ficaremos felizes em organizar uma reunião com você e/ou seus clientes para 
conversar sobre a privacidade e a segurança da nossa plataforma e da nossa empresa. A Zoom permanece comprometida 
em desenvolver a melhor e mais segura plataforma de comunicação centrada em vídeo do setor e garantir a tranquilidade 
e felicidade dos nossos valiosos clientes, como você.

Em nome de toda a equipe Zoom, agradeço pela sua confiança, seu apoio e sua parceria. Esperamos que você, sua 
família, seus amigos e colegas estejam saudáveis e permaneçam assim, conforme passamos pela atual crise de saúde 
global.

Sinta-se à vontade para compartilhar esta carta com seus colaboradores, equipes de gerenciamento, diretoria, clientes ou 
qualquer outra organização que considerar adequado.
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Principais recursos da Zoom para a Segurança das Reuniões
A Zoom está comprometida em fornecer uma plataforma de comunicação segura que permita que usuários e 
administradores personalizem seus recursos de segurança e sua experiência através de configurações fáceis de usar. 
Contamos com alguns dos principais profissionais de segurança do setor e com os nossos clientes para nos aconselhar 
enquanto continuamos a desenvolver nossos produtos e serviços, visto que agora estamos dando suporte a tantos casos 
de uso diferentes. Alguns dos nossos principais recursos de segurança são:

 ● A migração da criptografia de dados em trânsito e em repouso do padrão AES 256 ECB para o AES 256 GCM 
em 30 de maio

 ● Encaminhamento de dados controlado que permite que clientes de contas pagas optem por entrar ou sair de 
qualquer um de nossos data centers (excluindo sua região de origem) e, para clientes corporativos, a possibilidade 
de personalizar e gerenciar regiões geográficas para reuniões específicas

 ● Transparência no encaminhamento de dados através do painel de administração da conta 
 ● Proteções e controles para proibir participantes não autorizados, como:

• IDs de reunião únicas de 11 (onze) dígitos
• Senhas complexas
• Salas de espera com a capacidade de admitir automaticamente participantes do seu domínio
• Recurso de bloqueio de reunião que pode impedir que alguém ingresse na reunião e capacidade de 

remover participantes
• Perfis de autenticação que permitem apenas a entrada de usuários registrados ou restringem a domínios 

de e-mail específicos
 ● Controles do anfitrião da reunião que podem permitir ou impedir que os participantes:

• Compartilhem conteúdos
• Conversem
• Renomeiem os seus usuários

 ● Controles de segurança ao alcance dos dedos do anfitrião/coanfitrião com um ícone de Segurança dedicado 
na interface principal

 ● Todas as gravações em nuvem são criptografadas com senhas complexas ativadas por padrão
 ● Impedir chamadas automáticas com limitação de taxa e reCAPTCHA (que requer intervenção humana) ativado 

em todas as plataformas
 ● Gravações de áudio com a impressão digital eletrônica do usuário incorporada ao áudio como uma marca d'água 

inaudível, de forma que, se a gravação for compartilhada sem permissão, podemos ajudar a identificar a fonte do 
compartilhamento

 ● Marca d'água de conteúdo sobreposta à imagem do endereço de e-mail de um participante da reunião no 
conteúdo compartilhado que ele capture da tela

Atendemos aos seguintes padrões de organização de segurança do setor:
 ● SOC 2 (Tipo II)
 ● FedRAMP (Moderado)
 ● Em conformidade com GDPR, CCPA, COPPA, FERPA e HIPAA (com BAA)
 ● Certificado de Proteção de Privacidade (UE/EUA, Suíça/EUA, Práticas de Privacidade de Dados)
 ● Práticas de privacidade e declarações certificadas pela TrustArc

Os itens acima são apenas alguns dos principais recursos disponíveis em nossa plataforma e haverá mais à medida que 
projetarmos novos padrões e controles nas próximas semanas. Além desses recursos, contamos também com Alex Stamos, 
um especialista amplamente respeitado em segurança cibernética, como consultor, e formamos o Conselho CISO e o 
Comitê Consultivo do cliente Zoom para estarem em um diálogo contínuo conosco a respeito da privacidade e segurança 
da Zoom. Inscreva-se no nosso webinar semanal “Pergunte ao Eric” (zoom.com/events) e no nosso blog (blog.zoom.

us) para manter-se atualizado e informado sobre nosso progresso nessa área de tamanha importância. Para obter mais 
detalhes sobre as políticas de privacidade e segurança da Zoom, visite nossa página de Privacidade e Segurança.
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