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Identidade 



Identidade no Mundo Digital

❏ Fragmentação de Identidades para mesmo Indivíduo 
❏ Dentro e Fora das Organizações 

❏ Diversos logins e senhas e falta de privacidade dos dados 

Instituição 
A

Instituição 
B

Instituição 
C

Instituição 
D

Instituição 
E

❏ Cada organização tem controle da base de indivíduos (seus usuários) 
❏ Dificuldade na oferta de serviços por parte de outros fornecedores   

❏ A identidade é da organização e quando o indivíduo sai a perde



Novo patamar de acolhimento de pessoas, colaboração e compartilhamento 

de recursos e serviços em comunidades federadas ou não

ChainID

❏ Plataforma Universal para Gestão de 
Identidades Descentralizadas através 
da Blockchain  

❏ Gestão da ID, 
autenticação dos 
usuários e 
autorização de 
acesso é 
descentralizada, 
segura e 
compartilhada 
entre diversas 
organizações 

❏ Acesso fácil a 
serviços de várias 
organizações e 
federações com 
Identidade Única

❏ Identidade 
Autossoberana, 
usuário tem 
controle sobre sua 
identidade, seus 
dados, e seus 
atributos 



Primeiro Canvas



Entrevistas Realizadas

Muitos gestores de TI, Informações Preciosas 



As instituições possuem diferentes 
níveis de maturidade em gestão de ID 

Gestão das identidades "dentro" das 
instituições ainda é uma forte 

necessidade

A identidade digital é insumo para a 
criação de novos serviços para a 

comunidade

As instituições carecem de equipe para 
realizar os projetos de identidade

Aprendizagem Gerais com Entrevistas



GOV.BR

LGPD

Necessidade em 
possuir uma 
Identidade 
Soberana

Restrição de acesso 
aos serviços 
federados

As identidades 
atuais são 

centralizadas nas 
instituições

As relações 
construídas em uma 
instituição não são 

compartilhadas

Algumas instituições 
não incluem seus 
alunos em seus 

IDPs

Preocupação com a 
alinhamento com a 

LGPD

Exigência de 
adequação aos 

padrões GOV.BR

A identidade da 
CAFe não é 

reconhecida

Preocupação com a 
privacidade

Uma parcela dos 
estudantes não são 

reconhecidos na 
rede

Entrevistas com o Sistema RNP 



Instituições de saúde, ensino 
e pesquisa não filiadas à 

CAFe

Instituições de saúde, 
ensino e pesquisa filiadas 

à CAFe

Provedores de Serviço 
RNP

Usuários das instituições

Pivotamos e Identificamos o Segmento de Clientes



Desafios X

ChainID
Acesso universal a 
serviços da rede 

CAFe

Acesso a serviços 
além da rede CAFe

Múltiplas 
identidades

Diversos padrões de 
autenticação para 

adoção

Ingresso facilitado 
com autenticação
descentralizada

Interoperabilidade 
entre redes 
federadas

Identidade única e 
compartilhada

Autenticação multi 
padrões

Privacidade dos 
dados de usuário

Identidade digital 
autossoberana

Proposta de Valor



Canvas Final

Canvas Mais Recente



Vídeo de 2 min com aprendizado da capacitação.



Apresentação da Visão de Produto



Visão de Produto: ID Centralizada

Usuário

Base de identidades
da Instituição

Realiza Autenticação

Identidade Digital Centralizada



Visão de Produto: ID Federada

IDP

Usuário

Realiza 
Autenticação Acessa

Base de identidades 
da instituição

Identidade Digital Federada



Visão de Produto: ID Descentralizada 

Blockchain

Usuário

Inicia a autenticação IDP Realiza a 
autenticação

Busca a definição da 
identidade

Identidade Digital Descentralizada (IDD)



Visão de Produto: Carteira ChainID

Solução de Identidade Única e Compartilhável

Carteira Digital03
● Armazenamento da identidade e 

credenciais do usuário

Credenciais Verificáveis02
● Conjunto de atributos adicionais 

que caracterizam e adicionam 

contexto a identidade

Identidade Digital01 ● Identificar pessoas, organizações 

Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0

Verifiable Credentials Data Model 1.0



Arquitetura da ChainID

Arquitetura do Projeto

API 
(Generic ChainID API)

IDP Blockchain

SAML Connector CAS Connector

ChainID Workflow

ChainID Wallet

DLT A

Node DLT

Service Provider

DLT B DLT C

Connector

Aplicações Cliente

Camada de Serviço

Camada workflow

Camada de infra

Others apps

WAYF

Agent ChainID

Usuário

acesso ao 
Conferência web



Próximos Passos



https://mailchi.mp/4ea544139269/chainid

ChainID 
Landing Page

A identidade é fundamental para o reconhecimento e 
acolhimento do indivíduo na sociedade 

ChainID 



Prover Gestão de Identidade Descentralizada de forma a possibilitar a 

criação, acesso universal, e manutenção de Organizações Virtuais 

sustentáveis 

Onde Queremos Chegar



Tornar a identidade descentralizada do ChainID o método padrão de 

autenticação e autorização das instituições de saúde, ensino e pesquisa

Onde Queremos Chegar



Obrigado! 

Fabíola Greve, fabiola@ufba.br

Silvio Queiroz, silvio.queiroz@ufba.br

Instagram @chain.id  



Visão de Negócios

Apresentar os principais aspectos do modelo negócios

• Proposta de valor do GT

• Quais os segmentos de clientes serão beneficiados, dentro e fora do sistema RNP, destacando os early adopters

• Incluir os outros aspectos mais relevantes e que tenham sido capturados nas entrevistas como canais e modelos de
receitas, por exemplo.



Visão de Produto

Arquitetura do Projeto

Apresentar os principais aspectos da arquitetura da solução, conectando com a entrega de valor prevista no modelo
de negócios.

Sugerimos que o diagrama de arquitetura aponte:

• Elementos que serão desenvolvidos pelo GT

• Elementos que serão aproveitados de desenvolvimentos anteriores do próprio grupo, podendo ser evoluídos

• Elementos que serão aproveitados de outros projetos (softwares livres, por exemplo), podendo ser evoluídos

Apresentar a visão macro do backlog do produto.



IDP Blockchain



Visão de Negócios

Proposta de valor

• Prover identidades e credenciais confiáveis e verificáveis;
• Proporcionar maior escalabilidade em relação aos provedores de identidade tradicionais;

• Prover maior controle e transparência sobre o histórico de transações das identidades, viabilizando processos de
auditoria por parte dos gestores;

• Oferecer uma gestão de identidades auto soberana em conjunto de possíveis usuários dos serviços oferecidos.



Visão de Negócios

Segmento de clientes

Instituições acadêmicas e saúde

Usuários das instituições 
de ensino

Provedores de Serviços



Visão de Negócios

Canais de Entrega

• Marketplace de serviços (nasnuvens RNP)

• Venda direta online pelo website

• Integrador de serviços

• Eventos científicos e de inovação

• Redes sociais

Fonte de Receita

• Entrega de serviço em nuvem SaaS

• Pacote de transações na plataforma

• Implantação da plataforma nas instituições

• Suporte ao produto



Visão de Produto

BackLog

• Validação da comunicação entre o IDP blockchain e os Provedores de serviço com a equipe GIDLab

• Modelagem das credenciais de usuário

• Desenvolvimento do ChainID Authentication Handler

• Desenvolvimento do ChainID workflow

• Desenvolvimento do cliente ChainID Service

• Construção da aplicação mobile de controle e gerenciamento da identidade

• Homologação do produto

• Desenvolvimento do Console

Colocar figura.



Estreitar o relacionamento com a RNP

Aprofundar o entendimento dos problemas da RNP na gestão da CAFe

Próximos Passos

Próximos Passos



Criar novo patamar de acolhimento de pessoas, colaboração e 

compartilhamento de recursos e serviços em comunidades federadas

Onde Queremos Chegar

Onde Queremos Chegar



ChainID

❏ Plataforma Universal para Gestão de 
Identidades Descentralizadas através 
da Blockchain  

❏ Gestão da ID, autenticação dos 
usuários e autorização de acesso é 
descentralizada, segura e 
compartilhada entre diversas 
organizações 

❏ Acesso fácil a serviços de várias 
organizações e federações com 
Identidade Única

❏ Identidade Autossoberana, usuário 
tem controle sobre sua identidade, 
seus dados, e seus atributos 

Na ChainID a identidade única agrega diversos atributos, 

construídos a partir das diversas relações que o indivíduo 

realiza com seus pares, organizações e sociedade 



Autenticação Federada Tradicional

E

D C

B

A

Bases de dados
Centralizadas



Autenticação Federada ChainID

E

D C

B

A

DID

DID DID

DID

DID

DID
Inscrição

DID

DIDDID

DID

Bases de dados
Descentralizadas



Visão de Produto

Arquitetura do Projeto

Base de dados Descentralizada

IDP 
Blockchain

Serviços GID

DID DID DID DID

SAML CAS

ChainId Workflow

App
Console

App 
Mobile



Visão de Produto

Arquitetura do Projeto

APIIDP Blockchain

SAML Connector CAS Connector

ChainID Workflow

ChainID Wallet

DLT A

Node DLT

Mobile AppService Provider Web App

DLT B DLT C

Connector

Aplicações Cliente

Camada de Serviço

Camada workflow

Camada de infra

webconferencia disco virtual



Visão de Produto

E

D C

B

A

DID

DID DID

DID

DID

DID

Inscrição

DID

DIDDID

DID

Base de dados descentralizada


