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Abstract. This article presents an authentication architecture 

using microservice and OpenID Connect as authenticator and 

authorizer. The architecture presented aims to facilitate the 

management, authentication and authorization of users using 

several independent systems using OpenID Connect in 

conjunction with a third-party service to perform the 

authorization of users through a token containing basic user 

information. The purpose of the architecture in question is to 

perform this identity management in a web environment with a 

micro-service and micro-frontend architecture. 

Resumo. Este artigo apresenta uma arquitetura de autenticação 

utilizando micro serviço   e OpenID Connect como autenticador 

e autorizador. A arquitetura apresentada busca facilitar a 

gestão, autenticação e autorização de usuários que utilizam 

vários sistemas independentes fazendo utilização do OpenID 

Connect em conjunto com um serviço terceiro para realizar a 

autorização dos usuários através de um token contendo as 

informações básicas do usuário. O objetivo da arquitetura em 

questão, é realizar essa gestão de identidade em ambiente web 

com uma arquitetura de micro-serviço e micro-frontend. 

 

1. Introdução 

“Empresa Inteligente” é o nome do termo formulado por James Brian Quinn em seu livro 

Intelligent Enterprise (Free Press, 1992), que explica justamente o conceito dessas 

empresas que buscam essa tendência tecnológica para poderem aperfeiçoar o desempenho 

empresarial, e uma das formas de se atingir esse aperfeiçoamento é com a criação de 

sistemas que auxiliem na resolução de processos. 

Como consequência, várias empresas hoje estão desenvolvendo diversos sistemas 

independentes, cada um específico para o seu processo. Porém, muitas vezes o mesmo 

usuário utiliza mais de um sistema ao longo de sua jornada de trabalho, e isso pode se 



tornar um grande incômodo, visto que o este deve gerar e lembrar-se das diversas 

credenciais, cada uma para um sistema, o que é confuso e pouco intuitivo. 

Além disso, um estudo realizado pela Blue Research em 2011, com o foco em 

mostrar a importância da forma como ocorre o registro de novos usuários em websites, 

mostrou que os usuários têm maior probabilidade de usar um site se o registro for simples 

ou não necessário. 

Portanto, para conceder ao usuário uma maior facilidade na gestão de suas contas 

e facilitar o seu acesso aos diversos sistemas, é proposto neste artigo uma arquitetura 

baseada em micro-serviço para gerir os usuários de uma empresa em vários sistemas 

independentes, com o intuito de aprimorar a experiência do usuário. 

Este artigo é organizado em seções. Na seção 2, comenta-se sobre alguns termos 

e tecnologias que são necessárias para o entendimento da arquitetura que foi proposta 

neste artigo. Na seção 3, discute-se sobre a metodologia de pesquisa. Na seção 4, 

empenha-se na exposição da arquitetura proposta. Na seção 5, esclarece-se os resultados 

obtidos. Na seção 6, estabelece-se a conclusão e as recomendações e, por fim, na seção 7 

apresenta-se o conjunto de referências bibliográficas utilizadas na composição deste 

artigo. 

2. Referencial Teórico 

De acordo com relatório do Grand View Research, o mercado de Gestão de Identidade 

tem sido avaliado em 9.9 bilhões de dólares e possui expectativa de crescimento, segundo 

a Taxa de Crescimento Composta, é de 13.1% até o ano de 2025. O aumento de aplicações 

web, soluções de gestão de risco e gestão de auditoria combinadas com medidas de 

controles de custo são os fatores chave que estão impulsionando a demanda de soluções 

de gestão de identidade. 

 Após a análise desse relatório mercado, foi possível concluir que o uso e o valor 

de componentes que atuem na área de Gestão de Identidade vêm cada vez mais sendo 

requisitadas no mercado. 

2.1. Gestão de Identidade 

De acordo com Staite (2012), a gestão de identidades é o método utilizado para 

reconhecer, autenticar e autorizar um indivíduo ou um grupo concedendo-os acesso a seu 

sistema, sua rede ou seu aplicativo. 

O gerenciamento de identidades tem como propósito determinar e gerenciar os 

acessos dos usuários aos sistemas, além de também definir quais acessos e permissões 

este usuário possuirá para algum sistema em questão. Por exemplo, pode-se ser concebida 

a autorização a um usuário para acessar um sistema, mas limitar seu acesso a apenas 

algumas funcionalidades deste. 

“Os atributos de identidade são utilizados pelos serviços para fornecer 

personalização, segurança e entrega de mercadorias, entre outros propósitos. Portanto, é 

importante que esses atributos sejam disponibilizados para o serviço.  

No entanto, existem vários regulamentos para especificar detalhes sobre como os 



atributos de identidade são obtidos, transmitidos, armazenados, mantidos e excluídos. O 

cumprimento dessas regras e requisitos faz parte do gerenciamento de identidades” 

(STAITE, 2012). 

Também tem como principal função garantir que apenas os usuários autenticados 

consigam acessar aos aplicativos, sistemas ou redes para os quais lhe forem concedidos 

o acesso. O gerenciamento de identidades também inclui o controle sobre o processo de 

autorização de permissões do sistema ou da rede para usuários existentes e a exclusão de 

usuários que não estão mais autorizados a acessar os sistemas da organização. 

2.2. OpenID Connect  

OpenID Connect é uma camada simples de autenticação criada sobre o protocolo OAuth 

2.0. O OpenID Connect é um complemento para o processo de autorização do OAuth 2.0, 

ele é responsável enviar um token com a identificação do usuário e as informações deste 

usuário. 

OpenID Connect usa o protocolo REST, o que é um ponto forte para mantê-lo em 

oposição ao protocolo SOAP. Dessa forma ele permite que clientes de todos os tipos, 

façam requisições e recebam informações de sessões dos usuários. 

2.3. Arquitetura de Micro-Serviço e Micro-Frontend 

“Em resumo, microsserviço é uma abordagem para desenvolver uma única aplicação 

como uma suíte de serviços, cada um rodando em seu próprio processo e se comunicando 

através de mecanismos leves, geralmente através de uma API HTTP.  

Estes serviços são construídos através de pequenas responsabilidades e publicados 

em produção de maneira independente através de processos de deploys automatizados. 

Existe um gerenciamento centralizado mínimo destes serviços, que podem serem escritos 

em diferentes linguagens e usarem diferentes tecnologias para armazenamento de dados” 

(FOWLER, 2014). 

 Outro ponto forte que foi ponderado é que, segundo Prasad e Rajbhandar, uma 

arquitetura de gestão de identidades não pode ser feita em uma arquitetura monolítica, 

visto que seus domínios (acesso e identidade) precisam ser abordados de formas 

diferentes. 

A arquitetura de micro serviço consiste em uma nova técnica de desenvolver 

softwares, através de uma suíte de serviços onde o seu deploy é feito independente de 

outro serviço. Diferente da arquitetura monolítica, a arquitetura de micro serviço vem se 

tornando muito comum no desenvolvimento de softwares no mercado. 



         Na Figura 1 é apresentada uma representação das arquiteturas citadas e como é 

sua arquitetura de uma maneira simplificada:  

 

Figura 1. Comparação da arquitetura monolítica com arquitetura de micro serviços. 

Fonte: Repositório Digital da Canal TI 

 Com base nos conceitos da arquitetura de micro-serviço, surgiu o conceito de 

micro-frontend, que tem como função separar o frontend em várias camadas menores, 

sendo independentes umas das outras, dando independência para os times de 

desenvolvimento. 

Como pode ser visto na Figura 2, vários aplicativos end-to-end são integrados em 

uma única página: 

Figura 2. Representação de micro-frontend 

Fonte: SÖDERLUND, 2017 



 

2.4 Middleware 

De acordo com Richard (2002), middlewares são softwares que conectam solicitações 

baseadas em rede vindas de um cliente aos dados do back-end que é solicitado por esse 

cliente. É um termo usado de forma geral para software que “colam” programas distintos, 

geralmente complexos e já existentes. 

Todas essas solicitações são essencialmente tentativas de interação com os dados 

do back-end. Dados esses que podem ser tanto algo simples como uma imagem ou um 

vídeo, como dados bem mais complexos como um histórico de transações bancárias. 

Os dados que são solicitados assumem diversas formas distintas e podem vir a 

serem armazenados de diversas maneiras. A função do middleware é permitir e facilitar 

o acesso aos recursos do back-end. 

2.5 SOAP x REST 

SOAP (Simple Object Access Protocol) é um protocolo de mensagem que foi estruturado 

para mudar a forma nas quais os sistemas eram construídos, deixando de ser uma 

construção monolítica e passando a serem distribuídas. Tudo isso sem perder a segurança 

e o controle desses sistemas.  

A estrutura de dados do SOAP é baseada no XML (Extensible Markup Language), 

que é parecida com a estrutura utilizada pelo HTML (Hypertext Markup Language), que 

define páginas web (TECHTARGET, 2014).   

Por outro lado, o protocolo REST (Representational State Transfer) trata-se de 

uma abstração da arquitetura da Web (PIRES, 2016). Esta arquitetura é responsável por 

estipular normas entre sistemas e a web, facilitando assim a comunicação entre outros 

sistemas.  

Nela, a implementação de um cliente e um servidor pode ser feita independente, 

sem que eles saibam da existência um do outro. Em outras palavras, significa que 

qualquer mudança feita do lado do cliente não iria afetar o servidor, ela vale para qualquer 

mudança feita no servidor.  

Por esses motivos esse foi o protocolo escolhido para ser utilziado, visto que as 

integrações com alto volume de requisições acabam prejudicando a performance do 

SOAP. Todavia a arquitetura REST atende esse alto volume de requisições sem maiores 

dificuldades. 

3. Metodologia de Pesquisa 

Para essa pesquisa foi utilizada a metodologia de experimentação, que buscar uma forma 

de como solucionar a falta de controle de gestão de usuários em várias aplicações 

independentes. Para isso foi estudado como aplicar gestão de identidade em sistemas que 

utilizem a arquitetura de micro serviço. 



 O presente estudo utiliza como base a proposta de arquitetura e solução de 

gerenciamento de credenciais de Gonzales (2014), juntamente com as lições aprendidas 

e a proposta da arquitetura proposta por Prasad e Rajbhandar (2012). Todas estas 

definições e propostas são ponderadas e mescladas em uma arquitetura baseada em micro 

serviço.  

Essa proposta possui como diretriz facilitar os requisitos nos quais um sistema 

com tal arquitetura deveria possuir, sendo a comunicação com diversas aplicações, a 

distribuição de dados, a variedade de tecnologia e as responsabilidades de cada sistema 

muito bem definidas. 

         Segundo Prasad e Rajbhandar aplicações off-the-shelf, isto é, aplicações 

comerciais, tendem a ser mais caras e ainda assim possuem limitações que uma solução 

sob medida baseada em uma arquitetura de acoplamento fraco não possui. 

De início foi estudado e feito um levantamento das melhores formas de autenticar 

e autorizar usuários no contexto da nossa aplicação, seguido por vários testes para tentar 

identificar as melhores ferramentas e técnicas para o desenvolvimento da aplicação. 

Após ter sido feito o entendimento completo do problema, foram realizadas 

POCs(Provas de Conceito) visando atingir o objetivo do projeto. 

4. Arquitetura Proposta 

Tendo como base a arquitetura proposta por [Christian Emig et al. 2007], a arquitetura 

proposta foi projetada pensando nas funcionalidades, de uma forma genérica, que esta 

deveria possuir, sendo elas: autenticação, autorização e administração (ou auditoria), 

todas baseada no protocolo AAA (Authentication, Authorization and Accounting). 

A figura 3 representa como foi desenhada a arquitetura do nosso artigo, assim 

como a comunicação de cada um dos componentes entre si. 

 

Figura 3. Proposta da arquitetura do sistema 

Fonte: autores 

 



4.1. Autenticação 

Neste componente é onde localizam-se todos os métodos de autenticação, assim como 

ficam armazenados os tokens de segurança, como pode ser visto na figura 4. Os tokens 

são uma forma de representar uma autenticação bem-sucedida. 

 

Figura 4. Componente de Autenticação 

Fonte: autores 

A autenticação é realizada pelo protocolo OpenID Connect, onde é utilizado o 

Google como nossa relying party, isto é, ela é o servidor que nos providencia acesso, por 

meio de um token, aos sistemas que possuírem compatibilidade com o nosso serviço. 

As vantagens de armazenar tokens é que estes são válidos apenas por um período, 

além de que eles também são stateless (sem estado) ,isto é, eles são independentes e não 

interferem ou dependem de alguma informação anterior para finalizar o protocolo de 

autenticação. 

O armazenamento destes tokens foi feito em um banco de dados MySQL, sendo 

que cada usuário pode possuir um token por sistema, no máximo. 

Os tokens dos usuários são reutilizados em todos os sistemas, assim que o usuário 

fizer seu primeiro login. Desse modo, é garantido que suas tentativas seguintes de login 

em outros sistemas sejam realizadas com êxito também, caso o token não tenham 

expirado, o que concretiza o conceito de SSO (Single-Sign On). 

O Single-Sign On é uma propriedade usada no controle de acesso de sistemas 

relacionados, porém independentes. Ele se utiliza da autenticação de uma outra rede da 

qual o usuário já faça parte para que a nossa aplicação possa coletar os dados necessário 

do usuário, sem que ele tenha que preencher todo um cadastro novamente. 

4.2. Autorização 

A autorização pode ser dividida em dois componentes como é mostrado na figura 5. O 

primeiro seria o ‘Ponto de Decisão de Política’ que autoriza o usuário e popula o 

componente de ‘Repositório de Token’. O segundo é o ‘Diretório de Usuário’, que 

armazena as credenciais, os identificadores e os atributos dos usuários. 



A verificação da autorização é implementada no ‘Ponto de Decisão da Política’. 

Ele pega o identificador do objeto, o token de segurança do usuário e os parâmetros da 

operação e os avalia usando a política de controle de acesso correspondente guardada no 

armazenamento de políticas. 

Prasad e Rajbhandar também recomendam que as informações sobre autorização 

sejam separadas em regras de acesso de granularidade fina e grossa, visto que aplicações 

de negócio usualmente implementam suas lógicas de controle de acesso em uma 

granularidade fina, sendo inerente à sua lógica de negócio, e, normalmente, não se 

consegue fatorar. 

Portanto devem apenas ser implementas e geridas as regras de acesso de 

granularidade grossa da arquitetura. 

 

Figura 5. Componente de Autorização 

Fonte: autores 

4.3. Administração 

Por fim, o módulo de administração possui componentes de administração das políticas, 

do usuário e também do serviço. 

Neste módulo haverá também uma tabela contendo todos os registros de login do 

usuário, assim como o período em que dado acesso foi designado a ele. 

Por uma questão de auditoria, nenhuma linha deve ser removida ou alterada da 

tabela, para que todos os registros sejam mantidos. 

A administração ou auditoria é a parte essencial desta arquitetura, pelo fato de que 

é dentro desse componente que todas as informações de fato estarão consolidadas na 

arquitetura proposta. 

4.4. Arquitetura de Micro serviço com Micro-frontend 

A arquitetura de micro serviço consiste em uma nova técnica de desenvolver softwares, 

através de uma suíte de serviços onde o seu deploy é feito independente de outro serviço. 



Diferente da arquitetura monolítica, a arquitetura de micro serviço vem se tornando muito 

comum no desenvolvimento de softwares no mercado. 

         Abaixo é apresentada uma representação das arquiteturas citadas e como é sua 

arquitetura de uma maneira simplificada:  

 Por mais que a arquitetura monolítica parece ser mais simples, ao longo do tempo 

ela pode se tornar muito complexo, pois todo o sistema se encontra em um único processo, 

e conforme vai havendo mudança, o sistema vai aumentando o seu tamanho, além de criar 

altas dependências de componentes, fazendo com que deixe de ser um sistema flexível e 

escalável. 

 Segundo Fowler, micro-frontend é um estilo arquitetônico em que aplicativos 

frontend entregues independentemente são compostos em um conjunto maior. O micro-

frontend permite a autonomia total dos times que são responsáveis por uma parte do 

produto, desde a sua concepção até a produção.  

5. Discussão de Resultados 

Como resultado foi desenvolvida uma aplicação web que disponibiliza serviços de gestão 

de identidade, permitindo que os subsistemas de uma empresa ou um cliente possam 

delegar tanto os protocolos de autenticação quanto o de autorização para a aplicação em 

questão. 

A aplicação também mantém rastro de algumas informações que possam ser 

relevantes para o cliente, como tentativas de login, fracassadas ou bem-sucedidas, ou 

também tempo de uso de cada subsistema, para que possa ser possível realizar a auditoria 

facilmente. 

Estas informações armazenadas foram bastante úteis para evidenciar casos de 

rastros de privilégios em alguns usuários, assim como média de uso de cada sistema por 

usuário em um determinado período, entre outros valores que podem ser obtidos a partir 

desses registros. 

Ficou perceptível também como regras de negócio sobre autorização podem ter 

diversas particularidades dependendo de qual o sistema em questão, e por isso não se deve 

implementá-las com uma granularidade fina na aplicação, visto que papéis neste nível de 

granularidade não são práticos ou necessários. 

6. Conclusões e Recomendações 

Tendo como foco relatos e experiências sobre as dificuldades causadas pela quantidade 

de acessos necessários em ambientes de trabalho e pelos problemas que a má 

administração desses acessos e permissões podem causar.  

Então foi elaborada e proposta essa arquitetura que possibilita que um usuário 

com diversos perfis em diversos sistemas tenha todos estes perfis em evidência, 

facilitando assim a auditoria e garantindo também o que princípio do menor privilégio 

(PoLP) seja efetivamente aplicado.  

Além disso, a administração dos acessos e das políticas dos usuários ficam 

centralizados o que facilita na hora de se limitar, conceder e remover acessos de usuários 

a um determinado sistema. 



Porém algumas precauções devem ser tomadas ao aderir a esta solução. Segundo 

Rouse (2019), dado que todas as credenciais e perfis estarão armazenadas em um local 

apenas, caso não seja feita de forma segura, pode ocasionar em um grande risco para a 

empresa, comprometendo estes dados. 

Levando isso em consideração, tópicos como a eficácia da arquitetura  quando 

aplicada em larga escala e a segurança dos dados armazenados deverão ser mais bem 

elaborados em estudos futuros.  
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