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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 



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

Estamos na Fase 1: 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

Fase 1: Entrevistas com o Sistema RNP 



Visão de Negócios: Segmento de Clientes

ChainID promove integração entre os diversos setores 

Instituições acadêmicas, de ensino  
e de saúde
● Filiadas à CAFe ou não filiadas  

Usuários das várias 
instituições

Provedores de Serviços
e Sistema RNP 



Desafios X ChainIDAcesso 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

ChainID: Proposta de Valor



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



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

ChainID 
Landing Page

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

ChainID 



Obrigada! 

Fabíola Greve, fabiola@ufba.br

Silvio Queiroz, silvio.queiroz@ufba.br

Leobino Sampaio, leobino@ufba.br

Instagram @chain.id  
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