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Contextualização



Demanda por maior controle dos dados pessoais de
usuários

Diversas regulações: General Data Protection Regulation (GDPR), California
Consumer Privacy Act (CCPA), Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

(Des) controle sobre tratamento de dados pessoais
Rastreamento constante

Perfilamento

Publicidade

...
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Demanda por maior controle dos dados pessoais de
usuários

Cometemos um erromuito grande e particular por volta da virada do século.
Tínhamos esses dois motivadores incríveis. Um era que ‘tudo deveria ser
livre. Chega de pagar pormúsica ou jornais, tudo deveria ser de propriedade
do povo e compartilhado pelo povo’. Mas nós amávamos empreendedores
de tecnologia, amávamos Steve Jobs, o herói hacker que se tornou um mi-
lionário e um bilionário. Então como combinar socialismo (‘tudo deve ser
livre’) com capitalismo (‘nós temos que ter heróis da tecnologia’)? Existe
um espaço no meio, e esse pequeno espaço é a propaganda(Jaron Lanier,
2019).
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Novos padrões dos navegadores web e possíveis impactos em ser-
viços de login unificado



Onde estamos

Os principais navegadores possuem hoje mecanismos anti-rastreamento já
implantados ou em fase de desenvolvimento/testes para implantação.

Webkit (Safari) - Intelligent Tracking Prevention (ITP)

Mozilla - Enhanced Tracking Protection (ETP)

Chrome - Privacy SandBox
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Onde estamos

Padrões que definem o funcionamento atual das federações de identidades
na Web (SAML, OpenID e OAuth) foram construídos de modo independente
de Plataforma Web (WEBINCUBATORCG, 2021)

Cookies

Pop-ups

Iframes

Redirecionamentos parametrizados
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Onde estamos - cookies

“Como saímos de um mundo em que cookies eram algo que você comia e
o pessoal ‘não-técnico’ não tinha noção da existência de ‘cookies da Nets-
cape’ para ummundo onde cookies são um assunto urgente de privacidade
para muitos usuários de computador?" (KRISTOL-COOKIES , 2001)
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Onde estamos - cookies
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Onde estamos - cookies

Principais objetivos em se usar cookies

Gerenciamento de sessão, personalização da experiência do usuário e
rastreamento

Classificados basicamente de acordo com o domínio associado
First-party cookies
Também conhecidos como cookies diretos ou same-site cookie, são criados
pelo site que o usuário está acessando diretamente.

Third-party cookies
Também chamados de cookies de terceiros ou cross-site cookies, não são
criados pelo site que o usuário está acessando diretamente.
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Onde estamos - cookies
Restrições de cookies diretos (first-party ou same-site)

Atributo SameSite
Enviado na resposta HTTP que requisita a criação de um cookie, informando
se o cookie deve ser restrito ao contexto de cookie direto.

Atributo Secure
Indica se o cookie só deve ser enviado em uma requisição HTTPS.

valor contexto combinação com Secure

Lax Requisições same-site e quando o usuário
está navegando para o site de origem, por
exemplo clicando num link disponível no site
atual.

-

Strict Somente com as requisições same-site. -
None Todos os contextos Configuração obrigatória, senão cookie é blo-

queado.
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Onde estamos - cookies
Bloqueio de cookie de terceiros

Safari e Mozilla Firefox
Bloqueio por padrão de cookies de terceiros.

Google Chrome
Planeja bloquear totalmente a partir de 2023

Trabalha em uma solução (dentro da iniciativa Privacy Sandbox) chamada
Federated Learning of Cohorts (FloC) para substituí-lo.
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Onde estamos - redirecionamentos

Redirecionamento ou encaminhamento de URLs
Mecanismo utilizado para tornar uma página web disponível em mais de um
endereço

Temporariamente direcionar o usuário para outro endereço em um site em
manutenção;

Manter links funcionais em bookmarks e ferramentas de busca, após
mudanças de URLs;

...

SP → IdP → SP ou ainda SP → DS → IdP → SP
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Onde estamos - redirecionamentos

Link decoration
Uso de primitivas básicas das plataformas web, com propósitos de rastreamento,
especialmente para contornar as restrições de cookies de terceiros

Figura: Exemplo de link decoration com finalidade de rastreamento (ITP 2.2, 2021)
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Onde estamos - redirecionamentos

Redirect tracking

Técnica de rastreamento que consiste em redirecionar o usuário temporariamente
para um outro site, com a finalidade de utilizar o acesso direto ou first-party de
armazenamento para rastrear o usuário através dos sites que ele visita

Figura: Exemplo de redirect tracking (Mozilla Security Blog, 2021)

13 / 25



Onde estamos - redirecionamentos

Essa navegação top level é primitiva básica utilizada pelas federações para
encaminhar o usuário para provedores de identidade, com redirect_uris
como callbacks para voltar para o provedor de serviço com alguma infor-
mação, como por exemplo um token de autenticação (WEBINCUBATORCG,
2021)
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Onde estamos - Problema de Classificação

Problema de Classificação (WEBINCUBATORCG, 2021): muito difícil para o
navegador distinguir entre dois casos de uso distintos:

federação de identidades auxiliando um usuário; versus

usuário sendo rastreado sem nenhum controle
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Onde estamos - Principais questionamentos

Duas perguntas importantes (WEBINCUBATORCG, 2021):
1 Quais recursos das Plataformas Web precisam ser expostos para (re)habilitar

recursos da federação para que co-existam sem a necessidade de cookies de
terceiros?

2 Qual direção os navegadores web estão tomando que podem potencialmente
impactar as federações?
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Alternativas disponíveis e estudos em andamento



Onde poderemos estar - iniciativas da comunidade
API Web para identidade federada que preserva a privacidade

WEBINCUBATORCG (2021)

apresenta uma proposta de como os navegadores web poderiam prover suporte
às aplicações que seguem o modelo federado sem depender das primitivas de
baixo nível que são usadas atualmente, sendo extensível e também livre de
consequências de rastreamento

Rastreamento pelo Provedor de Serviço (Relying Party)
Websites não devem ter a possibilidade por padrão de agregar identidades e
sem controle do usuário

Rastreamento pelo IdP
IdPs não devem ter a possibilidade de ser envolvidos por padrão sem
justificativa e sem o controle do usuário
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Onde poderemos estar - iniciativas da comunidade
API Web para identidade federada que preserva a privacidade

Figura: Criação de conta auto-emitida (WEBINCUBATORCG, 2021)
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Onde poderemos estar - iniciativas da comunidade
Framework Shibboleth – Shibboleth IdP

Scott Cantor, principal mantenedor do Shibboleth IdP ((SameSite, 2020))

baseado em testes realizados, para as questões de cookies, especialmente do
caso SameSite, na maioria dos casos, o IdP é “funcional o suficiente", a ponto de
não indicar ações para a maioria das instalações nesse momento

Há hoje um cenário em particular (raro) de implantação que pode apresentar
problemas (usuário tem que logar de novo)

O Service Provider SAML 2.0 usa uma ligação HTTP POST para emitir uma
requisição; E

O IdP está configurado para usar sessão do lado do servidor OU não está
usando HTML Local Storage com sessão do lado cliente.
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Onde poderemos estar
SPs

“O IdP NÃO controla o comportamento do SameSite ou quaisquer proble-
mas que surjam com o SP. O IdP não pode resolver isso, e apesar de todos
os dedos apontando na sua direção, você deve estar preparado para ser
bem firme nesse ponto."(SameSite, 2021, tradução livre).
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Onde poderemos estar - iniciativas da comunidade
Grupos de Trabalho, Workshops e Apresentações

Federated Identity and Browser Workshop1

Federated Identity Community Group2

Apresentações em conferência da GÉANT3, STM4 ...

1https://github.com/WICG/WebID/tree/main/meetings/2021
2https://www.w3.org/community/fed-id/2021/07/06/call-for-participation-in-federated-identity-

community-group/
3https://tnc21.geant.org/recordings/#c493
4https://www.stm-assoc.org/events/web-browsers-privacy-and-your-publishing-platform-

webinar/
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Onde poderemos estar
SPs

Realizar uma revisão/debug de seus serviços, considerando as questões de
cookies principalmente?

Cookie ”_saml_sp"will be soon rejected because it has the “SameSite” attribute set to “None” or an
invalid value, without the “secure” attribute. To know more about the “SameSite” attribute, read
https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite WAYF
Cookie “PREVIOUS_REQUEST_URI” will be soon rejected because it has the “SameSite” attribute set to
“None” or an invalid value, without the “secure"attribute. To know more about the “SameSite” attribute, read
https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite

Muitos SPs podem estar sobre Apache Tomcat ou Jetty, sendo que em algumas
versões desses não seria possível definir o atributo SameSite aos cookies ou
ainda não ter suporte completo para SameSite=None com o atributo Secure.
(Tomcat and Jetty SameSite Workarounds, 2020).
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Conclusões



Conclusões

Mudanças relativas à cookies já estão acontecendo e há necessidade de
acompanhá-las de perto, especialmente com relação ao funcionamento do
que está em uso hoje.

Maior potencial de problemas para o funcionamento da autenticação
federada são encaminhamentos dos navegadores em sentido que afete
redirecionamentos, redirecionamentos com parâmetros e navegação top level
de modo geral.

Se mostra interessante acompanhar as iniciativas de estudos, workshops e
grupos de trabalho da comunidade de autenticação federada.
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Muito obrigada!

Para ler o texto completo, acesse:
https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=143612703
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