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Introdução
O que veremos neste trabalho?
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Introdução

▪ Crescimento da Internet
▪ Entrega “tradicional” deixou de ser viável
▪ Surgiu o SaaS (Software como Serviço) no qual tudo é feito 

por meio da Internet
▫ Comercialização
▫ Distribuição
▫ Manutenção
▫ Uso
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Introdução

▪ O SaaS possui diversas vantagens:
▫ Custos reduzidos
▫ Manutenção mais rápida
▫ Independência de implantação

▪ Segundo a IDC, o mercado de aplicações em nuvem 
mundial atingirá US$ 107 bilhões em 2017 (BARNES, 
2014)
▫ Em 2013, eram US$ 47,7 bihões
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Justificativa

▪ O SaaS é o modelo mais utilizado para entrega de 
serviços em nuvem
▫ 92% das empresas já adotaram até 2017 

(SAASHOLIC, 2017)
▪ Porém, o isolamento dos dados ainda é um problema
▪ Importância do uso em diversas plataformas e 

sistemas operacionais
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Objetivos

▪ Desenvolver uma aplicação SaaS web multiplataforma utilizando os 
conceitos de multi-tenancy no contexto de computação em nuvem

▫ Apresentar uma visão geral da arquitetura multi-tenancy
▫ Fatores que influenciam a adoção e desenvolvimento desse tipo 

de aplicação
▫ Propor a utilização do multi-tenancy em uma arquitetura de 

desenvolvimento
▫ Instanciar uma aplicação SaaS utilizando a arquitetura 

apresentada
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Uma aplicação SaaS utilizando os conceitos de multi-tenancy atende à 
grande maioria das demandas de aplicações no mercado e garante a 

segurança, a integridade e o isolamento dos dados tão bem quanto uma 
aplicação single-instance.
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Hipótese

Problema
O uso do multi-tenancy aplicado no desenvolvimento de um Software 

como Serviço (SaaS) no contexto de computação em nuvem pode 
contribuir com a redução de custo, melhoria no desempenho, segurança e 

integridade dos dados?



Fundamentação 
Teórica
Vamos entender as tecnologias.
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Computação em nuvem

▪ Modelo que permite acesso configurável a diversos 
recursos computacionais

▫ Provê a utilização dos recursos de forma compartilhada 
por meio da Internet

10Fonte: https://goo.gl/zZSGyW



Computação em nuvem

▪ Composta por cinco características:
▫ Alocação de recursos sob demanda

■ Recursos adquiridos quando necessário
▫ Pooling de recursos

■ Recursos agrupados
▫ Amplo acesso à rede

■ Acessível por meio da Internet
▫ Elasticidade rápida

■ Aquisição de novos recursos de forma rápida
▫ Serviço medido

■ Recursos monitorados 11



Computação em nuvem

▪ Dividida em modelos:
▫ Software como 

Serviço (SaaS)
▫ Plataforma como 

Serviço (PaaS)
▫ Infraestrutura 

como Serviço (IaaS)
▫ ...
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Fonte: https://goo.gl/TBi3LC



SaaS

▪ Software utilizado apenas por meio da Internet

13Fonte: https://goo.gl/Mimuz5



SaaS

▪ Três tipos:
▫ Single-instance
▫ Multi-instance
▫ Multi-tenancy
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Fonte: https://goo.gl/avP37q



Multi-tenancy

▪ Aplicações que otimizam recursos de hardware
▫ Compartilhamento de instâncias da aplicação
▫ Compartilhamento do banco de dados
▫ Configuração exclusiva para cada cliente

▪ Garantir que os dados de cada cliente sejam 
isolados
▫ Impressão de aplicação com recursos dedicados
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API

▪ Serviço que provê o consumo dos dados de 
forma centralizada

▪ Independente de linguagem de programação
▪ Diversas aplicações clientes acessando um 

único BD por meio do serviço
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Sem API

Fonte: Kearn (2015)
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Com API

Fonte: Kearn (2015)
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Trabalhos 
Correlatos
O que já foi pesquisado?
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Trabalhos

Autor Objetivo Tecnologias Multi-tenancy? API?

Neto (2012) Mapeamento sistemático do 
multi-tenancy - - -

Simoes et. al 
(2013)

Sistema mobile para 
imobiliarias Java, JSF, Spring, Android Não Sim

Col (2015) Controle de entregas em 
domicílio Java, HTML5 e Bootstrap Sim Não

Siega (2015) Sistema para redes de 
clínicas odontológicas Java, Angular e HTML 5 Sim Não

Bellei (2016) Gestão de confinamento de 
gado de corte Java (JSF e Primefaces) Não Não

Santos (2018)
Desenvolvimento de um 
SaaS para clínicas 
fisioterapêuticas

Laravel, Vue.js, MySQL, JSON, 
HTML5 e Bootstrap Sim Sim
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Proposta de 
utilização do 
modelo
Como iremos aplicar as tecnologias?
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Objetivo

▪ Apresentar o modelo a ser utilizado no 
desenvolvimento de aplicações utilizando o 
multi-tenancy

▫ Conjunto de 4 componentes:
■ Aplicação web (1)
■ API (2)
■ Middleware (3)
■ BD (4)
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Modelo
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Aplicação Web [1]

▪ Responsável por capturar 
as interações dos usuários 
e enviá-las ao componente 
API RESTful

▫ Habilidade de troca de 
mensagens utilizando 
a notação JSON
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Fonte: https://goo.gl/nxhA84



API RESTful [2]

▪ Responsável por 
comportar toda a lógica de 
negócio da aplicação
▫ Evita repetição de 

código
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Fonte: https://goo.gl/mU3bBP



Middleware [3]

▪ Intercepta a requisição e verifica 
o usuário que está a enviando

▫ Garante que os dados sejam 
relacionados com o usuário 
em questão

▫ Garante que os dados sejam 
retornados apenas para seus 
proprietários
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Fonte: https://goo.gl/wkLjhW



Banco de dados [4]

▪ Armazena todos os dados dos 
usuários da aplicação

▫ Principal componente do 
modelo, já que mexe com os 
dados dos usuários
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Fonte: https://goo.gl/XMTohj



Comunicação entre os 
componentes
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Instanciação do 
modelo multi-tenancy

Onde iremos aplicar todo o 
conhecimento?

5
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Escopo do sistema

▪ Gerenciar pequenas e médias clínicas de fisioterapia
▫ Cadastro de funcionários e pacientes
▫ Histórico médico

30Fonte: https://goo.gl/nxsSYi



Requisitos Funcionais
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Requisitos Não Funcionais
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Casos de Uso

33



DER
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Implementação

▪ Duas aplicações
▫ API para comportar a lógica de negócio e acesso 

central ao banco
■ Laravel

▫ Front-end para interação com os usuários
■ Vue.js
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API RESTful

▪ Dividida em 3 fases
▫ Autenticação
▫ Multi-tenancy
▫ Implementação da lógica de negócio
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API - Autenticação

▪ Garantir acesso apenas para usuários devidamente 
cadastrados
▫ Utilização da biblioteca Passport¹ para 

implementação da autenticação
▫ Utilização do padrão OAuth2

37Fonte: https://goo.gl/CidNmD
¹ Disponível em: https://laravel.com/docs/5.5/passport



API - OAuth2

▪ OAuth2 permite que uma aplicação se autentique em outra 
“em nome de um usuário”

▫ Utilização de tokens de acesso
▫ Servidor de recursos não possui acesso aos dados do 

usuário
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API - Multi-tenancy

▪ Permitir que diferentes usuários (empresas) possam 
compartilhar o mesmo banco

▫ Utilização da biblioteca Landlord² para a 
implementação do multi-tenancy

▫ Necessário a criação de um middleware para capturar 
as requisições e verificar a empresa que o usuário 
trabalha

39
² Disponível em: https://github.com/HipsterJazzbo/Landlord



API - Middleware 
Multi-tenancy
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API - Lógica de negócio

▪ Centralizar a lógica de negócio 
da aplicação

▫ Aplicações clientes não 
precisam entender a 
lógica, apenas os dados 
que precisam enviar

▪ Responsável por capturar as 
requisições enviadas pelas 
aplicações clientes e fazer a 
comunicação com o BD
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API - Lógica de negócio

▪ Fluxo básico da API:
1. Aplicação cliente requisita um recurso para a API
2. API processa essa requisição e requisita ao model as 

informações
3. Model comunica com o BD e devolve as informações 

para o controller
4. O controller devolve as informações no formato JSON 

para a aplicação cliente
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Front-end

▪ Consumo das informações providas por 
meio da API
▫ Interface amigável e intuitiva para os 

usuários
▫ Desenvolvida com o framework Vue.js
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Front-end - Estrutura

▪ Páginas separadas em 
componentes
▫ Estrutura em HTML, 

CSS e JavaScript
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Front-end - Páginas do 
Sistema
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Front-end - Páginas do 
Sistema
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Front-end - Páginas do 
Sistema
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Front-end - Páginas do 
Sistema
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Front-end       API

▪ Aplicações trocam informações
▫ Aplicação cliente solicita os dados para a API
▫ API obtém os dados no BD e retorna para o cliente

▪ Cada componente possui um conjunto de métodos para 
realizar essa comunicação:
1. A requisição é denominada como action, que envia a 

mensagem para a API e aguarda a resposta
2. Após obter a resposta, atualiza as mutations para 

armazenar as respostas obtidas nos estados
3. Os estados representam as coleções de dados
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Front-end       API
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Front-end       API
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Deploy

▪ Garantir a disponibilidade do software³ 
por meio da Internet

▪ Fundamental para a aplicação ser 
considerada como um SaaS

▫ Utilizado o Heroku
■ Plataforma como serviço (PaaS)

▪ Uso da biblioteca Express para criar um 
servidor JavaScript

52³Disponível em: https://dochelp-front.herokuapp.com/



Resultados
6
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Resultados com a aplicação

▪ Aplicação utilizada por três clínicas fisioterapêuticas
▫ Validar as funcionalidades, desempenho e melhorias na 

gestão das clínicas
▫ Avaliar se o multi-tenancy resolve os problemas 

levantados:
■ Segurança
■ Integridade dos dados
■ Redução de custos
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Resultados - Multi-tenancy

▪ Avaliado se o uso do modelo proposto é justificado e 
garantem a:

▫ Integridade e Segurança
■ Diversos usuários utilizam o mesmo BD, porém não 

visualizam informações que não os pertence
▫ Redução dos custos

■ Apenas um servidor de BD para três clientes
■ Tudo é feito por meio da Internet
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Resultados - Multi-tenancy
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Resultados - Multi-tenancy
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Conclusões
7
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Concluindo...



Conclusões

▪ Desenvolver um SaaS utilizando o multi-tenancy no 
contexto de computação em nuvem

▪ Apresentar uma visão geral do multi-tenancy e seus 
componentes

▪ Propor o uso do multi-tenancy no desenvolvimento de um 
SaaS

▪ Descrever as principais ferramentas e tecnologias para o 
desenvolvimento de aplicações deste tipo

▪ Avaliar os benefícios do multi-tenancy para a aplicação
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Contribuições

▪ Desenvolvimento de um SaaS utilizando o 
multi-tenancy para gestão de clínicas 
fisioterapêuticas
▫ Validar a eficiência do modelo

▪ Descrição dos componentes utilizados bem 
como a comunicação entre si
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Trabalhos Futuros

▪ Utilização de testes unitários para auxiliar a 
implementação

▪ Uso de BD não-relacionais para analisar o 
desempenho em relação aos BDs relacionais

▪ Implementação de um aplicativo móvel como 
outra opção de cliente para consumo da API
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Obrigado!
Perguntas?
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