
Prepare seu Google 
Workspace para o Mozart 
Planner
Vamos integrar o Mozart Planner ao seu calendário



Crie um usuário para uso do Mozart Planner

1) Crie um usuário no seu diretório do Workspace de 
sua empresa.

2) Este usuário será o proprietário dos recursos da 
Google acessíveis pelo Mozart Planner .



Ative a API de calendários

1) Vá até 
https://console.cloud.google.com/apis/library?pro
ject=alien-segment-354701 logado como 
administrador de seu Google Workspace.

2) Faça a busca por Calendar e ative a API do 
calendário.

3) Clique em Gerenciar e vá à área de credenciais

https://console.cloud.google.com/apis/library?project=alien-segment-354701
https://console.cloud.google.com/apis/library?project=alien-segment-354701


Crie uma conta de serviço

1) Crie e configure a conta de serviço. 
Nela vamos adicionar o usuário 
criado acima nas suas permissões.



Configure a credencial para conta de serviço

1) Dê um nome significativo e clique em criar e 
continuar



Configure a credencial para conta de serviço

1) Conceda o papel de editor a esta credencial. Isto 
quer dizer, que qualquer sistema ou usuário que 
faça login ao calendário Google da empresa com 
essas credenciais apontadas a si possa editar e 
executar os recursos do calendário, mas não 
configura-lo.



Crie uma chave para a conta de serviço

1) Crie uma chave, na qual você 
gerará um chamado JWT (json web 
token). O JWT vai ser baixado no 
exato momento que for criado e 
deve ser guardado com cuidado e 
nos enviado para usarmos como a 
chave privada de acesso.



Exemplo de um Json Web Token (JWT)

{
  "type": "service_account",
  "project_id": "alien-perfect-56789",
  "private_key_id": "cgdu88877yt6677gghhhh",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nCHAVE-PRIVADA-DA_CONTA_DE_SERVICO\n-----END PRIVATE KEY-----\n",
  "client_email": "mozart-planner@alien-segment-354701.iam.gserviceaccount.com",
  "client_id": "4565755859087747474",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
  "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/mozart-planner%40alien-segment-354701.iam.gserviceaccount.com"
}



Escopo da autorização a nível de domínio

1) Agora é necessário à conta de 
serviço recém criada um escopo de 
permissão capaz de editar eventos 
na agenda da Google.

2) Retorne ao painel do administrador 
do Workspace da Google. Navegue 
até Segurança, Controle de Dados e 
acessos e Controles de API

3) Clique no link “Gerenciar a 
Delegação em todo o Domínio”



Escopo da autorização a nível de domínio

1) Adicione os escopos necessários 
para edição do calendário. Se esta 
conta de serviço  for para editar 
outras APIs deve-se incluir aqui.



Conclusão

1) Nos envie da forma mais segura 
possível o JWT.

2) E nos envie o endereço de email do 
usuário previamente criado.


