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Quem sou?
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Como cheguei Ecossistemas de Dados?

Background em Banco de 
Dados e Sistemas

Distribuídos

Experiência com 
Open Data

Pesquisa em Data na Web

Ecossistemas
de Dados na

Web



• Membros da UFPE e UFRPE
• Projetos na área de publicação e consumo de Dados na 

Web
• Gestão e curadoria de dados 
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Agenda

• Motivação
• Terminologia e Conceitos Básicos de Ecossistemas de 

Dados
• Modelagem de Ecossistemas de Dados
• Papéis e Organização de Ecossistemas de Dados
• Criação de Valor e Modelos de Negócio
• Gerenciamento de Ecossistemas de Dados
• Boas Práticas de Publicação de Dados na Web
• Desafios e considerações finais
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Motivação
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O que são 
Dados na 

Web?



Arquitetura da Web
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Web

Open data

Data on the
Web Open Data

Linked Data
Segue os princípios

de Linked Data

Linked Open Data
Segue os princípios de 
Linked Data e Dados 

Abertos

Segue os princípios
arquiteturais da Web Segue os princípios dos dados 

abertos

Dados na Web
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Crescente interesse em Dados



12
Grandes Players de TI ...
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Indústria, Governos e 
Instituições de Pesquisa
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Os dados são uma nova 
commodity?
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Que tal uma provocação?
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Que tal uma provocação?
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Muitas iniciativas de dados na Web 
estão  fadadas ao fim
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Em relação  a Dados na Web 
precisamos fazer algo diferente!



Terminologia e 
Conceitos Básicos de 
Ecossistema de Dados 

na Web
19
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Eita, será que eu 
sei o que são 

Ecossistemas?

O que são 
Ecossistemas 
de Dados na 

Web?



Ecossistemas

“Um ecossistema consiste de uma 
comunidade de organismos em 

conjunto com seu ambiente físico.”.



Outros tipos de ecossistemas

• Ecossistema de Negócios:
– Uma comunidade econômica apoiada por um ator-chave que 

interage com organizações e indivíduos, incluindo clientes, 
produtores líderes, concorrentes e outras partes interessadas. 

• Ecossistema de Digitais:
–Conjunto de atores voltados para produção, disseminação e uso 

de tecnologias. 

• Ecossistemas de Software:
–Conjunto de atores interagindo com um mercado compartilhado 

de software e serviços, juntamente com as relações entre eles. 



Relação com outros ecossistemas
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Outros tipos de ecossistemas

Transição entre modelos 
monolíticos de negócio para 

cadeias baseadas em 
redes de atores



Ecossistemas de Dados

25Consumidores

Produtores

Dados



Ecossistemas de Dados de Saúde
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Ecossistemas de Dados do Twitter
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Definição de Ecossistemas de Dados

Pollock (2011) fornece a definição mais 
antiga para um ecossistema de dados: 

Um ecossistema tem ciclos de dados, nos quais 
consumidores e intermediários de dados (por 
exemplo, desenvolvedores de aplicativos) podem 
compartilhar seus dados limpos, integrados e 
empacotados no ecossistema de forma reutilizável. 
Geralmente, esses dados limpos e integrados são 
mais valiosos do que a fonte original'.
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Ciclo de contribuição!!



Similarmente, 

• Zubcoff e colegas (2016):
–Ecossistema de Dados é composto de muitos atores e 

pequenas estruturas organizacionais que devem reconhecer 
dados como a matéria-prima. Os atores devem formar um 
ciclo a fim de ``alimentar'' o ecossistema, proporcionando 
benefícios a todas as partes. 
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Múltiplos atores e dados como 
recurso base!



Ecossistemas de dados definidos por 
meio dos objetivos e das atividades

• Harrison e colegas (2012):
–Um Ecossistema Governamental prevê organizações 

governamentais como atores centrais, tomando a iniciativa em 
redes organizadas para atingir objetivos específicos
relacionados à inovação e governança.

• Zuiderwijk e colegas (2016): 
–Todas as atividades para liberar e publicar dados na Internet, 

para quais usuários de dados podem conduzir atividades como 
pesquisar, localizar, [...], analisar, enriquecer, integrar e 
visualizar dados, além de fornecer de feedback ao produtor 
de dados e outras partes interessadas.
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Atividades e Expectativas



Houston, we have a problem!

• Há pouco consenso sobre a nomenclatura e a definição 
de Ecossistemas de Dados. 
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Uma parte significativa dos 
trabalhos encontrados na 

literatura não apresentam 
nenhuma definição para 
Ecossistemas de Dados. 



Componentes Básicos
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Nós definimos um Ecossistemas de 
Dados como …

...um conjunto de redes compostas por atores
autônomos que direta ou indiretamente consomem, 
produzem ou fornecem dados e outros recursos 
relacionados a dados (por exemplo, software, 
serviços e infraestrutura). 

Cada ator desempenha um ou mais papéis e está 
conectado a outros atores por meio de 
relacionamentos, de forma que a colaboração e a 
competição dos atores promovem a autorregulação 
do Ecossistema de Dados.
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Modelagem de 
Ecossistemas de 

Dados na Web
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Modelagem e suas utilidades

• Comunicação
• Entendimento
• Representação
• Validação

Representação simplificada de um 
sistema, produto ou problema

• Criação de 
Sistemas 

• Especialização



Primeiro Modelo para Ecossistemas de 
Dados
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Aquisição de Conhecimento

• Ponto de Partida: Mapeamento Sistemático em 
Ecossistemas de Dados

• Características:

37Definições informais e baixo grau de maturidade



Meta-Modelo de Descrição de  
Ecossistemas de Dados na Web
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Meta-Modelo Completo
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http://bit.ly/2lJ38Fa



I* Modelling Framework
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Yu, E. (2011). Modelling strategic relationships for process reengineering. Social Modeling for 
Requirements Engineering, 11, 2011.

Yu, E., & Deng, S. (2011, June). Understanding software ecosystems: A strategic modeling approach. In 
IWSECO-2011 Software Ecosystems 2011. Proceedings of the Third International Workshop on Software 
Ecosystems. Brussels, Belgium (pp. 65-76).



Software Supply Network Diagram
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Brinkkemper, S., Van Soest, I., & Jansen, S. (2009). Modeling of product software 
businesses: Investigation into industry product and channel typologies. In Information
Systems Development (pp. 307-325). Springer, Boston, MA.



Papeis e Organização 
de Ecossistemas de 

Dados na Web
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Atores e Papéis
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Ecossistemas precisam de atores 
desempenhando papéis



Por exemplo, um desenvolvedor....

Limpa e enriquece 
dados

Avalia qualidade

E, desenvolve algum 
sistema JFornece feedback

Integra dados

Acessa dos dados



Papéis em Ecossistemas de Dados na 
Web
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+35 papéis já foram identificados 
na literatura



Usuário, Provedor e Produtor de Dados

• Usuário de dados é responsável pelo consumo direto 
ou indireto de dados

–não têm necessariamente a capacidade
de consumir dados diretamente dos produtores de dados 

• Provedor de dados responsável pela publicação ou 
fornecimento de dados 

• Produtor ou Criador de Dados responsável pela 
captura ou geração de dados. 

–Também pode compilar, agregar e empacotar dados. 
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Intermediários
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Provimento de Dados

Consumo de Dados

Armazenador

Harmonizador
Agregador

Publicador

Provedor de Infraestrutura

Mantenedor

Agregador

Interpretador

Visualizador
Desenvolvedor

Brokers
ExtratoresCuradores



Keystone Actor aka “O Cara”

• Keystone Actor ou ator-chave é responsável por 
impulsionar as forças por trás do ecossistema, além de 
fornecer estabilidade em ambientes instáveis

• São responsáveis por fornecer a maioria dos dados, 
bem como por promover o ecossistema 
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Estruturas Organizacionais
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Organização Centrada em Ator-Chave
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Organização baseada em plataforma
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Organização baseada em marketplace
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Organização baseada em Intermediários
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Criação de Valor e 
Modelos de Negócio
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Geração de Valor requer 
habilidades e capacidades!



Cadeia de Valores
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Modelos de Negócio
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Modelos de Negócio 

• Modelos Básicos
–Cobrança por suporte
–Assinatura
–Oferta de serviços

• Pay-per-use
–Comum em Computação na Nuvem

• Múltiplos Fluxos de Dinheiro
–coleta de taxas de assinatura, cobrança de publicidade 

contextual para os anunciantes e o recebimento de patrocínio e 
taxas de participação nos lucros das parcerias 
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Gerenciamento de 
Ecossistemas de 

Dados na Web
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Processos e Guidelines para Publicação 
e consumo de dados

• Best Practices for Publishing Linked Data
• Czech Open Government Data Publication Methodology
• Government Data Openness and ReUse
• Norway Guide for disclosure of public data 
• Guidelines on Open Government Data for Citizen 

Engagement (2ndedition)
• Open Data Certificate
• Open Data Field Guide
• Open Data Handbook
• Open Data Handbook (Flanders)
• Open Data Institute Guides
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Gerenciamento de Ecossistemas de 
Dados
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Identificar atores 
Analisar transações 

Reconhecer recursos 
Incentivar

Monitorar e Agir



DMBOK
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ISO 8000
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Boas Práticas de 
Publicação de Dados 

na Web
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Como facilitar o reuso dos dados?
É fundamental que haja uma compreensão mútua entre 

publicadores e consumidores dos dadosl.
Sem esse entendimento, o esforço dos publicadores pode 

ser incompatível com o desejo dos consumidores.

Consome dados Publica dados

Boas 
Práticas



Grupo de Trabalho de Boas Práticas para 
Publicação de Dados na Web

A Missão do Grupo de Trabalho de Boas Práticas para Publicação de Dados na 
Web, parte do Data Activity, do W3C, é:
1. Desenvolver o ecossistema de dados abertos, facilitando a comunicação 

entre desenvolvedores e publicadores de dados;
2. Providenciar diretrizes para os publicadores de dados, que promoverá 

consistência na forma como os dados são gerenciados, provendo assim o 
reuso de dados;

3. Fomentar a confiança dos desenvolvedores nos dados, independente 
da tecnologia utilizada, aumentando o potencial de inovação.

Fonte: https://www.w3.org/2013/dwbp/wiki/Main_Page

http://www.w3.org/2013/data/
https://www.w3.org/2013/dwbp/wiki/Main_Page


Contexto dos Dados na Web



Data on the Web use casesCasos de Uso de Dados na Web

12 desafios e  
42 requirimentos



Publicando 
Dados na 

Web

Quais dados 
publicar?

Publicar dados na Web é mais do que 
apenas publicar dados!

Quais são as 
fontes dos 

dados?

Quais 
formatos 
utilizar? 

Como 
disponibilizar 

os dados? 
Como deixar os 

dados 
interoperáveis? 

Como 
identificar os 
recursos dos 

dados? 

Como 
receber 

feedback? 



§ Metadados (para humanos e máquinas)

§ Licença de Dados (como permitir & restringir o 

acesso?)

§ Proveniência & Qualidade dos Dados (como 

adicionar confiança?)

§ Versionamento dos Dados (rastrear as versões 

dos conjuntos de dados)

§ Identificação dos Dados (identificação dos 

conjuntos de dados e distribuições)

§ Formatos dos Dados (quais formatos usar?)

Desafios para Publicar Dados na Web



§ Vocabulários dos Dados (como promover a 

interoperabilidade?)

§ Acesso aos Dados (opções de acesso)

§ Preservação dos Dados

§ Feedback (como engajar usuários?)

§ Enriquecimento dos Dados (adicionar valor aos 

dados)

§ Republicação dos Dados (responsabilidade de 

reusar os dados)

Desafios para Publicação de Dados na Web



https://www.w3.org/TR/dwbp/

https://www.w3.org/TR/dwbp/




Benefícios das Boas Práticas

§ Compreensão: humanos terão um melhor 
entendimento sobre a estrutura dos dados, 
seu significado, os metadados e a natureza 
do conjunto de dados. 

§ Processamento: máquinas poderão 
automatizar o processo e manipular os dados 
do conjunto de dados. 

§ Descobrimento: máquinas poderão 
descobrir automaticamente os dados ou um 
conjunto de dados. 

§ Reuso: possibilidade de aumentar o reuso 
de conjuntos de dados por distintos grupos 
de consumidores.



Benefícios das Boas Práticas para 
Publicação de Dados na Web

Cada benefício representa uma melhoria na maneira como 
os conjuntos de dados são disponibilizados na Web



Desafios e Conclusão
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Desafios em aberto

• Carência de modelos de negócios

• Modelos e soluções de avaliação para validar a saúde 
dos Ecossistemas de Dados 

• Métodos para governança e controle mais eficazes de 
Ecossistemas de Dados 

• E, vários desafios técnicos: proveniência de dados, 
qualidade de dados, fornecimento de metadados,  
interoperabilidade, privacidade e confidencialidade de 
dados 
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Conclusão

•
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Ecossistemas de Dados abrange 
uma ampla variedade de 

disciplinas, incluindo projeto, 
técnica, orquestração, 

gerenciamento e avaliação. 



Obrigado!
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