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Sistemas de recomendação são responsáveis por entender as 

preferências individuais de cada pessoa e sugerir algo que as 

satisfaçam. Tais sistemas estão presentes nos mais variados 

serviços de tecnologia (e-commerces, plataformas de 

entretenimento, redes sociais, entre outros) e representam 

grande parte de seus modelos de negócio. Nesse contexto, 

este projeto busca criar um sistema de recomendação de 

músicas para serem ouvidas em um grupo de pessoas. 

A motivação do sistema é ser utilizado como uma 

plataforma digital que prestaria serviços de inteligência para 

representantes da indústria da música como rádios, 

produtores e gravadoras, além de prover aos grupos de 

usuários fácil geração de playlists. 

 

Recomendação Musical para Grupos Baseada em Modelo Hibrido 

PROPOSTA 

A implementação do projeto foi feita em três etapas: 

1. Integração com Spotify e coleta de dados 

Optamos por utilizar dados do Spotify, que provê uma API para 

consultas de perfis, artistas, músicas, entre outros. Iniciamos 

com uma pesquisa dos serviços providos pela API, e em 

seguida, coletamos os dados necessários e os persistimos em 

nossa database MongoDB que seria usada pelos agentes. 

1. Agentes de recomendação 

Para minimizar o problema de Cold Start, foram desenvolvidos 

dois agentes que se complementam, um baseado em 

clusterização de características musicais usando K-Means e 

outro que faz recomendações baseadas em conteúdo, a partir de 

metadados das músicas. Os Agentes recebem o perfil de cada 

usuário, retornando uma lista de músicas valoradas de 0 a 1, 

indicando quanto a música se adequa ao perfil em questão. As 

músicas com maiores valores são agregadas na lista de Músicas 

Candidatas. 

IMPLEMENTAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 

Figura 2 – Arquitetura em três camadas. 

3.  Moderador ponderado 

O moderador tem por objetivo a união das recomendações de 

todos os agentes, gerando uma recomendação única que une 

tanto a inteligência dos agentes quanto as preferências dos 

usuários. A partir das músicas candidatas a recomendação, o 

moderador executa as suas valorações para cada um N agentes e 

M usuários, obtendo NxM valores, que serão combinados 

ponderadamente usando pesos pré estabelecidos. Tais pesos 

podem ser ajustados de acordo com o feedback dos usuários, 

melhorando o desempenho do sistema para recomendações 

subsequentes. 

Figura 4 – Processo de geração de playlist a partir de músicas candidatas. 

A arquitetura do sistema foi especificada em um modelo de 

três camadas para uma estrutura distribuída Cliente-Servidor. 

A Camada de Apresentação, que fica no lado do Cliente, é 

responsável pela interface do usuário e pela lógica de 

apresentação, que responde à interação do usuário.  

A Camada de  Lógica  de Negócio  é  responsável por: 

controlar o acesso ao sistema, permitir o  gerenciamento  dos  

Figura 1 – Representação da plataforma IDealMusic. 

grupos pelos usuários 

e, principalmente, por 

recomendar uma 

playlist para um grupo. 

Por fim, a Camada de 

Dados permite que as 

fontes de dados fiquem 

desacopladas da 

camada anterior. Essas 

duas últimas camadas 

ficam no lado do 

Servidor. 

 

 

Figura 3 – Processo de geração de músicas candidatas. 


