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Sistemas de recomendação (SR) filtram informações de
usuários e sugerem conteúdos adequados aos seus
interesses (Resnick and Varian, 1997). Plataformas e e-
commerces como Netflix, Spotify e Amazon usam SR
para sugerir itens aos seus usuários, melhorando a
experiência individual. Contudo, existem diversas
atividades que podem ser realizadas em conjunto,
como ouvir música, assistir a um filme, jogar. Nestes
casos, o SR deveria filtrar informações dos indivíduos
que participarão da atividade em conjunto e prever o
que agradaria a todos do grupo.

Social Tracks é um SR que utiliza redes sociais para
identificar o grupo de amigos e a influência social entre
os indivíduos do grupo e extrai de uma plataforma
musical as preferências destes indivíduos, sugerindo
músicas que agradam a todos do grupo.
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Figura 2 – Fluxo da recomendação

Determinando a influência social

O SR combina as recomendações individuais para cada
um dos usuários do grupo considerando a influência
de cada integrante (Wang and Zhao, 2014):

• Expert Factor: conhecimento de um usuário em
relação ao tópico.

• Leader Factor: o quanto um usuário representa a
figura de um líder para o grupo.

• Friendly Factor: mensura quanto um grupo está
conectado, calculado em pares de usuários.

• Similarity Factor: avalia quão similar é cada par de
usuários de um grupo.

As predições para um usuário influente recebem peso
maior, ou seja, são priorizadas em relação as predições
de usuários menos influentes.

Figura 3 – Aplicação móvel que coleta os dados sociais e de preferências 
musicais e fornece a recomendação
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Determinação de preferências de usuários

Fatoração de Matriz (FM) é uma técnica empregada
para a predição das preferências dos usuários
(Gonzalez and Alves-Souza, 2018) (Koren and et al.,
2009) (Ricci and et al., 2011). FM representa
características de usuários e itens em vetores de fator
latente para predizer as avaliações do usuário por itens
(Fig. 1).

Figura 1 – Representação de usuário e item em espaço de fator 
latente (Fonte: Gonzalez, 2018)

Usando uma app (Figura 3) o usuário se conecta ao
Social Tracks escolhe o grupo de amigos e recebe a
recomendação.
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BELL, 2011; HU; VOLINSKY; KOREN, 2008).

Figura 3: Transformação das caracteŕısticas de usuários e itens num espaço de fator
latente para predizer as avaliações dos usuários aos itens

Fonte: elaborado pelo autor

A Figura 4, mostra como a avaliação de um item pode ter significados totalmente

diferentes dependendo do tipo de avaliação, se é impĺıcita ou explicita. Por exemplo,

na avaliação explicita uma marcação de cinco estrelas mostra que o usuário gosta de

determinado item. No entanto, para o caso de avaliação impĺıcita pode-se assumir que

ter procurado um item menos que cinco vezes (cinco cliques) significa que o usuário tem

pouco interesse pelo item.

Figura 4: Esquema para avaliação explicita e avaliação impĺıcita

Fonte: Elaborado pelo autor

A avaliação impĺıcita geralmente denota a presença ou ausência de um evento, que

normalmente é representada por uma matriz densamente preenchida (KOREN; BELL;

VOLINSKY, 2009; HU; VOLINSKY; KOREN, 2008). É por isso que uma das vantagens

da MF é permite incorporar ditas informações nos casos em que a avaliação explicita não

é suficiente, ou não existe, e não é posśıvel inferir as preferências dos usuários.

As MF têm-se tornado muito populares nos últimos anos, porque combina boa esca-
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