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Alunos da Poli-USP desenvolvem sistema de ordenação 
inteligente de playlists 
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Com o avanço das plataformas de streaming, os usuários possuem hoje maior autonomia e 
acesso a diversas músicas por um preço único mensal, de tal modo que eles são os principais 
responsáveis pela organização de seus acervos musicais. 

Enquanto alguns usuários costumam utilizar as playlists curadas pelas plataformas de 
streaming, a maioria dos assinantes mantém suas próprias coleções de músicas, que podem ser um 
conjunto de músicas que se encaixam em momentos específicos do dia a dia ou até mesmo um 
apanhado de músicas favoritas e que gostariam de ouvir novamente. 

É fato que o consumo de música mudou muito nos últimos anos, mas nem sempre os usuários 
têm tempo de organizar suas músicas, de tal forma que com o tempo essas coleções ficam confusas 
e perdem o sentido de coesão que existiria se essas músicas tivessem sido curadas por um DJ, como 
ainda acontece nas rádios, muitas vezes optando pela reprodução em ordem aleatória. Por essa razão, 
os alunos Beatriz Passanezi e Guilherme Marques, do último ano da Engenharia Elétrica da Escola 
Politécnica da USP, com a orientação dos professores Anarosa Brandão e Vitor Nascimento, 
desenvolveram um sistema capaz de ordenar playlists de músicas de forma inteligente por meio de 
algoritmos de Machine Learning, melhorando a experiência de usuário. 

Esse sistema consiste no agrupamento de músicas por similaridade de gênero, ritmo e 
animação, entre outras propriedades de cada música. Os grupos são ordenados internamente para 
que a transição de uma música para a seguinte tenha a menor quebra de ritmo possível. Estes grupos 
são então colocados em ordem crescente de animação, obtendo então uma sequência com progressão 
de ritmo, que se torna mais aprazível para o ouvinte final da playlist. 

Em uma pesquisa com 40 voluntários, 70% considerou a experiência de ouvir a playlist 
ordenada de forma inteligente mais agradável e coerente se comparado com uma playlist ordenada 
aleatoriamente, indicando que o algoritmo proposto de fato melhorou a experiência de consumo de 
música. 
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