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Resumo: Este artigo tem como objetivo desenvolver uma análise e comparação de 

algoritmos, métricas e resultados que envolvem o âmbito da recomendação. A pesquisa foi 

desenvolvida na linguagem de programação Java e os algoritmos testados no banco de dados 

MovieLens, composto por usuários, itens e avaliações dos usuários sobre estes itens. Os 

algoritmos abordados seguem a metodologia da Filtragem Colaborativa envolvendo o Rating 

Prediction, ou seja, os algoritmos testados serão avaliados a partir do erro médio quadrático - 

RMSE (Root Mean Square Error) e do erro médio absoluto - MAE (Mean Absolute Error). 

Por fim serão filtrados os melhores métodos de recomendação e será tentada uma otimização 

dos valores dos parâmetros dos mesmos, para assim, ter a certeza que o RMSE e MAE serão 

sempre os menores possíveis.  
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1. Introdução 

Com o crescimento exponencial do volume de informações, surge a dificuldade dos 

usuários escolherem entre uma grande variedade de produtos e serviços de acordo com uma 

série de alternativas que lhes são apresentadas [Schons 2007, McDonald and Ackerman 2000, 

Davidson et al. 2010]. As origens do sistema de recomendação têm como raízes os sistemas 

de recuperação da informação. Por um lado, o sistema de recuperação da informação lida com 

o armazenamento e recuperação automática da informação [Baeza-Yates et al. 1999]. Por 

outro lado, a partir de estruturas avaliativas, em um sistema de recomendação, deseja-se 

apresentar ao usuário somente informações as quais possui melhor avaliação de acordo com o 

seu interesse [Betru et al. 2017,Ticha et al. 2011]. 

O sistema de recomendação é uma técnica criada inicialmente para permitir que 

usuários pudessem receber conteúdo personalizado através do compartilhamento de 

informações. Em um sistema típico as pessoas fornecem recomendações como entradas e o 

sistema direciona estas informações para os indivíduos considerados interessados potenciais. 

Um dos grandes desafios deste tipo de sistema é realizar o casamento correto entre os que 

estão recomendando e aqueles que estão recebendo a recomendação, ou seja, definir e 
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descobrir este relacionamento de interesses [Reategui et al. 2006]. 

Um sistema de recomendação é uma ferramenta que pode ser direcionada para área de 

marketing, para recomendações de algum tipo de produto em um site ou loja, para realizar 

buscas em sites de pesquisas. Diversas empresas, como NetFlix, Google, Amazon, entre as 

empresas brasileiras se destaca o Magazine Luiza utilizam a metodologia e proposta de 

recomendação. 

A FIGURA 1 ilustra a proporção de resultados de uma pesquisa. Por exemplo, caso o 

usuário realize um busca com apenas a palavra música, logo terá uma lista com resultados, 

onde no topo da lista estará Justin Bieber, que possui os hits mais tocados no momento, porém 

o usuário possui interesse em música clássica, que é um estilo diferente do cantor citado, 

menos buscado na internet e não está entre os hits mais tocados, portanto a busca com 

recomendação tende resolver este problema, caracterizando e personalizando os itens e os 

usuários, para que quando o usuário com interesse em música clássica ao realizar uma 

pesquisa seja demonstrado primeiramente músicas de seu interesse. 

 
FIGURA 1 - Ilustração de pesquisa por itens na internet. 

Técnicas de recomendação podem ser usadas para recomendar filmes para os 

consumidores. Os filmes podem ser recomendados baseando-se nos mais assistidos, baseado 

na narrativa, baseado na análise de compra do consumidor como uma predição de interesse. 

Em linhas gerais, essas técnicas podem ajudar na associação do melhor filme para um 

consumidor. Os sistemas de recomendação automatizam a busca por filmes, permitindo a 

personalização individual para cada consumidor. 

Para que uma recomendação de um filme aconteça, é necessário uma série de 

comparações e cálculos entre usuários e itens e suas respectivas avaliações. Dessa forma é 

possível encontrar o que pode ser recomendado para um dado usuário ou um item. Este 

trabalho otimiza o processo de recomendação de filmes baseando na exploração da Filtragem 

Colaborativa [Melville et al. 2002] e apresenta ao usuário consumidor o melhor item de 

acordo com suas preferências avaliativas e de acordo com o seu perfil. 

2. Metodologia 

Neste trabalho, é realizado uma otimização do sistema de recomendação de filmes por 

meio de informações de contexto para uma melhor recomendação. Este sistema de 

recomendação explora métodos de similaridade e identifica o item recomendado por meio de 
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um algoritmo de clusterização baseado no k-means, proposta similar trabalhada e 

desenvolvida na biblioteca LibRec. São identificados fatores que condicionam a 

recomendação por um filme. A abordagem é apresentada na FIGURA 2 e pode ser dividida 

em duas fases. 

Na primeira fase, é a fase de teste dos algoritmos e variação dos seus parâmetros. 

Nesta fase é separado uma porção da base de dados oficial. Em seguida é executado um laço 

de execuções dos algoritmos, 30 vezes cada, para encontrar o melhor método de similaridade. 

Encontrado o método, fixa-o, então é executado 30 vezes novamente os algoritmos variando o 

valor para coeficiente de KNN. 

A obtenção dos melhores é baseada na comparação dos valores dos erros de RMSE e 

MAE, logo quanto menores estes erros, melhor o algoritmo, considerando que o algoritmo de 

recomendação é não-determinístico, os valores são estatísticos. A segunda fase é a aplicação 

do melhor algoritmo com seus parâmetros já definidos, método de similaridade e KNN, na 

base de dados oficial completa. Esta fase é a simulação da execução do algoritmo numa rotina 

de sua aplicação, podendo-se afirmar que sendo utilizado um ótimo algoritmo e com sua 

melhor parametrização, logo, os resultados serão sempre os melhores possíveis. 

 
FIGURA 2 - Metodologia a ser seguida: a metodologia é composta por passos que devem ser seguidos 

objetivando encontrar os melhores valores para os parâmetros dos métodos de recomendações durante a 

execução do treino do algoritmo e enfim poder executar na base oficial. 

3. Resultados e Discussão 

O objetivo deste estudo é desenvolver uma análise e comparação de algoritmos, 

métricas e resultados, permitindo assim otimizar a recomendação de filmes baseando no 

banco de dados MovieLens. 

Serão realizados diversos testes em uma série de algoritmos variando os seus 

parâmetros (método de similaridade e coeficiente de KNN). Todos os resultados serão 

armazenados e gráficos dos erros RMSE e MAE serão gerados para cada passo. Contudo, será 

observado qual algoritmo resultou no menor erro. Esse, então será o melhor algoritmo para 

avalicação da recomendação de filmes. 
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3.1 Base de Dados 

O GroupLens Research disponibilizou uma base de dados que contém a avaliação de 

filmes. Esse conjunto foi coletado ao longo do tempo. A base de dados MovieLens é 

composta por: 

a) 7120 usuários. 

b) 14026 filmes. 

c) 1048575 avaliações. 

A base para realização de testes e treino dos algoritmos separada fisicamente é 

composta por: 

a) 1999 usuários. 

b) 3647 filmes. 

c) 208829 avaliações. 

Para a realização deste estudo, inicialmente foi separado em um arquivo distinto no 

formato “txt” uma porção da base de dados oficial representando a base de testes que será 

utilizado para encontrar os melhores parâmetros, sempre em busca do menor RMSE e MAE. 

Estes erros calculam as métricas de previsão, logo quanto menor os seus coeficientes, melhor 

é o resultado e melhor é o algoritmo. 

Todos os algoritmos trabalhados são classificados como Rating Prediction (Previsão 

de Avaliação). Isso significa que eles geram uma previsão de avaliação dos itens que os 

usuários avaliaram. Assim os erros RMSE e MAE calculam o quão bom é a precisão da 

previsão da avaliação gerada pelo algoritmo, portanto quanto menor o coeficiente dos erros, 

melhor o algoritmo. 

A fórmula para calcular é o RMSE é: 

                                                          (1) 

 

O símbolo E representa o erro,  é o valor observado e  com acento circunflexo é o 

valor previsto. 

E para calcular o MAE é: 

                                                           (2) 

O símbolo xi representa o valor previsto e x o valor observado. 
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3.2 Configuração dos Experimentos 

Na configuração dos experimentos, os parâmetros foram estimados considerando o 

menor valor para o erro médio quadrático e raiz média quadrática do erro. A cada passo, 

variou-se o parâmetro Lambda (Simetria) ou K (KNN). A configuração dos experimentos é 

realizada por meio do conjunto de teste. 

Inicialmente foram testados todos os algoritmos fornecidos pela biblioteca LibRec 

voltados para Rating Prediction, considerando alguns coeficientes dos parâmetros fornecidos, 

porém muitos foram alterados para verificar um melhor resultado comparado com os erros 

também fornecidos pelos testes realizados pela biblioteca. 

A FIGURA 3 apresenta os coeficientes dos erros dos algoritmos Rating Prediction 

testados na base de dados de teste. 

 
(a) 

 

 
(b) 

FIGURA 3 - (a) Erro RMSE e (b) Erro MAE de todos os algoritmos Rating Prediction testados. 
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Conforme a FIGURA 3 demonstra, os métodos UserKnn e ItemKnn se destacam como 

os melhores com os menores erros RMSE e MAE, logo estes dois métodos serão analisados 

mais criteriosamente testando os seus parâmetros para tentar encontrar um coeficiente menor 

ainda para os erros. 

4. Discussão 

O primeiro parâmetro mais relevante dos métodos UserKnn e ItemKnn é a medida de 

similaridade em que se baseiam para criar a matriz de usuários (UserKnn) ou de itens 

(ItemKnn). 

O parâmetro Lambda representa o valor de simetria. A proposta da simetria é 

encontrar os usuários, se for UserKnnRecommender, ou itens mais similares se for 

ItemKnnRecommender, de modo que o erro médio absoluto seja ou a raiz do erro médio 

quadrático sejam os menores possíveis. 

Ambos métodos de recomendação trabalhando com matriz de similaridades, onde a 

principal diferença entre eles é a chave para construção das matrizes, onde no método 

UserKnnRecommender utiliza-se a chave “user” e ItemKnnRecommender a “item”, esta 

variação devido o UserKnn busca KNN usuários vizinhos mais próximos, logo é necessário 

uma matriz de usuários, e ItemKnn busca KNN vizinhos mais próximos, logo é necessário ser 

criada uma matriz de itens. Contudo ambos foram aplicados as funções de similaridades mais 

difusas e conhecidas da área: Correlação de Pearson, Distância entre Cossenos e Coeficiente 

de Jaccard. 

Sobre os métodos de similaridades, a Correlação de Pearson é uma técnica para 

investigar a relação entre 2 objetos, no caso, usuário x usuário e item x item, onde o 

coeficiente de Correlação de Pearson é a medida da força de associação entre esses objetos. O 

valor do coeficiente de Pearson trata a relação com valores entre -1 e 1, onde os próximos à -1 

possuem uma fraca correlação, ou seja, são totalmente diferentes e possuem ausência total de 

similaridade, os próximos à 0 são diferentes e os próximos à 1 possuem uma forte correlação 

e são objetos bastante semelhantes. O cálculo da similaridade de Pearson, um item deve ser 

avaliado por pelo menos dois usuários, caso contrário, ele não entrará no cálculo da 

similaridade e será desconsiderado do perfil do usuário. A este problema é dado o nome de 

Problema do Novo Item. Na correlação de Pearson mede o quanto duas variáveis mudam 

juntas dividida pelo produto do quanto elas mudam individualmente. Quanto mais as 

variáveis mudam juntas em relação ao quanto mudam individualmente, maior a correlação. 

Fórmula para cálculo do coeficiente de Pearson entre dois objetos é: 

                              (3) 

O símbolo x e y representa a média dos valores observados e N é o número de 

elementos. 
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Distância entre Cossenos mede a distância entre dois pontos calculando o ângulo da 

origem. A semelhança de cosseno entre dois vetores (ou dois objetos no Espaço Vectorial) é 

uma medida que calcula o cosseno do ângulo entre eles. Esta métrica é uma medida de 

orientação e não de magnitude, pode ser vista como uma comparação entre objetos em um 

espaço normalizado porque é levado em consideração o ângulo entre os objetos. 

                                (4) 

O símbolo A e B representa vetores e Ai e Bi são componentes dos vetores A e B, 

respectivamente. 

A distância entre os cossenos traz intervalos entre 0 e 1, trazendo assim, resultados 

sempre positivos. 

Sobre a medida de similaridade do Coeficiente de Jaccard, não são considerados as 

coincidências de números 0 (zero), para lidar adequadamente com atributos assimétricos, uma 

vez que os números 0 (zero) indicam apenas ausência de uma característica. Esta medida de 

similaridade se dá pelas características presentes. Este método calcula a similaridade de 

maneira binária, ou seja, leva em conta somente os atributos que os itens têm em comum, e 

seu alcance varia entre zero (quando os dois itens não têm similaridade alguma) e um (quando 

os dois itens são exatamente iguais), assim terá resultados entre o seguinte intervalo: 

                                                              (5) 

O símbolo A e B representa vetores. 

A fórmula para cálculo de Jaccard é: 

                                                       (6) 

O símbolo A e B representa vetores. 

A FIGURA 4 apresentam as matrizes de similaridades geradas pelos métodos de 

Pearson, Cosseno e Jaccard, respectivamente, observando que as matrizes representam uma 

pequena porção dos objetos na base de dados, nestes exemplos são mapeados os usuários 

como objetos. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIGURA 4 - (a) Correlação de Pearson, (b) Distância entre Cossenos e (c) Coeficiente de Jaccard. 
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O segundo parâmetro a ser variado é o KNN, que representa k nearest-neighbor, ou 

seja, K vizinhos mais próximos do objeto que está sendo analisado. 

Para a pesquisa presente foram gerados dois gráficos para cada parâmetro testado no 

treino do algoritmo, um para o erro RMSE e outro para MAE. O primeiro parâmetro é o 

método de similaridades, que varia em Pearson, Cossenos e Jaccard, após encontrar o que 

resultou no menor RMSE e MAE, esse método é fixado e então o segundo parâmetro, o KNN, 

é variado. Assim, encontrado o melhor valor para o coeficiente de KNN, é finalizado e, então 

pode-se afirmar que o algoritmo possui os melhores parâmetros. Desta maneira é possível 

afirmar que o erro RMSE e MAE será sempre o melhor e menor possível. 

Os gráficos à seguir representam todas as etapas realizadas para as definições dos 

melhores parâmetros dos métodos UserKnn e ItemKnn. Na primeira etapa verificou-se qual o 

melhor método de similaridade, Pearson, Cosseno ou Jaccard, que apresenta o menor e 

melhor coeficiente dos erros RMSE e MAE. As FIGURAS 5 e 6 demonstram os resultados. 

 
(a) (b) 

FIGURA 5 - Raiz média quadrática do erro (a) e erro médio absoluto (b) referente aos testes do 

UserKnnRecommender variando o método de similaridade. 

 
(a) (b) 

FIGURA 6 - Raiz média quadrática do erro (a) e erro médio absoluto (b) referente aos testes do 

ItemKnnRecommender variando o método de similaridade. 
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Com base nos gráficos das FIGURA 6 e 7 o método de Jaccard se apresentou melhor 

que os demais. O próximo passo é variar o KNN conforme apresentam as FIGURAS 7 e 8. 

 
(a) (b) 

FIGURA 7 - Raiz média quadrática do erro (a) e erro médio absoluto (b) referente aos testes do 

UserKnnRecommender variando o KNN após encontrar o melhor método de similaridade. 

 
(a) (b) 

FIGURA 8 - Raiz média quadrática do erro (a) e erro médio absoluto (b) referente aos testes do 

ItemKnnRecommender variando o KNN após encontrar o melhor método de similaridade. 

Como resultado, é possível observar que à medida que se eleva o coeficiente de KNN, 

o valor do erro RMSE e MAE diminui. Isso acontece pelo fato do treino poder encontrar mais 

vizinhos próximos, permitindo gerar uma previsão de classificação melhor, pois terá um 

número maior de avaliações para serem analisadas. Contudo o ItemKnn possui melhor nível 

de erro, se tornando melhor método de recomendação para o banco MovieLens da maneira 

que se encontra hoje. Vale ressaltar que o RMSE e MAE obtidos neste estudo foram melhores 

dos que demonstram de exemplo na LibRec. 

Para fins de análise e certeza que método ItemKnn é o melhor, foi realizado mais uma 

análise variando o parâmetro ratio, que define quais avaliações são movidas para a base teste 

e para a de treino, assim variando o ratio, varia a porção de teste e treino. A FIGURA 9 

apresenta os resultados. 
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(a)                                                                        (b) 

FIGURA 9 - Raiz média quadrática do erro (a) e erro médio absoluto (b) referente aos testes variando o 

parâmetro ratio que é um valor base a ser comparado com um número gerado de forma randômica para separar 

as bases de treino e teste. 

Conforme esperado o ItemKnn continuou a ser o melhor método de recomendação e 

manteve o menor erro RMSE e MAE, mesmo com a variação da porção teste e treino. 

5. Conclusão 

Há várias opções de implementações disponíveis, onde para a presente pesquisa foi 

utilizada a comparação e análises da Filtragem Colaborativa baseando no erro voltado para 

previsão da avaliação, mas existem algoritmos que implementam a Filtragem baseado em 

conteúdo e a Filtragem Híbrida, além de outros avaliadores de erros como medidas de ranking 

para algoritmos de recomendações top N, tais como precision e recall. 

Embora os métodos que calculam a similaridade entre conjuntos, que é o caso de 

Jaccard, são geralmente descartados quando se quer implementar um sistema de 

recomendação de produtos, devido ao fato de se utilizar a intersecção entre os conjuntos, o 

que o torna um sistema binário. Este aspecto compromete o cálculo da similaridade, uma vez 

que os atributos envolvidos não possuem uma relevância (ou pertencem ou não pertencem no 

conjunto do item) definida, contudo o método de Jaccard se apresentou melhor do que a 

Distância dos Cossenos e Coeficiente de Pearson. Vale ressalvar que o banco de dados 

utilizado MovieLens possui atributos simples e era compostos apenas por usuários, itens e as 

avaliações dos usuários sobre estes itens. Caso tivesse sido utilizado um banco que contenha 

mais informações relevantes ou características de um item, provavelmente Jaccard não seria 

tão bom quanto se apresentou neste trabalho. 

Portanto, Jaccard é o melhor parâmetro para o método de similaridade de apresentado 

segundo os critérios de avaliação RMSE e MAE, medidas de previsão de classificação. Sobre 

o segundo parâmetro, KNN, foi observado que quanto maior o valor, menor serão os erros 

RMSE e MAE, mas deve-se atentar visto que a alteração do coeficiente 1 para 5, houve um 

ganho excelente, alterando de 5 para 10 também houve uma melhoria significativa, porém do 

coeficiente 10 em diante, os valores dos erros continuaram diminuindo, mas não com tanta 

proporção como os valores anteriores, havendo uma variação muito pequena. Deve observar 

que quanto maior o KNN, mais tempo é gasto para a execução do algoritmo, portanto, pode 

ser não tão interessante parametrizar um coeficiente com valor muito alto para o KNN, pois o 

desempenho pode ficar muito prejudicado. O coeficiente ideal para o algoritmo é 10. Por fim, 

baseando nos melhores parâmetros o ItemKnnRecommender foi o melhor algoritmo de 
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recomendação em todos os testes. 

Contudo, o sistema de recomendação é uma tecnologia que está em constante 

desenvolvimento e crescimento, tendencioso a ser umas das tecnologias mais utilizadas pelas 

pessoas se encaixando em vários ramos, como de negócios, educacional ou de entretenimento. 
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