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Abstract. Recommendation Systems traditionally recommend items for 

individual users. In some scenarios, however, the recommendation for a group 

of individuals is more appropriate. One of the great challenges of these 

systems is, for example, how to properly handle the preferences of each 

member of the group for recommendation generation. The work in question 

raises a panorama of the subject, and brings it to the musical. 

Resumo. Sistemas de Recomendação tradicionalmente recomendam itens 

para usuários individuais. Em alguns cenários, entretanto, a recomendação 

para um grupo de indivíduos é mais adequada. Um dos grandes desafios 

desses sistemas é, por exemplo, como lidar adequadamente com as 

preferências de cada integrante do grupo para geração de recomendação. O 

trabalho em questão monta um panorama do assunto, e o traz para o âmbito 

musical. 

1. Introdução 

Sistemas de recomendação tradicionais realizam sugestões personalizadas de itens ainda 

não avaliados pelo usuário e que são de potencial interesse para o mesmo [1, 2, 3, 4]. 

Contudo, existe uma gama de serviços ou produtos que possuem características sociais, 

como filmes, pontos turísticos, música etc. Esses são cenários potenciais para 

recomendação para grupos, como por exemplo, a recomendação de repertório de 

músicas para uma festa ou até para um show, a recomendação de um restaurante para 

um almoço de negócios, um destino de viagem para a família e casas de show para um 

grupo de amigos.  

 Nesses casos, para uma resposta satisfatória e que consiga atingir o máximo dos 

usuários do sistema, se faz necessário o uso de novas técnicas de recomendação, que 

consigam atingir grupos homogêneos e heterogêneos de usuários, e que utilize os 

métodos adotados nos sistemas de recomendações tradicionais, integrados com táticas 

específicas de agrupamento. Aos sistemas que geram sugestões com capacidade de 

satisfazer um grupo de usuários com interesses potencialmente conflitantes, 

denominamos Sistemas de Recomendação para Grupos [11]. 

  



  

 Na música, a implementação de sistemas de recomendação para grupos nos dá 

diversas possibilidades de soluções, dando liberdade de não só atuar no meio digital, 

como também no mundo físico, tirando proveito da computação ubíqua para entregar 

recomendações mais refinadas, como por exemplo, a seleção automática de músicas 

para ambientes inteligentes [30]. 

 Esse trabalho discute como sistemas de recomendações para grupo e música 

estão naturalmente conectados, demonstrando que existe um vasto campo a ser 

explorado. Nesse trabalho iremos abordar na Seção 2 fundamentos teóricos. Na Seção 3 

iremos abordar o assunto no contexto musical, além de analisar trabalhos que abrangem 

esse tópico. Na Seção 4 iremos relacionar as técnicas abordadas na Seção 2 com os 

sistemas descritos na seção 3. A conclusão do assunto será feita na Seção 5. 

2. Fundamentação Teórica 

Esta seção apresenta os princípios básicos relacionados aos sistemas de recomendações 

e sistemas de recomendações para grupos. 

2.1. Sistemas de Recomendação 

Os sistemas de recomendação auxiliam no aumento da capacidade e eficácia deste 

processo de indicação já bastante conhecida na relação social entre seres humanos [5]. 

Os SRs podem ser classificados em três tipos: Sistema de Recomendação Baseada em 

Conteúdo (SRBC), Sistema de Recomendação Colaborativa (SRC) e Sistema de 

Recomendação Híbrida (SRH) [6]. A recomendação baseada em conteúdo é realizada 

através de informações recuperadas do usuário (perfil, comportamento) e/ou do seu 

histórico de escolhas. Já a recomendação por filtragem colaborativa leva em 

consideração escolhas realizadas por usuários com características similares. Por último, 

o SRH efetua a recomendação através da aplicação das técnicas utilizadas pelos SRBC e 

SRC, de forma a atingir um maior número de possibilidades e sugerir objetos que 

diretamente não aparentam estar relacionados. 

 Um sistema de recomendação de música deve ser capaz de detectar 

automaticamente as preferências e gerar listas de reprodução de acordo com as mesmas. 

Com isso, o desenvolvimento de sistemas de recomendação para essa área, cria 

oportunidades para agregar os usuários que estão interessados em música [29].  

 Atualmente, com base no comportamento que os usuários têm ao escutar 

músicas e nas classificações que os mesmo fornecem, o algoritmo de filtragem 

colaborativa demonstra ter um bom desempenho [3]. Combinado com o uso de 

filtragem baseada em conteúdo, o usuário pode obter uma lista de músicas filtrada por 

diversas características, como ritmo, afinação, gênero, instrumento, etc [23]. Tais 

técnicas podem ser ainda combinadas com outros métodos que beneficiem e tragam 

maior rendimento ao sistema ao entregar a resposta que os usuários desejam, como por 

exemplo, o uso de técnicas de aprendizado de maquinas [27]. 

2.2. Sistemas de recomendação para grupos 

Tradicionalmente os sistemas de recomendação efetuam as suas recomendações para 

utilizadores individuais. No entanto, em alguns cenários e contextos a recomendação 

para um grupo de indivíduos e mais adequada [21], pois a metodologia tradicional não 

leva em consideração o coletivo em conta. Atualmente não existe uma grande 



  

quantidade de trabalhos científicos baseados nos sistemas de recomendação para grupos 

e o número de aplicações online com esse fim é muito menor do que os trabalhos para 

recomendação individual [21]. 

 É importante definir a noção de grupo. Um grupo é um conjunto de duas ou mais 

pessoas reunidas por alguma característica seja um interesse comum. Para sistemas de 

recomendação para grupos, podemos definir grupos de quatro maneiras diferentes [8, 

9]:  

• Grupo estabelecido: um número de pessoas que explicitamente escolheram ser 

parte de um grupo, devido a algum interesse de longo prazo compartilhado;  

• Grupo ocasional: um número de pessoas que, ocasionalmente, realizam algo 

juntos. Os seus membros têm um objetivo comum em um momento particular;  

• Grupo aleatório: um número de pessoas que compartilham um mesmo ambiente 

em um momento particular, sem interesse explícito que as una;  

• Grupo identificado automaticamente: grupos que são automaticamente 

detectados considerando as preferências dos usuários e/ou recursos disponíveis. 

 Na recomendação do grupo, conjecturamos que cada usuário terá uma 

preferência relativa por um item, dependendo de sua afinidade com outros membros do 

grupo [22]. Formalizar a semântica da preferência relativa levanta dois novos desafios: 

(I) como explicar as afinidades do usuário na definição da preferência relativa e (II) 

como combinar a preferência relativa com as funções de consenso da recomendação do 

grupo popular [10]. 

2.2.1 Classificação 

Segundo [19], diversas pesquisas na área consideram características classificatórias que 

ditam como os sistemas são consolidados e feitos, de acordo com problemas específicos 

que são abordados em seus trabalhos, tornando assim dificultoso o mapeamento dos 

mecanismos e métodos ao se gerar soluções para problemáticas envolvidas em sistemas 

de recomendações em grupos de maneira geral. Com isso, uma taxonomia de 

classificação foi criada, baseada em quatro dimensões consideradas importantes ao se 

projetar sistemas de recomendação em grupo. 

 A primeira delas se refere às preferências de cada indivíduo, que podem ser 

conhecidas antecipadamente pelos sistemas, ou determinadas ao longo do tempo. A 

segunda descreve como os itens recomendados são apresentados aos usuários, que 

podem ser experimentados pelos membros do grupo ou ser dado como opção de 

escolha. O terceiro aborda qual tipo de grupo que o sistema abrange. Ele pode ser ativo, 

onde ele pode negociar o modelo do grupo, ou pode ser passivo, onde o grupo não 

influencia na maneira com que as preferências individuais são agregadas, o que 

acontece na maior parte dos cenários. O quarto refere-se a como será feita a 

recomendação. Ela pode recomendar um único item como no caso de filmes, visto que 

pessoas normalmente assistem a apenas um filme por noite. Porém, também é possível a 

recomendação de um conjunto de itens para serem utilizados em sequência, mais usual, 

por exemplo, uma grade de programação de TV. 

 Segundo [11], ainda há mais duas dimensões a serem consideradas. Temos que 

levar em conta como as previsões de preferência individuais são obtidas, que podem ser 



  

por filtragem colaborativa e baseada em conteúdo. E também temos que considerar se 

iremos agregar as recomendações, produzidas para indivíduos e depois agregadas na 

recomendação para o grupo, ou se iremos agregar perfis, onde as preferências 

individuais são agregadas no modelo do grupo, e este modelo é usado para produzir a 

recomendação do grupo. 

2.2.2 Geração de recomendação 

A geração de recomendação é a tarefa mais estudada pelos pesquisadores em 

recomendação para grupos, visto que para gerar uma recomendação, alguma estratégia 

de agregação precisa ser utilizada e a escolha de qual estratégia se utilizar não é uma 

tarefa trivial [24]. As informações sobre as preferências individuais devem ser 

combinadas de uma forma que o sistema possa verificar a adequação de itens 

particulares para o grupo como um todo [18]. 

 Na obtenção da recomendação propriamente dita, os sistemas orientados a 

grupos, tentam envolver de alguma forma a agregação e extrapolação das preferências 

individuais dos vários elementos para a noção de preferência do grupo [18]. Existem 

três abordagens principais: 

2.2.2.1 Agregação de recomendações individuais 

A agregação de recomendações individuais é um método simples de agregação que, a 

partir da geração de uma lista com um pequeno número de recomendações para cada 

membro, mescla estas listas em uma única lista [20]. Esta estratégia agrada a maioria 

dos membros do grupo, porém pode não satisfazer a todos. Para este fim, deve ser 

adotado uma técnica auxiliar, por exemplo, a eliminação dos itens menos importantes, 

ou seja, de acordo com a relevância do item para cada membro do grupo [12]. 

2.2.2.2 Construção de modelo de preferência do grupo 

Esta estratégia de agregação de construção de um modelo único de preferência do grupo 

não utiliza a predição da avaliação de usuários, mas apenas as informações de 

preferência individual dos membros do grupo para alcançar um modelo de preferências 

para o grupo como um todo. O modelo do grupo é utilizado para a previsão da avaliação 

dos itens candidatos à recomendação para o grupo. Em alguns casos, o modelo de 

preferência do grupo pode ser visualizado como uma agregação dos modelos de 

preferências individuais, como acontece em [25]. Em outros casos, o modelo de 

preferência de grupo pode ser representado como uma agregação de modelos de 

preferência de subgrupos, como por exemplo, em [26]. 

2.2.2.3Agregação das avaliações/preferências para itens particulares 

Pode utilizar a predição da avaliação de itens ainda não avaliados ou a avaliação 

explícita dos itens. A avaliação explícita é estratégia mais utilizada. Este tipo de 

estratégia tem diversas vantagens. Elas apresentam resultados que podem ser 

diretamente relacionados aos resultados que seriam percebidos por membros individuais 

do grupo. Isto significa que os resultados são relativamente fáceis de explicar. 

Entretanto, as recomendações são menos propensas a identificar itens inesperados para 

os membros do grupo [10]. 



  

3. Sistemas de recomendação musical para grupos 

No âmbito musical, há uma gama de possibilidades a serem exploradas. Selecionamos 

os trabalhos que tiveram maior relevância e que agregaram mais em termos de 

pesquisas, resultados e desenvolvimento na área, além de serem os mais conhecidos e os 

mais citados por diversos artigos. Os mesmos foram reconhecidos por influenciar o 

modo como os sistemas de recomendação para grupos foram concebidos. 

 O MusicFX [13] é um sistema que permite que os membros de uma academia 

influenciem, porém não diretamente, a seleção da música que será tocada na academia. 

O sistema inclui um banco de dados com as preferências de seus membros, um leitor de 

tag para rastrear quem se encontra na academia e um algoritmo que arbitra as músicas 

dentre 91 gêneros, de acordo com a preferencia dos usuários presentes na academia. 

 O Flytrap [14] reconhece os gostos musicais de seus usuários e pode 

automaticamente construir uma playlist que tenta agradar a todos na sala. O sistema 

funciona analisando as músicas que os indivíduos escutam em seus computadores. Os 

usuários do sistema possuem tag’s RFID que permitem que o sistema saiba quando 

estão próximos. Utilizando informações de preferência, obtidas ao observar seus 

usuários e o conhecimento de como os gêneros de música se inter-relacionam, como os 

artistas influenciaram uns aos outros e que tipos de transições entre as músicas as 

pessoas tendem a fazer, o DJ virtual escolhe uma canção. O sistema tenta satisfazer as 

pessoas presentes na sala, mas também faz uma lista de reprodução que encaixa sua 

própria noção do que deve vir a seguir. Depois de escolher uma música, a música é 

automaticamente transmitida pela rede e reproduzida na máquina mais próxima. 

 PartyVote [15] é uma jukebox democrática projetada para dar a todos os 

participantes uma influência igual na música tocada em reuniões sociais ou festas. O 

PartyVote foi projetado para escolher a música apropriada para grupos com 

intervenções mínimas por parte dos usuários e nenhum perfil de usuário preexistente. 

Ele utiliza a redução de dimensionalidade para mostrar a similaridade de músicas e 

informações de sobreposições sobre como os votos afetam a música tocada. A votação 

permite aos usuários vincular as seleções de música com os indivíduos.  

 Adaptive Radio [16] é um sistema que seleciona música para tocar em um 

ambiente compartilhado. Ao invés de tentar reproduzir as músicas que os usuários 

querem ouvir, o sistema evita reproduzir músicas que eles não querem ouvir. Os autores 

defendem que adotar preferências negativas torna menos entediante a avaliação dos 

itens para o usuário, visto que o sistema assume que o usuário gosta de todos os itens 

disponíveis, a menos que o usuário o avalie negativamente. 

 SAfeDJ [17] é um sistema que ajuda os motoristas a diminuir a fadiga e 

emoções negativas ao dirigir, por selecionar uma lista de música que se adeque as 

situações a que eles estão inseridos, como por exemplo um engarrafamento, permitindo 

que diferentes smartphones recomendem colaborativamente as melhores músicas. 

4. Análise Comparativa  

Todos os sistemas citados utilizaram técnicas já vistas na Seção 2 desse trabalho. Na 

Tabela 1 temos os sistemas citados relacionados por tipo de grupos, classificação e 

geração de recomendação. 



  

Tabela 1. Análise dos sistemas por tipo, classificação e geração de recomendação. 

Nome do Sistema Tipo de Grupo 

Classificação da estratégia de recomendação para grupos 

Geração de 
recomendação 

Preferências individuais são 
conhecidas ou 

desenvolvidas com o tempo: 

Itens recomendados são 
experimentados pelo 

grupo ou apresentados 
como opção 

Grupo ativo 
ou passivo 

Recomendação de 
um único item ou 
de uma sequência 

Abordagem baseada em 
filtragem colaborativa ou 

conteúdo 

Agregação de 
recomendações ou de 

perfis 

MusicFX [13]  
Grupo 

ocasional 
Conhecidas / desenvolvidas 

com o tempo 
Experimentados pelo 

grupo 
Passivo Único item - Perfis 

Construção de 
modelo de 

preferência do grupo 

Flytrap [14]  Grupo aleatório 
Conhecidas / desenvolvidas 

com o tempo 
Experimentados pelo 

grupo 
Passivo Único item Filtragem colaborativa Perfis 

Agregação das 
avaliações / 

preferências para 
itens particulares 

PartyVote [15]  
Grupo 

estabelecido 
Desenvolvidas com o tempo 

Experimentados pelo 
grupo 

Passivo Único item Filtragem colaborativa Recomendações 

Agregação das 
avaliações / 

preferências para 
itens particulares 

Adaptive Radio 
[16]  

Grupo aleatório Desenvolvidas com o tempo 
Experimentados pelo 

grupo 
Passivo Único item - Recomendações 

Agregação das 
avaliações / 

preferências para 
itens particulares 

SAfeDJ [17]  
Grupo 

estabelecido 
Conhecidas/desenvolvidas 

com o tempo 
Experimentados pelo 

grupo 
Passivo Único item - Recomendações/perfis 

Construção de 
modelo de 

preferência do grupo 



  

 Além disso, em questões de tomada de decisão, os sistemas podem 

simplesmente traduzir a solução com a maior avaliação em ação, sem requisitar o 

consentimento de nenhum membro do grupo. O Adaptive Radio [16], Flytrap [14] e 

MusicFX [13] realizam a tomada de decisão pelo grupo, visto que não é praticável 

haver uma discussão para cada recomendação de música para o grupo. 

 Note que em termos de classificação quanto ao tipo de filtragem [19], a maior 

parte dos sistemas analisados não se encaixou em nenhuma das opções (Filtragem 

colaborativa ou baseada em conteúdo), dado que os mesmos utilizavam métodos de 

filtragem modificados, e até novos, que diferiam das abordagens tradicionais. Podemos 

citar, como por exemplo, Adaptative Radio [16] encontra soluções utilizando 

preferencias negativas, o que o distingue do filtro colaborativo. Ao contrario da 

filtragem colaborativa, as preferencias negativas são um caminho simples para os 

grupos consolidarem suas preferencias. 

5. Conclusão 

O trabalho apresentado resumiu e analisou de forma sucinta sistemas de recomendação 

em grupo, além de demonstrar o alcance que eles têm no meio músical, levando em 

consideração o cenário atual e reunir de forma objetiva e concisa os paradigmas que são 

abrangidos nesse campo de pesquisa. 

 Podemos concluir que na área de sistemas de recomendação, há diversas 

pesquisas no que se refere a recomendações individuais. No coletivo, há uma vasta área 

a ser explorada. A música sempre foi um componente importante da nossa vida, e agora 

temos maior acesso a ela, devido à alta conectividade proporcionada tanto pela internet, 

quanto a tecnologia móvel.  Além disso, podemos ver que sistemas que somente 

consideram a música em si e a avaliação dos usuários não são suficientes para que haja 

recomendações consistentes, tendo que também se levar em conta diversos campos de 

pesquisa como a percepção músical, psicologia, neurociência, etc.  

 Com isso temos abertura para diversos tipos de soluções que possibilitam que a 

música possa adquirir um patamar acima do que se encontra atualmente, levando a 

interação que o usuário tem com o sistema atinjam novos níveis de percepção. Assim 

sendo, sistemas de recomendação para grupos voltados para a música se tornarão mais 

frequentemente presentes em nossas vidas. 
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