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RESUMO
Os sistemas de recomendação têm atraído grande interesse de negócios
digitais por proporcionar experiência personalizada aos usuários por meio de
sugestões relacionadas às suas preferências. O problema de cold-start de usuário,
abordado por diversos autores na literatura, é muito comum em sistemas de
recomendação. Este problema é caracterizado pela falta de informação (ex.:
avaliações de itens, compras efetuadas, marcas favoritas, categorias de interesse)
do usuário. A falta de informação causa a diminuição da assertividade das
recomendações efetuadas por esses sistemas. Este trabalho apresenta uma
abordagem baseada em conteúdo social multimodal com intuito de atenuar o
problema de cold-start. São selecionados algoritmos de Aprendizado de Máquina
utilizados no processamento das recomendações, que são baseadas em
informações de imagens e textos provenientes de redes sociais. A validação da
proposta se dá pelo atendimento aos requisitos funcionais e não funcionais oriundos
da literatura. Entre os requisitos não funcionais, define-se: (1) comportamento em
relação ao tempo e (2) utilidade das recomendações, validada por meio das métricas
Root Mean Square Error (RMSE) para feedback explicito e Click-Through Rate
(CTR) para feedback implícito.
Palavras-chave: Sistemas de Recomendação; Mineração de dados em redes
sociais; Recomendação Social; Cold-start de Usuário; Deep Learning.
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ABSTRACT
E-commerce recommendation based on images and texts from Social
Networks for Cold-start Users
Recommendation systems have attracted great interest from digital
businesses by providing user with personalized experience through suggestions
related to their preferences. Several authors in the literature have addressed the user
cold-start problem, which is very common in recommendation systems. This problem
is characterized by the lack of information (e.g., item evaluations, purchases made,
favorite brands, and categories of interest) about the user. The lack of information
causes a decrease in the assertiveness of the recommendations made by these
systems. This work presents an approach based on multimodal social content in
order to reduce the cold-start problem. Machine Learning algorithms are used to
process the recommendations, which are based on information from images and
texts from social networks. The validation of the proposal is based on the fulfillment
of functional and non-functional requirements from the literature. Among nonfunctional requirements are: (1) time-behavior and (2) utility of recommendations,
validated using the metrics Root Mean Square Error (RMSE) for explicit feedback
and Click-Through Rate (CTR) for implicit feedback.
Key-words: Recommender Systems; Social Network
Recommendation; User cold-start; Deep Learning.
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Lista de Abreviaturas e Siglas
ANN

Artificial Neural Networks

API

Application Programming Interface

BOW

Bag of Words

CNN

Convolutional Neural Network

CTR

Click-Through Rate

DBaaS

Database as a Service

GPU

Graphics Processing Unit

IaaS

Infrastructure as a Service

KNN

K-Nearest Neighborhood

LOO

Leave-one-out

MAE

Mean Absolute Error

MF

Matrix Factorization

ML

Machine Learning

NoSQL

Not only SQL

PCA

Principal Component Analysis

RBF

Radial Basis Function

ReLU

Rectified Linear Unit

Rest

Representational State Transfer

RMSE

Root Mean Square Error

SIFT

Scale-Invariant Feature Transform

SR

Sistema de Recomendação

SVD

Singular Value Decomposition

SVM

Support Vector Machine

TF-IDF

Term Frequency / Inverse Document Frequency

URL

Uniform Resource Locator

VSM

Vector Space Model

WR

Without Replacement
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INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Na era do comércio digital, devido ao crescimento acelerado na utilização de
e-commerces a tarefa de efetuar recomendações eficientes de produtos para um
grande número de usuários se torna cada vez mais complexa. Devido a isso
sistemas de recomendação desempenham o papel de realizar recomendações
priorizando os produtos de interesse do usuário, minimizando a oferta de produtos
possivelmente irrelevantes, maximizando a probabilidade do usuário utilizar a
recomendação e consequentemente aumentar a satisfação por parte deste usuário
em relação ao e-commerce.
Casos de sucesso que representam a importância dos sistemas de
recomendação são as recomendações de filme da Netflix, recomendações de
música

do

Pandora

e

recomendação

de

produtos

da

Amazon.

Essas

recomendações representam grande impacto econômico para estas aplicações de
negócio.
No caso específico da Amazon, 20% das vendas são originadas por sistemas
de recomendação. Estes sistemas têm sido utilizados com sucesso para resolver o
alto volume de informações envolvidas e apoiar as decisões de compra dos usuários
(QIAN et al., 2014). Uma pesquisa realizada de forma on-line com varejistas do
mercado identificou que mais de 50% deles planejam ampliar os recursos de
recomendação em seus sites (ENG; HUANG; CHU, 2014).
Um problema bastante comum em sistemas de recomendação caracterizado
pela falta de informação (ex.: avaliações de itens, compras efetuadas, marcas
favoritas, categorias de interesse) do novo usuário é chamado de cold-start . Esta
falta de informação é uma preocupação contínua, visto que a entrada de novos
usuários acontece a todo instante ocasionando a diminuição da eficiência das
recomendações.
Atualmente existem diversas pesquisas relacionadas ao problema de coldstart de usuário, são propostas diferentes técnicas e fontes adicionais de informação
para mitigar o problema (GONZALEZ CAMACHO; ALVES-SOUZA, 2018). Estas
fontes adicionais geralmente são divididas em: informações explícitas (fornecidas
pelo usuário) e informações de fontes alternativas. As informações de fontes
alternativas podem ser obtidas por exemplo de dados obtidos de redes sociais,
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informações de localização do usuário, informações relacionadas ao contexto e
comportamento de cliques no website.
As recomendações de produtos personalizadas com base em dados sociais
do usuário são consideradas uma grande oportunidade de negócio no e-commerce,
levando em consideração o fato de que as redes sociais estão em constante
crescimento. Estima-se que o número de usuários ativos de mídia social no mundo
alcance cerca de 3,02 bilhões até 2021 (ANASTACIO, 2018).
Grande parte dos e-commerces já propiciam a funcionalidade de login social,
os quais possibilitam o acesso aos dados sociais dos usuários como: dados
demográficos, fotos, vídeos, postagens, compartilhamentos e likes.
As redes sociais Facebook e Twitter, foco do presente trabalho, apresentam
enorme crescimento na última década sendo o Facebook a rede social mais utilizada
na atualidade (QUBA, 2015). Atualmente existem mais de dois bilhões de usuários
conectados a pelo menos uma rede social e estima-se que são criadas quatro
milhões de postagens por minuto (OLIVEIRA et al., 2016). A média diária de
compartilhamento de fotos no Instagram é 60 milhões (YOU; BHATIA; LUO, 2016).
A utilização conjunta de textos e imagens provenientes de diferentes
elementos das redes sociais pode agregar mais informações para identificar o
interesse do usuário e melhorar a qualidade da recomendação o que resultaria em
recomendações mais eficientes, as quais beneficiam ambas as partes, o usuário e o
e-commerce.
1.2 Objetivo
O objetivo do trabalho é apresentar uma abordagem alternativa para o
tratamento do problema de cold-start de usuário. A abordagem parte da mineração
de dados multimodais (textos e imagens) provenientes de redes sociais e realiza
recomendações com base em técnicas e algoritmos de Machine Learning (ML).
1.3 Contribuição
Contribuição Acadêmica
Diversos trabalhos fazem uso de dados sociais para efetuar recomendações
(QUBA, 2015) (PRANDO, 2016) (ZHANG; PENNACCHIOTTI, 2013a e 2013b),

13

porém foram encontradas poucas pesquisas e experimentos que evidenciam
resultados sobre a utilização conjunta de textos e imagens compartilhados em redes
sociais (OLIVEIRA et al., 2016), (CINAR; ZOGHBI; MOENS, 2015) para inferir
preferências do usuário ou efetuar recomendações. Desta forma, a principal
contribuição deste trabalho é avaliar o uso de textos e imagens obtidas de redes
sociais combinados como uma alternativa para tratamento do problema de coldstart. É investigada a extração e associação de diferentes elementos das redes
sociais para identificar o interesse do usuário por produtos de um e-commerce
utilizando as redes sociais Facebook e Twitter.
O presente trabalho estende os seguintes estudos:
1) Prando (2016) - Um Sistema de Recomendação para E-commerce Utilizando
Redes Sociais para solução de cold-start
O estudo apresenta uma alternativa para tratamento do problema de coldstart com o uso de ações diretas de usuário na rede social (ex.: postagem,
compartilhamento e likes em conteúdo). O autor se aprofunda no uso de tecnologias
Big Data, para efetuar processamento das recomendações com eficiência para ecommerces, levando em consideração a grande quantidade de produtos e dados
presentes nas redes sociais. São utilizadas técnicas de mineração de dados e
mineração de texto.
É utilizado como base o processo de recomendação, arquitetura e tecnologias
propostas pelo autor.
2) Cinar, Zoghbi e Moens (2015) - Inferring User Interests on Social Media from Text
and Images
No estudo são utilizados pins (posts) obtidos da rede social Pinterest para
inferir as preferências do usuário por categorias de interesse existentes na rede
social. O autor apresenta uma visão geral comparando diferentes técnicas de ML
utilizando somente texto, somente imagens e a combinação de texto e imagens. A
combinação de dados de natureza multimodal apresentou os melhores resultados na
inferência da preferência do usuário.
Neste trabalho são utilizadas técnicas apresentadas pelo autor para préprocessamento e representação de dados de natureza multimodal e junção de
diferentes formas de representação.
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Contribuição para a Indústria
A abordagem pode ser utilizada como alternativa para o tratamento do
problema de cold-start de usuário e possivelmente obter um interesse mais
personalizado de novos usuários utilizando a combinação de dados multimodais
originados a partir de diferentes ações diretas do usuário efetuadas em redes
sociais. A implementação é facilitada para casos em que o e-commerce já possua a
funcionalidade de login social e permissões para acesso aos dados do usuário (ex.:
postagens, compartilhamentos, likes em conteúdo).
1.4 Método de trabalho
O método de trabalho é composto pelas seguintes macro atividades:
Levantamento e análise das referências bibliográficas
O trabalho foi iniciado com levantamento das principais referências
bibliográficas relacionadas ao processo de mineração de dados de redes sociais
aplicados em SRs (Sistemas de Recomendação).
Os autores Li et al. (2015), Zhang e Pennacchiotti (2013a, 2013b), Isinkaye,
Forlajimi e Ojokoh (2015) e Reshma, Ambikesh e Thilagam (2016) abordam o
problema de cold-start de usuário ocasionado pela falta de informações sobre o
usuário.
Em seguida levantam-se hipóteses com foco na alternativa para tratamento
do problema de cold-start utilizando a combinação de dados de natureza multimodal
compartilhados pelo usuário em redes sociais (postagem, compartilhamento de
imagem e likes em conteúdo). Para isso, são utilizadas as pesquisas de Cinar,
Zoghbi e Moens (2015) e Oliveira (2016).
Na sequência é utilizada a pesquisa de Prando (2016) como base para
definição de tecnologias, arquitetura e processo de recomendação.
Posteriormente é efetuado o levantamento e análise de técnicas e algoritmos
de ML dentro do processo de mineração de dados, textos e imagens de redes
sociais. Para isso são utilizados os trabalhos de Amatriain et al. (2011), Zhang e
Pennacchiotti (2013a, 2013b). Também são utilizados e os trabalhos de Hu e Liu
(2012), Chen, Yang e Yang (2017), Cinar et al. (2015) e Oliveira (2016). A finalidade
da análise é selecionar as técnicas e algoritmo de ML que devem ser utilizados no
sistema a ser construído.
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1) Análise de características das redes sociais
Neste passo, foram analisadas as principais redes sociais levando em
consideração as seguintes características (PRANDO, 2016): (1) propósito geral
(QUBA, 2015); (2) quantidade de usuários (JIN et al., 2013) (QUBA, 2015); (3)
acesso aos dados por meio de Application Programming Interfaces (APIs) (QUBA,
2015) (PRANDO, 2016). Foram adotadas as redes sociais Facebook e Twitter, pois
se adequam às necessidades do trabalho.
2) Levantamento de dados
A amostra de dados selecionada se divide em: (1) um conjunto de dados
coletados de um e-commerce do tipo genérico que comercializa produtos de
diferentes categorias e subcategorias. Foi feita a coleta de dados por meio de
chamadas a APIs disponibilizadas pelo e-commerce e de um webcrawler, programa
que navega pela web de forma automatizada; (2) um conjunto de avaliações
(feedback) de usuários para os produtos a serem recomendados pelo SR obtidas
por meio do formulário disponibilizado na web que é apresentado ao usuário após
efetuar o login; (3) um conjunto de dados extraídos por meio de chamadas as API
das redes sociais Facebook e Twitter, estes dados representam interações do
usuário nestas redes sociais. As permissões para acesso a estes dados, no caso do
Facebook, são obtidas por meio de solicitação de acesso às informações durante o
login social do usuário.
3) Elaboração da Proposta
A partir da análise dos conceitos e trabalhos relacionados, foi desenvolvida a
proposta deste trabalho. A proposta é composta principalmente por (A) método
de mineração de dados sociais adaptado para conteúdo multimodal e (B)
processo de recomendação adaptado para conteúdo multimodal e análise de
sentimentos.
4) Implementação da aplicação social
Neste passo, foi construída a aplicação do Facebook que solicita ao usuário
autorização para acesso a postagens, compartilhamentos e likes em conteúdo. Para
o Twitter, não é necessário desenvolvimento de uma aplicação, pois a rede social
não restringe acesso a postagens públicas do usuário, porém deve ser criada uma
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aplicação no portal de desenvolvedor da rede social para obter acesso as chaves
para utilização das APIs do Twitter.
5) Implementação de Referência do SR (Modelagem)
A finalidade deste passo é apresentar os detalhes em relação ao escopo,
funções e requisitos do sistema de acordo com a abordagem proposta. São
utilizados como base os estudos de Prando (2016) e Amatriain (2012).
6) Implementação de Referência do SR (Construção)
Neste passo, são apresentados os passos seguidos na implementação
referencial. São detalhados os dados utilizados e obtenção destes dados. Além
disso, são apresentados detalhes de implementação das tarefas do processo de
recomendação proposto, algoritmos selecionados e detalhes da comparação destes
algoritmos.
7) Avaliação das Recomendações
No passo de avaliação das recomendações, são utilizadas a avaliação online
- utiliza opiniões de usuários reais - conforme proposta de Quba (2015). Para
avaliação do feedback explícito do usuário é utilizada a medida Root Mean Square
Error (RMSE), também utilizada nas propostas de Zhang e Pennacchiotti (2013a,
2013b) e Prando (2016). Para avaliação de feedback implícito é levada em
consideração a taxa Click-Through Rate (CTR), conforme apresentado por Quba
(2015).
8) Ambiente de Testes
Para o passo de testes do SR, é utilizado hardware virtualizado no modelo
Infraestrutura como Serviço (IaaS) e banco de dados no modelo Banco de Dados
como Serviço (DBaaS). O SR é disponibilizado na web e deve permitir o login social,
apresentar os itens recomendados e solicitar a avaliação destas recomendações.
9) Análise de Resultados
Neste último passo, é efetuada a validação da proposta de acordo com os
requisitos funcionais e não funcionais provenientes da literatura. Para avaliação das
recomendações, são utilizados os resultados obtidos por meio de (1) feedback
explícito dos usuários que permitiram acesso aos dados de sua conta no Facebook
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e (2) feedback implícito de usuários do Twitter selecionados para receber
recomendações. A análise dos resultados tem como objetivo apresentar o
atendimento aos requisitos do SR proposto. A precisão da recomendação é obtida
por meio da comparação das recomendações efetuadas com o feedback do usuário.
1.5 Organização do trabalho
A Seção 2, Revisão Bibliográfica, está dividida em conceitos básicos e
estado da arte. Nos conceitos básicos, é efetuada a apresentação de conceitos
relacionados SRs e problemas identificados. Em seguida são apresentados métodos
relacionados a representação multimodal (texto e imagem), conceitos sobre redes
sociais, análise de sentimentos e técnicas e algoritmos de ML utilizados no
processamento das recomendações. No estado da arte, são apresentados os
principais estudos relacionados que utilizam dados de redes sociais em sistemas de
recomendação, bem como os eventuais vínculos com a abordagem proposta.
A Seção 3, Proposta de abordagem baseada em conteúdo social
multimodal, apresenta detalhes sobre a abordagem proposta. São apresentadas e
justificadas as técnicas empregadas na análise dos dados sociais e algoritmos de
ML utilizados no processamento das recomendações relacionadas a abordagem
proposta.
A Seção 4, Implementação de Referência, desenvolve a aplicação da
abordagem proposta por meio da aplicação referencial. São apresentados detalhes
do escopo, funções, requisitos, amostras de dados selecionadas, detalhes da
implementação, tipos e métricas de avaliação e ambiente utilizados.
A Seção 5, Análise dos Resultados, apresenta a validação dos requisitos e
a avaliação do SR. As recomendações são avaliadas de acordo com o critério de
utilidade das recomendações por meio das métricas: (1) Root Mean Square Error
(RMSE) para feedback explícito do usuário para recomendações efetuadas na rede
social Facebook e (2) Click-Through Rate (CTR) para feedback implícito do usuário
para recomendações efetuadas na rede social Twitter.
Na Seção 6, Conclusão, apresenta a análise final do trabalho, descreve
limitações do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.
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6

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

6.1 Introdução
Nesta seção é apresentada a análise final do trabalho contendo o resumo e
avaliação dos principais resultados obtidos, contribuições, possíveis limitações e
sugestões para trabalhos futuros.
A proposta deste trabalho é composta por uma abordagem a qual parte da
mineração de dados multimodais (textos e imagens) provenientes de redes sociais
com base em técnicas e algoritmos de ML com intuito de atenuar o problema de
cold-start. Houve um cuidado para tornar a proposta genérica possibilitando o uso de
diferentes redes sociais.
Na Seção 3, foi apresentada a abordagem proposta com detalhamento do
método de mineração de dados sociais adaptado para conteúdo multimodal e do
processo de recomendação adaptado para conteúdo multimodal e análise de
sentimentos.
Para mostrar a abordagem de forma detalhada e prática foi efetuada uma
implementação referencial, na qual foram detalhados escopo, requisitos, dados
utilizados e a sequência das atividades.
Em seguida foi efetuada a análise dos resultados, apresentando a validação
dos requisitos previamente definidos na subseção Erro! Fonte de referência não
encontrada., indicando que o uso de dados sociais de natureza multimodal se
mostra propício no contexto de SRs.
Outra alternativa para avaliar a abordagem proposta seria realizar a
comparação do comportamento de compra dos usuários e dados obtidos de redes
sociais, porém para ter acesso a estes dados, seria necessário a utilização de um ecommerce real, o que não foi aplicado neste trabalho. Contudo, fica como proposta
para trabalhos futuros.
6.2 Avaliação dos resultados
A implementação referencial da abordagem proposta apresentou um
resultado similar ao apresentado no estudo de Prando (2016) utilizando a métrica
RMSE e resultado inferior ao apresentado por Quba (2015) utilizando a métrica
CTR.
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O valor do RMSE obtido foi de 1.76. Este valor é considerado um bom
resultado, levando em consideração a utilização de somente dados não estruturados
de natureza multimodal (textos e imagens) extraídos de alguns dos elementos
presentes nas redes sociais (postagem, compartilhamento de imagem e likes em
conteúdo) para identificar o interesse do usuário cold-start.
A relação entre notas do sistema e avaliações dos usuários apresentam
resultados razoáveis. Apesar de a correspondência exata entre as notas do sistema
e avaliações dos usuários ser igual a 21,69%, os valores menores ou igual a 1
somam 59,84%.
Foi apresentado um bom índice (60%) de interesse positivo dos usuários
pelas recomendações por meio do agrupamento das avaliações dos usuários. Não
foi possível efetuar a comparação com o estudo de Prando (2016) de acordo com o
interesse positivo do usuário recomendados, pois o estudo de Prando (2016) não
apresentou estas informações.
O valor do CTR obtido foi de 3,08%. Apesar do valor ser menor que o valor
apresentado por Quba (2016), o valor é um pouco maior que o CTR do Twitter,
2,8%. Uma possível justificativa para os melhores resultados obtidos por Quba
(2106) é a utilização de “robôs” que simulam pessoas com diferentes personalidades
e o uso de frases como “super oferta” nas recomendações.
O comportamento em relação ao tempo foi de 134 segundos. Apesar de ser
maior que o esperado (90 segundos), o valor pode ser considerado razoável,
levando em consideração as máquinas utilizadas (sem GPU), a utilização de
bibliotecas (ex.: Tensorflow) sem efetuar a compilação para o hardware específico
da máquina, o que traria o benefício das otimizações efetuadas na biblioteca pelos
fabricantes de hardware.
Assim, por meio da implementação referencial, considera-se que a
abordagem proposta apresenta razoável assertividade e se apresenta como uma
boa abordagem para um cenário de cold-start de usuário e que pode ser
aperfeiçoada com o uso de outros elementos da rede social.
6.3 Contribuições
● Evidenciou-se o uso de dados multimodais oriundos de redes sociais para
minimizar o problema cold-start, explorando técnicas de mineração de texto,
mineração de imagens e análise de sentimentos.
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● Analisou-se, utilizando dados reais, os classificadores SVM, Naïve Bayes,
Árvores de decisão e ANN com base nas métricas F1 score, precision e recall
nas tarefas de classificação de texto em classes de produtos e classificação
de polaridade do texto.
● Foi disponibilizado o código fonte da implementação de referência da
abordagem permitindo que trabalhos futuros façam uso do código.
6.4 Conclusões
Os resultados obtidos por meio da implementação de referência, mostram a
viabilidade da utilização da abordagem proposta. O uso de diferentes elementos das
redes sociais de natureza multimodal podem contribuir na formação do perfil do
usuário cold-start e consequentemente atenuar o problema de cold-start de usuário
na recomendação de produtos.
A abordagem proposta, em princípio, pode ser utilizada por diferentes tipos de
e-commerces mesmo que estes já possuam SR, com alteração somente no
processamento de recomendações para cenários de usuários cold-start.
Em consequência da proposta ser baseada em conteúdo, também pode ser
utilizada com o intuito de minimizar o problema de cold-start de itens
6.5 Possíveis limitações
● Os datasets, em relação ao tamanho e tipo dos dados utilizados na
implementação referencial configuram uma limitação, já que foram utilizadas 13
categorias do produto, 25 subcategorias do produto e 27 categorias de terceiro
nível, 162 pessoas participaram da avaliação das opiniões implícitas do usuário
e 64 pessoas participaram da avaliação das opiniões explícitas do usuário.
● A aquisição e uso de diferentes elementos das redes sociais para um sistema
de produção pode ser mais difícil, dependendo de questões como:
comprovação da empresa, aprovação da rede social, necessidade de estar de
acordo com as regulações de proteção de dados do país ou região e restrições
dos usuários em conceder permissão de acesso aos dados sociais.
● Sensibilidade da proposta no que se refere aos parâmetros ajustáveis, pois
este ajuste é dado de acordo com o contexto da aplicação, devendo ser levada
em consideração as formas de representação utilizadas.
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● A implementação referencial apresentou um RMSE bom de acordo com a
escala na interpretação dos resultados. Porém, é arriscado supor que os
resultados obtidos nesta proposta podem ser generalizados em outros
contextos de acordo com tipos de e-commerce e redes sociais.
6.6 Sugestões para trabalhos futuros
● Utilizar outras formas de representação de texto, como por exemplo, baseadas
em word embedding com aprofundamento das técnicas de mineração de texto.
● Avaliar o uso de outras técnicas para mineração de imagens, voltadas a
imagens muito complexas e com objetos diversos.
● Utilização de outros dados de natureza multimodal, como outros elementos das
redes sociais (ex.: locais nos quais uma pessoa foi marcada) e diferentes
dados relacionados aos elementos das redes sociais (ex.: vídeos, imagens que
possuem conteúdo textual).
● Contribuir com a abordagem proposta, explorando a utilização de técnicas de
extração de conteúdo textual das imagens.
● Utilizar a combinação de dados estruturados presentes nas redes sociais (ex.:
dados demográficos, preferência por categorias pré-definidas na rede social)
em conjunto com dados de natureza multimodal (texto e imagens)
apresentados neste trabalho.
● Apresentar a comparação de diferentes valores para o parâmetro ajustável do
calculo da similaridade ponderada intragrupo.
● Apresentar uma alternativa para automatizar as tarefas manuais utilizadas na
seleção das mensagens da rede social Twitter.
● Efetuar a comparação do uso de somente texto, somente imagens e dados de
natureza multimodal (texto e imagens) na recomendação de produtos.
● Analisar aspectos de segurança e privacidade do usuário.
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