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Resumo
Estudos econômicos recentes sinalizam a necessidade de busca por eficiência operacional
nos processos internos de empresas do ramo de Óleo e Gás. Neste cenário, a Tecnologia
da Informação e Comunicação apresenta-se como fator chave para a manutenção da
competitividade. O presente trabalho tem por objetivo analisar, a partir do desenvolvimento
de um protótipo, o desempenho quanto ao uso de sistemas de recomendação na etapa
de designação de profissionais para atendimento a serviços de TIC a bordo baseando-se
no histórico de serviços realizados. Para a implementação da solução, o trabalho aborda
conceitos fundamentais de processos de descoberta de conhecimento e métodos e métricas
relacionadas a sistemas de recomendação. Os resultados obtidos demonstram o potencial
de aprimoramento do processo de designação a partir do método de filtragem colaborativa
e os benefícios que podem ser obtidos a partir da sinergia entre as áreas tecnologias de
computação e sistemas de gestão.

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação, Problema de designação, Inteligência Com-
putacional.





Abstract
Recent economic studies related to oil and gas production and sale of have indicated the
necessity of operational efficiency in the internal processes of O&G companies. In this
scenario, ICT has become a key factor for maintaining competitiveness. In this context,
the present work aims to analyze, by the development of a prototype, the performance
of using recommendation systems in the step of professionals assignments to attend ICT
maintenance on board, based only on the history of services already performed. For the
implementation of the proposed solution, the work contemplates a study of the fundamental
concepts of knowledge discovery processes from databases and methods and metrics related
to recommendation systems. The results obtained demonstrate the potential for enhancing
the assingment process by using the collaborative filtering method and demonstrate the
benefits that can be achieved from the synergy of works involving computer technologies
and management systems.

Keywords: recommender systems, assignment problem, computational intelligence.
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Introdução

Em 2016, o consumo de óleo e gás representou, respectivamente, 32% e 21% do total
consumido em relação à matriz energética global. A despeito do aumento de investimentos
de energias limpas e a adoção de políticas de redução da emissão de carbono, quando
comparado ao ano anterior a produção de óleo apresentou aumento de 0,8% e o aumento
no consumo de gás natural alcançou 1,8% (ENERDATA, 2018). A representatividade e
aumento de consumo e produção relatados demonstram a relevância deste segmento no
desenvolvimento econômico global.

Em contrapartida, o relatório também aponta a redução em mais de 50% do preço
do barril de petróleo desde o primeiro semestre de 2015, reduzindo as margens de lucro do
processo produtivo e desestimulando investimentos. Por esta razão, o mercado de óleo e gás
tem dedicado esforços para impulsionar a eficiência operacional e a promover a redução de
custos, posicionando a TIC como um fator chave para obtenção dos resultados esperados.

Para que estes esforços obtenham êxito, provedores de serviços de TIC, através
de habilidades organizacionais especializadas, buscam o gerenciamento adequado dos
serviços por meio da combinação de mão de obra especializada, tecnologia da informação
e processos.

Dentre os serviços de TIC especializados no mercado de Óleo e Gás, destaca-se por
sua particularidade a manutenção presencial dos sistemas em plataformas de produção
e exploração. Diante de aspectos logísticos do ambiente offshore, a heterogeneidade de
sistemas, tecnologias, perfis profissionais e abrangência geográfica de atendimento a este
serviço, é relevante o gerenciamento eficiente dos serviços e dos recursos disponíveis
promovendo o alinhamento adequado do provedor de serviços alinhado às diretrizes
estabelecidas neste segmento de negócio.

Esta dissertação se propõe a explorar a etapa do processo de gerenciamento de
incidentes que envolve a designação de profissionais para atendimento a serviços de TIC
offshore através da utilização de sistemas de recomendação. O trabalho proposto consiste
em desenvolver um protótipo de sistema de recomendação capaz de aprimorar a tarefa de
designação de profissionais baseando-se no histórico de informações existentes.

A primeira parte deste trabalho é dedicada a descrição do cenário e do problema
a ser abordado. Em seguida são disponibilizados os referenciais teóricos dos principais
conceitos e técnicas utilizadas no experimento, cujas fases e resultado são detalhados na
terceira e última parte desta dissertação.
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1 Cenário do negócio

O caso analisado ocorre no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação(TIC)
da 1, empresa do setor de energia de capital aberto cujo acionista majoritário é o governo
brasileiro e com atuação predominante na exploração, produção, refino, comercialização
e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. Em 2017 a empresa contava com
120 plataformas em operação com produção diária de 2 milhões 767 mil barris de óleo
equivalente por dia com reservas provadas em 9,7 bilhões de barris de óleo equivalente
(PETROBRAS, 2018).

Os serviços de TIC offshore são suportados por equipamentos e sistemas de hardware
e software cujas indisponibilidades sujeitam a danos que variam desde prejuízo à imagem
da companhia à interdição da operação de plataformas por órgãos de fiscalização. Para
o processo de operação e manutenção destes sistemas em ambinente offshore, a gestão
responsável pelos serviços destaca as seguintes dificuldades:

• Logística de pessoas - O transporte de profissionais para unidades marítimas
offshore é caracterizado por elevados custos quando comparados a deslocamentos
terrestres ou marítimos. Além disso, há também limitações de vagas a bordo e
dispositivos legais que regularizam o tempo a bordo por profissional. Quando a
abrangência de atendimento determina a cobertura de toda a costa brasileira, nota-se
maior dificuldade no tratamento adequado da questão logística do serviço.

• Heterogeneidade de tecnologias e sistemas - o crescimento gradativo da frota
offshore da companhia ao longo dos seus 64 anos resultou em uma vasta variedade
de sistemas legados de diferentes tecnologias e fabricantes. Em paralelo, diferentes
projetos e revitalizações das unidades offshore acresceram ainda mais a diversidade do
cenário analisado, limitando ainda mais iniciativas de padronização de procedimentos
de manutenção e gestão de conhecimentos.

• Heterogeneidade de perfis profissionais - A busca por melhorias operacionais
demandou novas tecnologias e implicou no aumento do portfólio de serviços e
conhecimentos necessários para atuação plena em casos de inoperância de sistemas
de TIC. Os desafios que envolvem gestão de competências relacionadas ao processo
de manutenção se agravam em razão da busca pela redução de preços dos serviços e
consequentes limitações orçamentárias para formação de equipe. Além disso, este
aspecto também torna-se um desafio considerando a necessidade de uma ampla

1 http://www.petrobras.com.br/
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variedade de perfis especializados em sistemas de TIC offshore para cobrir a gama
de serviços, sistemas e localidades a serem atendidos.
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2 Descrição do Problema

Para a atendimento aos serviços de TIC, a empresa conta com um sistema de
Gerenciamento de Solicitações de Serviços e Incidentes(GSI) e aplica conceitos e boas
práticas de gerenciamento de incidentes recomendados pela Information Technology In-
frastructure Library(ITIL R©). Sua função consiste no gerenciamento do ciclo de vida de
todos incidentes tendo em vista o objetivo primário de restabelecimento dos serviços ao
usuário o mais rápido possível.

Para melhor compreensão das práticas adotadas pela organização e compreensão
do experimento realizado neste trabalho, a Figura 1 ilustra as 5 fases do ciclo de vida de
um serviço de TIC descritas a seguir:

• Estratégia do Serviço: aborda tarefas que visam obter a melhor compreensão das
expectativas do cliente de forma que a estratégia forneça valor suficiente para o
cliente e para as partes do fornecedor envolvidos;

• Desenho do Serviço: contempla o fornecimento de uma solução planejada envol-
vendo as áreas de negocio e os ambientes técnicos pertinentes;

• Transição de Serviço: trata das medidas necessárias para tornar operacional um
serviço novo ou alterado;

• Operação de Serviço: consiste na entrega do serviços de TIC dentro dos níveis
de serviços previamente acordado bem como a gestão da infraestrutura necessários
para apoiar a entrega dos serviços;

• Melhoria Contínua de Serviço: envolve medidas que visam a manutenção de
valor do serviço ao cliente.

A Figura 1 fornece também informações sobre os processos integrantes das res-
pectivas etapas do ciclo de vida apresentado. Ainda que não representados na ilustração,
biblioteca ITIL também disponibiliza termos que auxiliam na distinção e categorização
adequada de serviços realizados por uma organização de TIC:

• Incidente: interrupção não programada de um serviço;

• Evento: é uma mudança de estado de um sistema ou equipamento que pode indicar
anormalidade em um serviço prestado;

• Requisição: fornecimento de um novo recurso de TIC.
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Figura 1 – Fluxo de processos da Biblioteca ITIL R©.

Fonte: pdca.edchen.org

O atendimento da TIC inicia-se a partir da abertura do registro do tipo incidente,
evento ou requisição, realizado após o contato do cliente ou alarme emitido pelos sistemas
de gerenciamento remoto que monitoram a performance e disponibilidade dos sistemas
e serviços. Há uma primeira equipe de atendimento responsável pela categorização do
serviço, que consiste na identificação adequada do local, sistema e serviço a ser realizado.

Quando a demanda requer intervenção presencial, esta é escalonada a um operador
interno especializado que deverá analisar a demanda e designar os profissionais adequados
para serviços tendo em vista as informações disponibilizadas. Atualmente, a escolha
do profissional adequado baseia-se na disponibilidade e em análise subjetiva restrita às
percepções e recordações dos operadores e líderes. Esta rotina não conta com nenhum
sistema de suporte a decisões.

Para simplificação desta tarefa, uma estratégia implementada para algumas uni-
dades offshore consideradas críticas e com disponibilidade de vagas e vôos consiste na
alocação de profissionais com dedicação exclusiva e vagas permanentes a bordo destas
unidades. Para estes casos, os registros são basicamente encaminhados para os técnicos
que se encontrarem a bordo no momento da chegada do serviço. Esta alternativa, apesar
de facilitar a etapa de designação do profissional, não leva em consideração as habilidades
técnicas e performance do técnico a bordo para cada sistema ou serviço.

No entanto, a maioria das unidades offshore possuem restrições de vagas e vôos
e para estes casos a abordagem adotada para designação do técnico executante leva em
consideração a experiência na unidade e no sistema onde será realizado o serviço. Na
maioria dos casos onde não há riscos operacionais relevantes, para melhor aproveitamento
do profissional e otimização de custos logísticos, o embarque é realizado para atendimento
a lotes de serviços. Assim, a designação se torna mais complexa, pois não há uma métrica
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de classificação ou identificação de profissionais de modo a permitir uma comparação ou
ranqueamento quantitativo a partir de um conjunto heterogêneo de serviços. Tampouco
existe no processo atual algum mecanismo capaz de acompanhar e atualizar o desempenho
dos profissionais a medida que novos serviços são realizados.

Na área de otimização combinatória, existe o problema de designação 1(RAMSHAW;
TARJAN, 2012) no qual são dados um conjunto de agentes, tarefas e custos explícitos que
variam de acordo com a relação agente x tarefa. Nesta abordagem, o objetivo consiste na
designação de até um agente para cada tarefa e uma tarefa para cada agente de forma que
o custo total da soma das designações realizadas seja o menor possível.

No caso real analisado, no entanto, ao classificar os técnicos como agentes e as
demandas de TIC como tarefas, não teríamos de forma explícita os custos das relações
agente x tarefa e tampouco um método único a partir do qual estas informações, ainda que
implícitas, pudessem ser extraídas. Além disso, dado um conjunto de demandas de uma
determinada plataforma, em razão de restrições logísticas já relatadas, não seria possível a
designação do agente de menor custo para cada tarefa. Fazer-se-ia necessário designar um
único agente cuja soma dos custos de atendimento ao conjunto de tarefas fosse a menor
possível.

A Figura 2 ilustra a diferença na representação do problema real analisado e o
problema de designação descrito por Ramshaw e Tarjan (2012). Considerando os quadrados
como agentes e os círculos como tarefas, no grafo bipartido (a), as tarefas são distribuídas
pelos agentes disponíveis de forma a minimizar o custo total relatado para resolução de
cada tarefa. Já o grafo bipartido (b) ilustra uma abordagem mais próxima do problema
real analisado, onde a um único técnico deve ser realizada a designação para a execução
do conjunto de tarefas.

Figura 2 – Representação ilustrativa do problema.

Fonte: Elaborada pelo autor.

1 Assignment Problem
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3 Metodologia da pesquisa

Para Silva e Menezes (2005) uma pesquisa pode ser definida como "um conjunto
de ações propostas para encontrar a solução para um problema, que tem por base proce-
dimentos racionais e sistemáticos". Esta seção apresenta os procedimentos selecionados
para o tratamento do problema abordado nesta dissertação que promovam a coerência,
consistência, originalidade e objetivação instrínsecos de uma pesquisa científica.

Tendo por base as classificações de pesquisa propostas por Wazlawick (2017, p. 23)
e Gil (1991) as características relacionadas ao objetivos deste trabalho o enquadram
como pesquisa experimental aplicada no processo de designação de profissionais, mais
especificamente dentro da rotina de manutenção de TIC offshore.

Para compreensão do processo e contexto no qual se pretende intervir é realizada
inicialmente uma pesquisa exploratória (GIL, 1991) a partir da qual são levantadas
informações sobre os dificuldades além dos registros dos serviços prestados juntamente com
seus atributos e designações. A amostra obtida compreende os incidentes e solicitações de
serviços concluídos entre 2016 e 2017.

Em seguida, é realizado um refinamento da definição do problema baseado em
Chinneck (2018). Esta etapa consiste na elaboração da uma descrição concisa da questão
a ser tratada, da justificativa pela qual a questão ainda não fora tratada e uma discussão
da relevância em tratar a questão.

Para prosseguimento das atividades é realizada uma pesquisa bibliográfica para
levantamento dos conceitos, técnicas e últimos desenvolvimentos da área a qual se origina
a abordagem proposta de forma a levantar ferramentas e técnicas já disponíveis e que
juntas possam solucionar o problema abordado(WAZLAWICK, 2017).

Concluídos os levantamentos de dados, refinamentos e definição da solução a ser
implementada, é proposta a adoção do processo de descoberta de conhecimento a partir
de bases de dados (KDD - Knowledge Discovery from Databases) proposto por (FAYYAD;
PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). Em síntese, trata-se de um processo aplicável a
sistemas que objetivam transformar grandes volumes de dados em representações mais
compactas, abstratas e úteis ao usuário, sendo portanto, perfeitamente alinhado ao objetivo
deste trabalho.

O processo KDD ilustrado na Figura 4 no capítulo 6 é composto por 5 etapas até
a obtenção do conhecimento: seleção, pré-processamento, transformação, mineração de
dados e interpretação. Cada uma destas etapas possui uma variedade de técnicas que
devem ser selecionadas de acordo com os objetivos propostos e as características dos dados
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de entrada, sendo que o produto principal desenvolvido nesta dissertação encontra-se nas
etapas de mineração de dados e interpretação.
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4 Trabalhos Relacionados

Visando obter uma visão mais holista quanto à abordagens computacionais adotadas
para este tipo de problema, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de trabalhos
publicados a partir do ano de 2014 e indexadas nos mecanismos de busca do IEEE Digital
Library 1, Science@Direct 2, Google Acadêmico 3 e Scopus 4.

De forma a limitar o resultado a abordagens computacionais, além dos termos
"assignment problem"e "task assignment"relacionados ao tema foram acrescidos os termos
"decision support", "data mining"e "machine learning". A partir dos trabalhos com con-
textualizações semelhantes aos segmento estudado, a pesquisa também foi estendida às
referências bibliográficas utilizadas. Com base nos resultados obtidos, verifica-se que a
demanda por técnicas inteligentes para auxilio e automação na combinação de recursos
e requisições é uma necessidade que não se limita especificamente ao contexto onde o
problema desta dissertação está contido.

Em (LAZAROV; SHOVAL, 2002) é proposto um modelo e protótipo de sistema
especialista utilizando técnicas de mineração de dados para atribuição de técnicos na
resolução de problemas de TIC a partir da descrição do problema relatado pelo usuário.
No primeiro estágio o sistema obtém um vetor de palavras a partir do relato do usuário
através de técnicas de processamento de linguagem natural. No segundo estágio é realizada
uma correlação estatística do vetor de palavras do relato do usuário com os vetores de
palavras representando as habilidades e qualificações dos técnicos. No terceiro estágio,
as pontuações dos mais qualificados são aprimoradas se baseando em propriedades mais
detalhadas do registro e da organização solicitante. Por fim, o último estagio contempla a
otimização a partir do qual é fornecido um acumulado de registros acompanhado de um
conjunto de tamanho similar de técnicos mais apropriados para a atuação dos mesmos.

Isaias, Casaca e Pifano (2010) abordam o problema de designação de profissionais
em um orgão público de Portugal baseando-se nos perfis dos profissionais e diretamente
associado a gestão de competências. A abordagem proposta consiste no uso de sistemas de
recomendação, a partir do qual se propõe um modelo conceitual onde o usuário informa
o perfil de uma determinada atividade que requeira a recomendação de profissional e o
sistema retorna como resultado uma lista ordenada de profissionais por grau de competência
para a resolução da tarefa.

Tratando-se de plataformas de crowdsourcing, o problema consiste em combinar

1 http://ieeexplore.ieee.org
2 http://www.sciencedirect.com
3 https://scholar.google.com.br/
4 http://www.scopus.com
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de forma eficiente tarefas heterogêneas e profissionais com diferentes habilidades. Em
(HO; VAUGHAN, 2012) este problema é explorado a partir de informações extraídas
da plataforma Amazon Mechanical Turk 5. Tendo em vista a ausência inicial de dados
relacionadas as habilidades dos profissionais, foi proposta uma solução computacional em
duas etapas: a primeira contemplando a descoberta dos perfis baseando-se nas avaliações do
requisitante a partir de tarefas realizadas, e por fim a fase de exploração dos recursos, onde
a atribuição e uso dos profissionais é realizada. O problema de atribuição foi denominado
como online task assignment problem. A solução proposta baseou-se em técnicas de
programação linear, a partir do qual foi proposto o algoritmo Dual Task Assigner (DTA).

O segmento de Pesquisa e Desenvolvimento(P&D) também lida com problemas
semelhantes. Protasiewicz (2014) explora o problema na etapa específica de seleção de
revisores de projetos de pesquisa e artigos científicos. A abordagem proposta considera a
necessidade de seleção daqueles com a competência necessária para a a análise de diferentes
projetos e com neutralidade suficiente para prevenção de conflito de interesses. Neste
sentido, é proposto e disponibilizado o Sistema de Suporte para Seleção de Revisores 6

composto por 3 módulos lógicos: aquisição de dados, extração da informação, recomendação,
além da interface com o usuário. Técnicas de processamento de linguagem natural são
realizadas a partir de informações obtidas dos pesquisadores extraídas de bases de dados
abertas e mecanismos de busca na web, obtendo-se vetores de palavras para cada um dos
candidatos. Dentre as técnicas utilizadas, o trabalho adotou também um mecanismo de
ajuste de pesos das palavras em função da data de publicação, assumindo a possibilidade
de troca de áreas de pesquisa durante a carreira científica.

Já no contexto de gerenciamento de serviços de TI, em (DUAN; YEH, 2016) é
explorada a necessidade de atribuição de uma ou mais tarefas para os analistas mais
apropriados na empresa Grant Thornton Australia Limited 7. A questão analisada foi
enquadrada como um problema de análise de decisão multi critério (MCDA - Multiple-
Criteria Decision Analysis), onde foi proposto um sistema de suporte a decisão de atribuição
de tarefas ao analistas denominado Task Assignment Decision Support (TADS) sendo
eleitos a disponibilidade, qualidade e eficiência como critérios para a seleção do profissional
adequado.

Objetivando aprimorar a classificação adequada de serviços de TIC em uma organi-
zação de óleo e gás, Igboamalu (2017) propôs a implementação de um classificador baseado
em árvore de decisão para categorização e designação automática. Nesta abordagem foi
proposto inicialmente um estágio de categorização e designação automática baseada na
frequência de palavras chaves contidas no campo de descrição do problema relatado pelo
usuário.

5 https://www.mturk.com/
6 https://recenzenci.opi.org.pl/
7 https://www.grantthornton.com.au/
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Bellevik e Ekman (2017) consideraram o cenário da plataforma Just Arrive 8 e
a necessidade de combinação de serviços e trabalhadores estrangeiros recém chegados
na Suécia baseando-se nas habilidades verificadas inicialmente através de entrevistas e
posteriormente utilizando-se das avaliações realizadas pelos contratadores. Para o apri-
moramento do processo são propostos o uso de algoritmo de otimização combinatória
dados um conjunto de profissionais a um conjunto de empregos, e adicionalmente um
método computacional capaz de estimar as habilidades dos profissionais para utilização no
processo de otimização.

A literatura dispõe de uma variedade de segmentos que lidam com o problema
de designação e abordagens computacionais para o alcance dos objetivos específicos, tais
como o uso de técnicas de aprendizado de máquina, sistemas especializados e programação
linear.

8 https://justarrived.se/
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5 Trabalho proposto

Esta dissertação propõe analisar os resultados da utilização de técnicas e conceitos
utilizados em sistemas de recomendação para a designação de profissionais dentro do
cenário apresentado através do desenvolvimento de um protótipo de sistema de software
e utilização dos dados existentes. A análise referida contempla um mapeamento das
vantagens e fragilidades do uso desta abordagem e um mapeamento de técnicas aplicáveis
ao contexto analisado.

Além de auxiliar na rotina de designação de profissionais, a obtenção de resultados
satisfatórios no caso estudado pode trazer vantagens econômicas e competitividade a partir
do melhor aproveitamento dos profissionais disponíveis. Adicionalmente, toda a pesquisa
de mapeamento de algoritmos e técnicas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho
poderá ser reutilizada em processos análogos que envolvam o problema de desingação de
profissionais e possuam bases históricas de serviços anteriormente realizados.

A Figura 3 ilustra uma representação estrutural de um protótipo proposto pelo
autor formado por componentes especializados com as funcionalidades descritas a seguir:

• Componente fd: Dada uma relação de demandas para atendimento a uma deter-
minada localidade, mapear um perfil alvo de profissional a partir de um critério de
performance pré definido.

• Componente fh: A partir de um mesmo critério adotado em fd, extrair do histórico
de atendimentos um perfil dos profissionais existentes.

Figura 3 – Diagrama da solução proposta.

Demanda fd Perfil Ideal

fr

Perfis DisponíveisfhHistórico

Recomendação

Fonte: Elaborada pelo autor
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• Componente fr: Em posse do perfil alvo e perfis de usuários disponíveis, prover
uma recomendação de profissional(is) adequado(s).

Ao mesmo tempo que é requerida a indicação dos profissionais mais capacitados
para a execução das tarefas, a solução deverá viabilizar condições que permitam um
trade-off entre a indicação de profissionais com melhor performance e a oportunidade
de atuação a novos. Deverá considerar também a variação temporal do desempenho dos
profissionais ao decorrer dos seus atendimentos, seja por aprimoramento dos conhecimentos
ou por fatores externos ao contexto analisado.



Parte II

Referenciais teóricos
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Introdução

Nesta parte são apresentados os principais conceitos utilizados no desenvolvimento
deste trabalho descritos na parte III desta dissertação. O capítulo 6 apresenta o conceito do
processo denominado Knowledge Discovery in Databases(KDD) utilizado para organização
e sequenciamento das atividades necessárias desde a seleção dos dados até a obtenção dos
conhecimentos desejados.

O capítulo 7 apresenta a fundamentação teórica de sistemas de recomendação, a
taxonomia e suas propriedades. As demais seções apresentam uma descrição aprofundada
dos sistemas de recomendação baseados em filtragem colaborativa utilizada neste trabalho
e métricas de performance para análise dos resultados.
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6 Processo KDDM

Estima-se que os dados globais cresçam exponencialmente, alcançando 175 Zb
em 2025(IDC, 2018, p. 6). A medida que o volume de dados aumenta, torna-se maior
a complexidade, custo e subjetividade do processo como um todo, demandando maior
especialização e tempo de analistas e dificultando o reuso de soluções em diferentes cenários.
Por estas razões, o desenvolvimento e utilização de processos de descoberta de conhecimento
e suporte por técnicas computacionais torna-se oportuna e necessária para o alcance de
resultados satisfatórios.

Para compreensão, distinção e aplicação adequada dos termos relacionados a
processos de descoberta de conhecimento, Kurgan e Musilek (2006, p. 2) propõem definições
para as terminologias mais comuns conforme exposto no quadro 1.

Quadro 1 – Termos e descrições dos processos de descoberta de conhecimento.

Termo Descrição
Mineração de Dados
(DM - Data Mining)

refere-se a aplicações de algoritmos de mineração de
dados, elaborados para analisar dados e extrair pa-
drões a partir de uma determinada base

Descoberta de Conheci-
mento (KD - Knowledge
Discovery)

trata-se de um processo que consiste em um conjunto
de etapas que inclui a mineração de dados. Este pro-
cesso visa a obtenção de conhecimentos no domínio
de uma determinada aplicação

Descoberta de Conhe-
cimento em Banco de
Dados (KDD - Kno-
wledge Discovery in Da-
tabases)

consiste em uma série de passos a serem executados a
partir de um determinado conjunto de fatos que visa
alcançar um subconjunto de dados ou modelo compre-
ensível, válido, novo e potencialmente útil. Embora
o conceito possa abranger qualquer tipo de fonte de
dados, a definição enfatiza os bancos de dados como
fontes primárias para a busca de conhecimento.

Descoberta de Conheci-
mento e Mineração de
Dados (KDDM - Kno-
wledge Discovery and
Data Mining)

abrange todo o processo de extração de conhecimento,
desde a forma na qual os dados são armazenados e
acessados até a visualização e interpretação de resul-
tados e a interação homem-máquina.

Fonte: Próprio autor.

Quanto a modelos do processo, a literatura dispõe de uma diversidade de alter-
nativas, sendo que os mais populares distinguem-se basicamente pelo quantitativo de
passos e seus respectivos escopos. a Figura 4 ilustra um dos modelos, proposto por Fayyad,
Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996).
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Figura 4 – Processo KDD.

Seleção

Pré processamento

Transformação

Mineração de Dados

Interpretação

Fonte: Traduzido e Adaptado(Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996)).

Ainda que os modelos proponham independência no que se refere a ferramentas
utilizadas e áreas de aplicação, existem modelos que melhor se adaptam a demandas
industriais as quais normalmente lidam com cenários de aplicações mais complexos e
diferentes tipos de dados. No entanto, de maneira geral, genericamente todos os modelos
envolvem no mínimo as seguintes etapas discriminadas no Quadro 2

Quadro 2 – Etapas genéricas do processo KDD.

Etapa Descrição
Compreensão do domínio da
aplicação

Obtenção de conhecimentos referentes aos problemas
e objetivo do negócio

Compreensão dos dados Análise, compreensão e seleção de um subconjunto
revelante de dado

Preparação dos dados e iden-
tificação de tecnologias de
DM

Preprocessamento dos dados contemplando a seleção
de atributos tratamento de ruídos e de valores indispo-
níveis. Seleção de métodos e parâmetros pertinentes.

Mineração de dados Aplicação dos métodos de DM selecionados sobre os
dados preparados.

Avaliação Interpretação e análise dos resultados de DM.
Consolidação do conheci-
mento e implantação

Apresentação dos resultados obtidos, formulação de
como o conhecimento pode ser explorado e implemen-
tação na organização.

Fonte: Traduzido e Adaptado(KURGAN; MUSILEK, 2006, p. 9).

Em análise comparativa entre o esforço dedicado para diferentes etapas dos modelos
mais populares, verifica-se que de forma geral o maior esforço dedicado no processo destina-
se a preparação do dados. Tal fato justifica-se por problemas específicos de cada domínio,
pela indisponibilidade de dados necessários bem como erros de redundância e inconsistência
em dados obtidos.

Ao mesmo tempo, Kurgan e Musilek (2006, p. 17) indica que o esforço referente a
mineração de dados é relativamente baixo quando comparado às demais etapas. A principal
razão é o uso de métodos automatizados e semi-automatizados para a aplicação nos dados
preparados. Vale destacar a impossibilidade de se alcançar um algoritmo de mineração de
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dados universalmente melhor, mas sim um conjunto de algoritmos mais adequado para
domínios particulares, razão pela qual diferentes algoritmos em um projeto KDDM são
analisados.
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7 Sistemas de Recomendação

7.1 Sistemas de recomendação(SR)

Ricci, Rokach e Shapira (2011 apud JORGE et al., 2016) definem sistemas de
recomendação como um conjunto de ferramentas e técnicas de software capazes de prover
sugestões de itens para serem utilizados por um usuário. Tais sugestões podem ser baseadas
em informações disponíveis dos itens, dos usuários ou das interações que ocorrem entre
estas entidades.

A abordagem de uso de sistemas de recomendação considera a existência de
duas entidades fundamentais: Usuário e Item. A classe item denota o que o sistema
recomenda e usuário representa a entidade para o qual a recomendação é fornecida. De
forma geral, usuários possuem preferências por determinados itens, e estas preferências
devem ser representadas através de dados. (AGGARWAL, 2016, p. 1-3) (LESKOVEC;
RAJARAMAN; ULLMAN, 2014, p. 320). Considera-se também a indisponibilidade de
informações explícitas de preferências de todos os usuários e itens.

Usuários interagem com itens e as informações relacionadas a estas interações são
armazenadas em transações. Estas interações, geralmente representadas por através de
pontuações (ratings), são armazenadas na matriz de utilidades e representam os graus de
interesse ou preferência de itens pelos usuários(LESKOVEC; RAJARAMAN; ULLMAN,
2014, p. 320).

Face a relevância para sistemas de recomendação, além das entidades previamente
mencionadas, Ricci, Rokach e Shapira (2011, p. 9) destacam a transação como sendo um
registro que contém informações relacionadas a interação entre itens e usuários e que são
utilizados nos algoritmos de geração da recomendação.

A partir de dados e técnicas disponíveis, o sistema recomenda um subconjunto de
itens com maior probabilidade de atender as expectativas do usuário alvo, eliminando-se a
necessidade de predição de todas as preferências indisponíveis na matriz de utilidades, mas
apenas àquelas mais apropriadas conforme critério adotado (LESKOVEC; RAJARAMAN;
ULLMAN, 2014, p. 321).

As técnicas utilizadas no processo de recomendação podem ser classificadas conforme
Figura 5 baseada na taxonomia proposta por Isinkaye, Folajimi e Ojokoh (2015).

A filtragem baseada em conteúdo realiza a recomendação de itens baseados no
conteúdo ou perfil explícito dos itens ou usuários. Um aspecto crítico desta técnica é a
necessidade de fornecimento de características prévias dos itens ou usuários envolvidos no
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Figura 5 – Taxonomia de Sistemas de Recomendação.
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Fonte: Traduzida e Adaptada(ISINKAYE; FOLAJIMI; OJOKOH, 2015, p. 264).

processo.

A recomendação baseada em filtragem colaborativa por sua vez já não requer
que sejam fornecidas tais informações, pois o provimento das recomendações se baseiam
basicamente nas avaliações realizadas pos usuários com critérios de avaliação semelhantes
ao alvo de usuário para o qual se deseja recomendar.

Por fim, a filtragem híbrida promove basicamente a combinação das duas técnicas
de modo a buscar aprimoramento nos resultados da recomendação.

7.1.1 Áreas de aplicação

Pesquisas nesta área iniciaram-se a partir do crescimento explosivo de informações
disponíveis e do número de visitantes na internet a partir de sua expansão na década de 90
(KONSTAN; RIEDL, 2012) (AGGARWAL, 2016). Dentre os mais relevantes, destacam-
se o Tapestry(GOLDBERG et al., 1992), GroupLens (RESNICK et al., 1994), Ringo
(SHARDANAND; MAES, 1995) e Video Recommender (HILL et al., 1995).

Embora mais populares e melhor explorados no segmento de e-commerce, o uso
de SRs abrangeu também áreas como e-learning (MANOUSELIS et al., 2012), saúde
(DUAN; STREET; XU, 2011) , gerenciamento de recursos humanos (VELOSO; JORGE;
AZEVEDO, 2004) e transportes públicos (MOREIRA-MATIAS et al., 2013), além de
companhias que se baseiam em informações, tais como Google (LIU; DOLAN; PEDERSEN,
2010), Twitter (AHMED et al., 2013), LinkedIn (RODRIGUEZ; POSSE; ZHANG, 2012) e
NetFlix (STECK, 2013).
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7.1.2 Problemas relacionados a Sistemas de Recomendação

Apesar dos benefícios propostos pelo uso de sistemas de recomendação, algumas
questões devem ser consideradas no projeto e modelagem de sistemas de recomendação de
forma a mitigar prejuízos à qualidade e confiabilidade dos resultados oferecidos. Apresentam-
se abaixo os aspectos mais relevantes, segundo Lü et al. (2012, p. 6-7):

• Esparsidade de dados: Refere-se a baixa quantidade de avaliações de usuários para a
grande quantidade de itens em um sistema de recomendação dificultando principal-
mente a aplicação de métodos baseados em similaridades entre usuários ou itens a
partir das pontuações disponíveis(WANG; VRIES; REINDERS, 2006) (AGGARWAL,
2016, p. 24);

• Escalabilidade: Considera a questão de tempo, custo e interferências em sistemas de
recomendação ao se adicionar novos itens e serviços;

• Início a frio1: Refere-se a dificuldade de recomendações de itens a usuários novos
com ausência ou insuficiência de informações;

• Diversidade x Acurácia: Em um contexto onde os itens mais populares tendem a ser
frequentemente recomendados, uma boa lista de itens recomendados pelo sistema deve
considerar não apenas aqueles mais populares de fácil identificação como também
sugestões daqueles os quais os usuários teriam dificuldades de encontrar por conta
própria;

• Vulnerabilidade a ataques: Tentativas de manipulação das pontuações dos itens
promovendo ou inibindo recomendações (MOBASHER et al., 2007);

• Valor do tempo: Influência temporal aplicada nas preferências e recomendações
oferecidas levando em conta as mudanças de preferências de usuários em condições
reais;

• Avaliação de desempenho de recomendações: Dificuldade em aferir e comparar a
performance das recomendações propostas;

• Interface de usuário: Necessidade de desenvolvimento de apresentação adequada das
recomendações.

Um dos fenômenos experimentados pela maioria dos problemas a partir dos quais
os SRs se fazem necessários é conhecido como fenômeno da Cauda Longa 2. Trata-se de
um fenômeno facilmente notado em lojas virtuais, que diferentemente de lojas físicas não
1 Cold Start
2 Long Tail Phenomena
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se restringem a venda dos produtos mais populares e portanto necessitam de sistemas
de recomendação para apresentar todos os produtos disponíveis a usuários individuais e
assim agregar valor aos resultados do negócio.

7.2 Sistemas de Recomendação baseados em Filtragem Colabora-
tiva
A filtragem colaborativa é um dos métodos para a resolução das tarefas de predi-

ção e recomendação classificados por Burke (2002 apud RICCI; ROKACH; SHAPIRA,
2011, p. 11). Segundo Ekstrand et al. (2011), no domínio da informação de sistemas de
recomendação por filtragem colaborativa, um conjunto de usuários U = {u1, u2, ..., um}
interagem com um conjunto de itens I = {i1, i2, ..., in} expressando suas preferências entre
eles. Tais preferências podem ser representadas explicitamente por pontuações(ratings) ou
implicitamente derivadas de fontes alternativas.

As pontuações de avaliações formam triplas (usuário, item, pontuação) que são
armazenadas em uma matriz tipicamente esparsa Rm×n = (rjk) denominada matriz de
pontuações (rating matrix). Nesta matriz, cada linha representa um usuário uj sendo
1 ≤ j ≤ m e cada coluna representa um item ik sendo 1 ≤ k ≤ n.

Dadas as notações, a seguir são apresentadas as macro etapas que devem ser
realizadas pelo sistema (RICCI, 2014, p. 1513-1516):

1. Elicitação da preferência: consiste na capacidade do sistema em obter dos usuários
um conjunto de avaliações dos itens existentes. A experiência de um usuário por
um item pode ser representado por uma tupla (u, i,m, r(u, i,m)) ∈ U × I ×M×R,
onde u é o usuário que experimentou o item i na situação m e avaliou o item em
r(u, i,m) ∈ R. O conjunto R contem a escala da possíveis avaliações que podem
ser pontuadas pelos usuários, e r(u, i,m) explicita que a avaliação é uma função do
item, usuário e situação.

2. Predição de avaliações: consiste em predizer uma nova avaliação de um item por
um determinado usuário a partir do conjunto das avaliações previamente fornecidas
pelo conjunto de usuários. E(D) = {u, i,m, r(u, i,m)) : (u, i,m) ∈ D ⊂ U ×I ×M}
representa o conjunto de experiências utilizadas como base de dados e E∗(D∗) =
{u, i,m, r∗(u, i,m)) : (u, i,m) ∈ D∗ ⊂ U × I ×M}, onde r∗(·, ·, ·) é a função de
predição calculado a partir de uma tecnologia de recomendação específica. D∗ é
disjunto de D e representa um conjunto de combinações de itens, usuários e situações
para as quais o sistema de recomendação pode predizer as avaliações.

3. Recomendação de itens: consiste em apresentar ao usuário u na situação m os
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Figura 6 – Macro etapas de sistemas de recomendação.

Elicitação de
Preferência

Predição de
Avaliações

Recomendação
de Itens

Fonte: Próprio Autor.

N itens que apresentaram as maiores avaliações preditas pelo sistema. Pode ser
representado por um conjunto TopN(u,m) ⊂ I, onde | TopN(u,m) |= N , e se
i ∈ TopN(u,m) ⇒ r∗(u, i,m) ≥ r∗(u, i, j),∀j /∈ TopN(u,m) (ADOMAVICIUS;
TUZHILIN, 2005 apud RICCI, 2014, P. 1516)

A classe de Sistemas de Recomendação baseados em Filtragem Colaborativa3 provê
sugestões de itens para serem utilizados por um usuário, baseando-se na premissa de que
preferências e propensões do passado sejam bons indicadores de futuras preferências e
presumindo a existência de correlações e dependências entre itens e usuários. A partir
destas correlações são mensurados os graus de similaridades que são utilizados para a
predição de avaliações não disponíveis ou fornecidas para o sistema. (AGGARWAL, 2016,
p. 8).

A filtragem colaborativa consiste, portanto, em uma das técnicas relacionadas a
tarefa de predição de avaliações. Trata-se de uma abordagem personalizável cujas predições
para um determinado usuário são baseadas em avaliações ou interações ocorridas entre
outros usuários no sistema (NING; DESROSIERS; KARYPIS, 2015) (EKSTRAND et al.,
2011). Esta abordagem conta com uma variedade de algoritmos bem como métricas de
performance e bibliotecas de análise e implementação.

7.3 Métodos de Filtragem Colaborativa
A filtragem colaborativa pode ser baseada em modelo e/ou em vizinhança (NING;

DESROSIERS; KARYPIS, 2015, p. 38).

A filtragem colaborativa baseada em vizinhança é também conhecida como filtragem
colaborativa baseada em memória (BREESE; HECKERMAN; KADIE, 1998 apud NING;
DESROSIERS; KARYPIS, 2015, p. 38) ou heurística (COHEN; SCHAPIRE; SINGER,
1998 apud NING; DESROSIERS; KARYPIS, 2015, p. 38). Esta abordagem pode ser
baseada em itens ou usuários e utiliza diretamente as pontuações obtidas no domínio e
contidos na matriz de pontuação.

Quando baseados em usuários, predizem o interesse do usuário alvo para um
determinado item através das pontuações deste item realizadas por usuários denominados
vizinhos. Os vizinhos são definidos a partir da similaridade entre as avaliações de itens
3 Collaborative Filtering Recommender Systems
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em comum. Para aqueles os baseados em itens, a mesma predição é obtida a partir da
similaridade de outros itens avaliados pelo mesmo usuário.

Já os métodos baseados em modelos propõem o uso da matriz de pontuações
para aprender um modelo preditivo. A literatura oferece uma diversidade de abordagens.
No entanto, serão apresentadas as técnicas utilizadas neste trabalho: Singular Value
Decomposition(SVD), Support Vector Machine(SVM) e Large-Scale Parallel Collaborative
Filtering.

As seções 7.3.1, 7.3.1 e 7.3.3 descrevem os métodos de filtragem colaborativa
baseados em memória (usuário e item) e em modelos, bem como os parâmetros que
compõem suas configurações.

7.3.1 Filtragem Colaborativa Baseada em Usuário(UBCF)

A UBCF é também conhecida como filtragem colaborativa usuário-usuário ou
k-nn. O algoritmo adotado por esta técnica se propõe a identificar outros usuários cujos
comportamentos passados sejam similares ao usuário para o qual se deseja fornecer
recomendações e a partir de suas avaliações predizer itens que o usuário alvo irá preferir.

Desta forma, este algoritmo, proposto por Resnick et al. (1994 apud CACHEDA et
al., 2011, p. 10)(EKSTRAND et al., 2011) e representado pela Equação 7.1, inicialmente
calcula o grau de similaridade entre usuários a em seguida estabelece uma vizinhança s
onde N ⊂ U . A partir de então, é gerada a predição de um item i para um usuário u a
partir da combinação das pontuações dos usuários do conjunto N .

pu,i = r̄u +
∑

u′∈N s(u, u′)(ru′,i − r̄u′)∑
u′∈N | s(u, u′) |

(7.1)

Conforme demonstrado na Equação 7.1, o algoritmo presume que quanto maior a
similaridade entre os usuários, maior será a relevância da sua pontuação para a predição.
Desta forma, a contribuição na predição por cada vizinho é ponderado a partir do seu
respectivo grau de similaridade s(u, u′).

Considerando que usuários possuem diferentes critérios de avaliação e por con-
sequência diferentes distribuições e escalas de pontuações Herlocker, Konstan e Riedl
(2002 apud CACHEDA et al., 2011, p. 11) propõem uma extensão do algoritmo utilizando
normalização z-score conforme representada através da Equação 7.2.

pu,i = r̄u + σu

∑
u′∈N s(u, u′)(ru′,i − r̄u′)/σu′∑

u′∈N | s(u, u′) |
(7.2)

Através da média de avaliações r̄u a função permite compensar as diferenças entre a
escala de avaliação do usuário alvo. No entanto, tendo em vista diferentes perfis e critérios
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de avaliação dentro do conjunto de usuários, é possível extender a função de forma a
normalizar a predição .

Para a seleção de usuários para composição do conjunto de vizinhos, Shardanand e
Maes (1995) propõe uma filtragem baseada em uma pontuação mínima de corte (define-se
um valor mínimo de similaridade para que faça parte da vizinhança), enquanto Resnick
et al. (1994) propõe uma filtragem baseada em quantitativo pré estabelecido de vizinhos,
independente do grau de similaridade.

Funções de similaridade entre usuários

A literatura dispõe de diversas métricas que podem ser utilizadas na função
de similaridade s(u, u′) (AGARWAL; CHAUHAN, 2017, p. 621-623)(EKSTRAND et al.,
2011)(CACHEDA et al., 2011, p. 28-29). A seguir serão são apresentadas as mais populares:

Distância Euclidiana: Trata-se do método mais comum e em um caso especial da
distância de Minkowski com grau de distância equivalente a 2 (SINGH; YADAV; RANA,
2013, p. 14). Este método, representado pela Equação 7.3, se baseia na distância euclidiana
entre as avaliações.

s(u, v) =
√ ∑

i∈Iu∩Iv

(ru,i − rv,i)2 (7.3)

Correlação de Pearson (RESNICK et al., 1994): método que, conforme repre-
sentado na Equação 7.4, utiliza correlação estatística entre as avaliações comuns entre os
usuários.

s(u, v) =
∑

i∈Iu∩Iv
(ru,i − r̄u)(rv,i − r̄v)√∑

i∈Iu∩Iv
(ru,i − r̄u)2

√∑
i∈Iu∩Iv

(rv,i − r̄v)2
(7.4)

Correlação Restrita (SHARDANAND; MAES, 1995): Representada pela Equa-
ção 7.5, esta métrica se baseia na correlação de Pearson. No entanto, substitui a média
do usuário para uma pontuação central da escala adotada de forma a levar em conta as
diferenças entre pontuações positivas e negativas.

s(u, v) =
∑

i∈Iu∩Iv
(ru,i − rz)(rv,i − rz)√∑

i∈Iu∩Iv
(ru,i − rz)2

√∑
i∈Iu∩Iv

(rv,i − rz)2
(7.5)

Similaridade Vetorial (Cosseno)(BREESE; HECKERMAN; KADIE, 1998):
esta técnica trata usuários como vetores de pontuações de itens. Desta forma mede a
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distância de cossenos entre dois usuários. É representada pela equação 7.6.

s(u, v) = ru • rv

‖ ru ‖2‖ rv ‖2
=

∑
i ru,irv,i√∑

i r
2
u,i

√∑
i r

2
v,i

(7.6)

7.3.2 Filtragem Colaborativa Baseada em Item(IBCF)

Trata-se de uma abordagem apresentada inicialmente por Sarwar et al. (2001 apud
EKSTRAND et al., 2011, p. 96) e representado através da Equação 7.7. As recomendações
fornecidas pela IBCF se baseiam nas similaridades entre padrões de avaliações dos itens e
presume que usuários prefiram itens que sejam similares a outros itens que eles tenham
avaliado positivamente.

pu,i =
∑

i′∈S s(i, i′)ru,i′∑
i′∈S | s(i, i′) |

(7.7)

A forma mais simples de se realizar a predição se baseia no uso de média ponderada.
Na Equação 7.7, S representa o conjunto de itens i′ avaliados pelo usuário u e s(i, i′)
representa a função de similaridade. Técnicas de seleção de itens com maior grau de
similaridades podem ser implementadas.

Em cenários nos quais as recomendações são restritas a valores positivos e as
medidas de similaridades possam apresentar valores negativos, a Equação 7.7 torna-se
ineficaz. Possíveis soluções de contorno consistem em restringir o uso de similaridades
exclusivamente positivas ou aprimorar a Equação 7.7 ou através do uso da media das
distâncias, conforme apresentado através da Equação 7.8.

pu,i =
∑

i′∈S s(i, i′)(ru,i′ − bu,i)∑
i′∈S | s(i, i′) |

− bu,i (7.8)

Funções de similaridade entre itens

A primeira etapa da IBCF consiste na criação de uma matriz quadrada contendo
as similaridades entre as avaliações, obtidas a partir de uma função s(i, i′) com i ∈ S.
Assim como na abordagem de Filtragem Colaborativa Baseada em Usuário, a literatura
dispõe de uma variedade de métricas de similaridade. A seguir, serão apresentadas as
técnicas de similaridades mais populares e suas descrições para esta abordagem:

Similaridade Vetorial (Coseno): baseia-se no produto escalar dos vetores de
pontuação. Representada pela Equação 7.9.

s(i, j) = ri • rj

‖ ri ‖2‖ rj ‖2
=

∑
u ru,iru,j√∑

u r
2
u,i

√∑
u r

2
u,j

(7.9)
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Probabilidade Condicional: trata-se de uma técnica aplicada em domínios de
avaliações unárias, comumente obtidas a partir de feedbacks implícitos de usuários.

Correlação de Pearson: trata-se de um técnica representada pela Equação 7.10
que oferece melhores resultados em condições de alta variância entre pontuações.

s(i, j) =
∑

u(ru,i − r̄i)(ru,j − r̄j)√∑
u(ru,i − r̄i)2

√∑
u(ru,j − r̄j)2

(7.10)

7.3.3 Filtragem Colaborativa Baseada em Modelos

Enquanto a abordagem de filtragem colaborativa baseada em vizinhança se baseia
na similaridade entre usuários e itens para predição de pontuação e recomendação, a
filtragem colaborativa baseada em modelos busca aprender um modelo preditivo a partir
das mesmas informações e assim, realizar recomendações(ALYARI; NAVIMIPOUR, 2018
apud ADOMAVICIUS; KWON, 2007, p. 22).

Esta abordagem propõe a identificação de classes implícitas, ou fatores latentes,
de usuários e itens destas entidades, o que por consequência promove uma redução de
dimensionalidade da matriz de pontuações viabilizando a preservação da informação ao
mesmo tempo que reduz significativamente a complexidade computacional e requisitos de
memória para a realização de recomendações. O conceito utilizado pelos modelos de fatores
latentes (ou redução de dimensionalidade) (LÜ et al., 2012, p. 20) propõe a realização de
recomendações a partir de um espaço de variáveis latentes criado a partir da análise de
relações entre itens e usuários na tabela de pontuações. O método utilizado consiste na
decomposição da matriz de pontuação no produto de duas matrizes de menor posto. Por
esta razão, esta abordagem é comumente utilizada em bases de grandes dimensões.

Graças a acurácia e escalabilidade, a filtragem colaborativa baseada em modelos
induzido pela fatorização matricial tornou-se bastante popular (KOREN; BELL, 2015,
p. 82). Sendo, no que se refere a filtragem colaborativa baseada em modelos, no experimento
proposto neste trabalho foi abordado exclusivamente as técnicas de fatorização de matrizes
baseadas nesta abordagem.

SVD

O modelo preditivo é obtido a partir da identificação de K variáveis ocultas capazes
de representar as preferências dos usuários e atributos dos itens. Dado uma matriz de
pontuação Rm×n, esta técnica consiste em identificar matrizes Wm×k e Vk×n representando
respectivamente as preferências dos usuários e atributos dos itens de modo que o produto
das mesmas se aproximem de R, conforme Equação 7.11. Por esta razão, esta abordagem
também é conhecida como fatorização de matrizes (Matrix Factorization)(TAKACS et al.,
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, p. 24) (LÜ et al., 2012, p. 33) (KOREN; BELL; VOLINSKY, 2009).

Rm×n ≈ R̃m×n = Wn×kΣ̃k×kVk×n (7.11)

Dada uma matriz diagonal Σ composta por valores singulares não negativos, quando
mantemos os k valores mais relevantes e zeramos os demais, define-se que a técnica utilizou
k-aproximação para obtenção da matriz R̃.

‖ R− R̃ ‖=
√∑

ui

(rui − r̃ui)2 (7.12)

A distância entre a matriz R e R̃ pode ser representada através da Equação 7.12,
onde rui representa a pontuação real do usuário u ao item i e r̃ui a pontuação estimada
pela técnica. A mesma Equação também equivale a norma de Frobenius da diferença entre
as matrizes e ao erro quadrático médio (RMSE) da aproximação. Para a obtenção de R̃,
absorvendo a matriz Σ̃ em W e V pode ser utilizada uma abordagem interativa baseada
em gradiente descendente.

Conforme 7.13, define-se como rui o produto de k linhas da matriz W pelas k
colunas da matriz V . O erro eui pode ser representado pela diferença entre a pontuação
real e predita. E aplicando esta definição na Equação 7.14 obtem-se o erro quadrático
total.

r̃ui =
K∑

k=1
wukvki

eui = (rui − r̃ui)
(7.13)

ET =
∑
(u,i)

e2
u,i =

∑
(u,i)

(rui −
K∑

k=1
wukvki)2 (7.14)

O erro total ET pode ser minimizado através do método de gradiente descendente
computado conforme Equação 7.15. Em seguida, a atualização é representada pela 7.16,
onde t representa o passo da iteração e η > 0 a taxa de aprendizagem para evitar grandes
saltos.

∂

∂wuk

e2
u,i = −2eui · vki,

∂

∂vki

e2
u,i = −2eui · wuk

(7.15)

wuk(t+ 1) = wuk(t) + η(2eu,i(t) · vki(t)),

vki(t+ 1) = vki(t) + η(2eu,i(t) · wuk(t))
(7.16)
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No sentido de obter melhores resultados, o método possibilita a subtração de um
pequeno termo do gradiente conforme Equação 7.17.

wuk(t+ 1) = wuk(t) + η(2eu,i(t) · vki(t)− λwuk(t)),

vki(t+ 1) = vki(t) + η(2eu,i(t) · wuk(t)− λvki(t))
(7.17)

A minimização do erro total ET também pode ser atingido minimizando alterna-
damente wuk com vki constante e vki com wuk constante. Esta técnica é conhecida como
Alternating Least Squares(ALS).

7.4 Métricas de desempenho
A literatura atualmente dispõe de uma variedade de técnicas e algoritmos utilizados

em sistemas de recomendações, e a escolha da solução apropriada tipicamente requer a
definição de métricas comparativas e a realização de experimentos que permitam a compa-
ração adequada dos resultados. Segundo Gunawardana e Shani (2015), ainda que a grande
maioria dos sistemas de recomendação tenham sido avaliados a partir de sua capacidade
de predizer com acurácia a escolha de usuários, recentemente tem sido corroborado que tal
métrica, ainda que crucial, seja insuficiente para a implementação de bons mecanismos de
recomendação. Tal mudança tem sido constatada pois propriedades tais como a capacidade
de descoberta de novos itens, privacidade de usuários e velocidade, por exemplo, tem sido
requeridas por usuários, sendo adequado, por consequência, considerar tais aspectos na
etapa de avaliação da performance e escolha das métricas e técnicas adequadas.

Para melhor analisar o processo e as etapas de avaliação de performance de sistemas
de recomendação, a seguinte classificação é proposta:

• Experimento Offline: a partir de um conjunto de dados pré selecionados contendo
avaliações e escolhas de itens pelos usuários, simula-se o comportamento de um usuá-
rio com diferentes algoritmos assumindo-se tanto os dados pré selecionados quanto
o comportamento do usuário no contexto no qual os dados foram pré selecionados
sejam similares ao período no qual o sistema de recomendação estaria em uso.

A realização de experimentos offline são mais atrativos por não demandarem interação
com usuários reais e ao mesmo tempo permitirem a comparação de diversas técnicas
de recomendação com baixo custo e esforço. Por outro lado, tais características
tipicamente limitam a análise dos resultados à acurácia das predições dos algoritmos.

• Estudos de usuário: um conjunto de usuários são recrutados e a estes são atribuídas
tarefas envolvendo a utilização do sistema de recomendação. Durante o intervalo de
testes são coletados dados quantitativos a partir dos quais podem ser obtidas métricas
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de eficiência e eficácia do sistema. Adicionalmente também podem ser levantados
dados qualitativos através do preenchimento de questionários pelos usuários.

Diferente dos experimentos offline, esta técnica permite a coleta de informações
qualitativas referente a experiência dos usuários. Por outro lado, carateriza-se por
uma abordagem de alto custo considerando a necessidade de coleta de vasta gama
de informações, consumo de tempo de usuários e repetições de experimentos para
obtenção de resultados confiáveis. Além disso, os resultados estão sujeitos a bias,
tendo em vista que a amostra e comportamento dos usuários durante o experimento
necessitam ser o mais próximo possível do cenário real analisado.

• Avaliação Online: o sistema é utilizado por usuários reais para realização de
tarefas reais. Em geral, parte das demandas são roteadas para mecanismos de
recomendação alternativos e os resultado obtidos subsidiam a avaliação e comparação
da performance entre as técnicas.

Os resultados reais de um sistema de recomendação variam em razão de diversos
fatores, e por esta razão o experimento online é aquele que apresenta resultados
de maior qualidade no que diz respeito a performance dos sistemas. Entretanto, o
experimento pode trazer resultados comerciais negativos considerando que os usuários
estariam expostos a recomendações insatisfatórias que poderiam desestimular o uso
futuro do sistema de recomendação. Por esta razão, recomenda-se que está técnica
seja implementada gradualmente, sendo precedida de estudos offline que mitiguem
tais efeitos colaterais.

A avaliação de sistemas de recomendação requer também a escolha de propriedades
pertinentes ao objetivo proposto. A seguir serão sintetizadas as propriedades mais relevantes
e suas respectivas métricas de avaliação:

1. Preferência de usuário: baseia-se nas escolhas de um conjunto de usuários a partir
de um estudo, ranqueando os algoritmos pelo simples número de votos obtidos.

2. Acurácia da predição: subdivide-se em acurácia na predição das pontuações,
acurácia na utilização das predições e acurácia no ranqueamento dos itens. As
métricas utilizadas para avaliação desta propriedade são similares às utilizadas na
comparação de algoritmos de aprendizado de máquina;

3. Cobertura: alguns algoritmos oferecem recomendações de alta qualidade, porém
se restringem a um pequeno conjunto de itens com maior quantidade de avaliações.
Neste cenário verifica-se o problema da cauda longa4. Quando refere-se a cobertura
de itens, usualmente calcula-se o percentual de itens recomendados durante um

4 Long Tail Problem
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determinado experimento. Já a cobertura de usuários é aplicavel em ocasiões nas
quais um determinado sistema não apresente recomendações a um usuário em função
da indisponibilidade de informações suficientes para a garantia da acurácia. Neste
contexto a cobertura pode ser medida a partir da disponibilidade de informações
de perfil dos usuários necessários para se realizar uma recomendação. A cobertura
também aborda o problema de início a frio5, sendo aplicável tanto para usuários
quanto para itens que também apresentem volume insuficiente de informações;

4. Confiabilidade: refere-se ao grau de confiança de uma predição realizada pelo
sistema, e assim como a acurácia, aumenta em razão ao volume dos dados dispo-
níveis. Esta propriedade pode ser utilizada, por exemplo, em situações na qual um
determinado algoritmo obtém pontuações equivalentes para itens distintos, adotando
o grau de confiança da predição como critério de relevância para o usuário. Pode ser
medida através da probabilidade de um valor predito ser o real ou o intervalo em
torno do valor predito onde o valor real se encontra;

5. Confiança: representa a confiança que usuário possui sobre as recomendações. A
propriedade pode se beneficiar da inclusão de itens já avaliados pelo usuário em uma
determinada lista de recomendação. Além disso, pode ser aprimorada através dos
esclarecimentos providos pelo sistema quanto aos métodos e critérios adotados para
o fornecimento de recomendações;

6. Novidade: avalia o quantitativo de itens recomendados que o usuário não tinha
conhecimento, podendo seu cálculo ser obtido a partir de consultas durante um
estudo de usuário ou até mesmo offline a partir de filtragem e segmentação da base
de dados utilizada para o estudo. Esta propriedade deve ser analisada em conjunto
com a acurácia de forma a prevenir recomendações irrelevantes;

7. Serendipidade: representa o quão surpreendente é uma determinada recomendação
para o usuário. A recomendação de itens que se enquadrem nesta propriedade pode
ser medida a partir da distância de um determinado item e um conjunto de itens
já avaliados por um usuário ou por exemplo, a partir de consultas aos usuários, a
depender da técnica de mensuração adotada;

8. Diversidade: trata-se do oposto da similaridade. Esta propriedade leva em conside-
ração a diversidade dos itens recomendados, tendo em vista que recomendação de
itens com alto grau de similaridade podem não ser interessantes para usuários. Este
parâmetro pode ser obtido calculando-se a distância entre os itens recomendados.
O aprimoramento desta propriedade no sistema deve considerar os impactos na
acurácia da recomendação;

5 Cold start problem
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9. Utilidade: esta propriedade considera o quanto um determinado sistema de re-
comendação atinge a uma determinada função esperada, como por exemplo um
aumento de receita para um site de vendas ou até mesmo funções de um determinado
usuário. A utilidade pode ser medida também nas pontuações lançadas pelo usuário,
presumindo-se que pontuações mais elevadas são mais relevantes e, portanto, mais
consideradas por outros usuários no processo de recomendação e escolha de itens;

10. Risco: refere-se a riscos potenciais associados a recomendação. De forma geral o
risco pode ser um aspecto positivo ou negativo, a depender do perfil de usuários
suportados. Toma-se como exemplo sistemas de recomendação aplicados ao mercado
de ações;

11. Robustez: considera a capacidade do sistema de prover recomendações dentro dos
requisitos esperados diante de situações de ataques, como por exemplo, envio de
informações falsas que possam influenciar e manipular as recomendações oferecidas;

12. Privacidade: baseia-se na capacidade de um determinado sistema em garantir a
confidencialidade das preferências e dados dos usuários por terceiros. Tal propriedade
pode ser categorizada por graus de privacidade considerando a sensibilidade de
algoritmos a potenciais vazamentos de informações. Trata-se de uma propriedade
cujo aprimoramento deve levar em conta também a acurácia da recomendação, visto
que quanto menor o volume de informações acessadas e utilizadas, menor será a
qualidade dos resultados fornecidos;

13. Adaptabilidade: trata de situações na qual uma coleção de itens ou tendência
de um determinado cenário muda drasticamente. Pode-se exemplificar através de
recomendações de novas notícias, inicialmente com poucas avaliações porém de
maior relevância que noticias já antigas com pontuações relevantes. Outro aspecto
que considera a adaptabilidade do sistema consiste na capacidade de adaptação
das preferências pessoais de um determinado usuário e mudanças em seu perfil ao
decorrer de sua experiência junto ao sistema;

14. Escalabilidade: envolve a capacidade do sistema de garantir sua performance e
tempo de resposta considerando o crescimento de sua base de dados. Esta propriedade
é normalmente medida pela velocidade e consumo de recursos computacionais
utilizados a medida que novos dados são acrescidos. Tais parâmetros podem ser úteis
para estimar a performance do sistema em um cenário real e no direcionamento de
medidas mitigadoras, caso necessário.
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Introdução

Esta última parte da dissertação apresenta o desenvolvimento do experimento e
análise dos resultados obtidos.

O Capítulo 8 aborda o desenvolvimento deste trabalho seguindo as etapas de
descoberta de conhecimento expostos no Capítulo 6 e apresenta os resultados obtidos e
discussões acerca da utilização dos conceitos no cenário apresentado. Por fim, no Capítulo
9 são expostas as considerações e conclusões finais obtidas a partir da análise dos conceitos
abordados e experimentos realizados.
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8 Experimento

8.1 Especificações de Hardware

É comum que para a realização de trabalhos envolvendo aprendizado de máquina
utilizando-se grandes volumes de dados sejam requeridas estações de trabalho com maior
capacidade de processamento e armazenamento. Para este experimento, no entanto, em
razão do relativo baixo volume de dados, foi possível a realização do experimento utilizando
notebook de fabricação Dell modelo Inspiron 7460 contendo as especificações a seguir:

• Processador Intel Core i7-7500U de sétima geração (até 3.5 GHz) Cache 4M. (FSB)4
GT/s OP

• Memória RAM 8 GB tipo DDR4 – 2133MHz

• Armazenamento HD de 1 TB – Velocidade de rotação HD 5400 RPM. HDSATA

Maiores detalhes podem ser obtidos em (DELL, 2017).

8.2 Especificação de Software

Para a implementação dos códigos necessários para o desenvolvimento do experi-
mento, a linguagem R(R Core Team, 2018) foi escolhida não só pela pela disponibilidade de
bibliotecas necessárias mas também por sua popularidade no meio acadêmico e utilizarão
por cientistas de dados e estatísticos. Ainda que menos popular que Python, R tem também
demonstrado rápida expansão do seu uso em ambientes corporativos. Adicionalmente,
foram utilizados o ambiente de desenvolvimento RStudio R©(RStudio Team, 2015) e sistema
operacional Ubuntu 16.04 LTS.

Para o desenvolvimento do protótipo, as seguintes bibliotecas foram utilizadas:

• dplyr (WICKHAM et al., 2018): dispõe de um conjunto de funções que auxiliam na
manipulação, agrupamento e filtragem de dados

• recommenderlab(HAHSLER, 2018): oferece funções de implementação, análise e
comparação de sistemas de recomendação

• ggplot2 (WICKHAM, 2016): disponibiliza funções de visualização de dados.
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8.3 Etapas do processo
O desenvolvimento deste trabalho baseou-se no processo genérico de descoberta de

conhecimento e mineração de dados abordado no capítulo 6, os quais serão descritos a
seguir.

8.3.1 Compreensão do domínio da aplicação

A primeira etapa contempla a compreensão do domínio e identificação dos objetivos
do processo na visão do usuário, assuntos analisados e discutidos na parte I desta dissertação.
Foram apresentadas as dificuldades operacionais no processo de atendimento a serviços
de TIC offshore, principais dificuldades e oportunidades de melhoria relevantes para o
desenvolvimento da solução computacional proposta.

8.3.2 Compreensão dos dados

Nesta etapa, foram coletadas e analisadas as informações disponibilizadas pelo
usuário. Foram obtidos 24.195 registros de atendimentos de TIC offshore compostos por 39
atributos e com datas de conclusão no período entre 01 de janeiro de 2017 a 02 de março
de 2018. A base de dados fornecida é a mesma utilizada para consolidação de indicadores
mensais de desempenho da equipe de manutenção.

Tabela 1 – Quantitativo de registros por tipo de serviço.
Tipo de Serviço Quantitativo
Demanda Interna 987
Evento de Infra 6.868
Incidente 10.902
Solicitação de Serviço 5.438
Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

A tabela 1 apresenta o quantitativo de registros concluídos por tipo de serviço.
Nela, é possível verificar a existência de tipos de demandas de serviços de TIC com
definições distintas daquelas apresentas pelo ITIL. As demandas internas referem-se a
solicitações internas não relacionadas a interrupções de serviços ou requisições de novos
serviços ou funcionalidades, como por exemplo tarefas de atualização de documentação ou
manutenções preventivas. Os tipos "Eventos de infra"são registros gerados automaticamente
pelo sistema de gerenciamento adotado pela organização a partir do recebimento de alarmes
ou alertas fornecidos por equipamentos ou sistemas gerenciáveis da infra estrutura de
TIC. "Incidente"e "Solicitação de Serviço"referem-se as solicitações emitidas pelos próprios
usuários para restabelecimento e fornecimento de novos serviços, respectivamente.

Pode-se verificar a importância da aplicação do conhecimento obtido a partir
da etapa de compreensão do domínio da aplicação para a compreensão e agrupamento
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adequados dos dados disponibilizados e exploração de informações pertinentes ao problema
abordado nas etapas seguintes.

Para este trabalho foram utilizados os registros relacionados a interrupções dos
serviço, que no geral são os que apresentam maior impacto operacional, urgência e dificultam
o planejamento da área de gestão responsável. O Código 8.1 apresenta o filtro realizado
onde foram selecionados apenas os registros encaminhados ao grupo de atendimento cujas
palavras chave estão relacionadas aos ambientes offshore (NUMAR, PS-COFF e offshore).
Em seguida são retirados todos os registros sem definição dos sistemas atendidos excluindo
aqueles discriminados como "Não Aplicável". Por fim, foram filtrados apenas os registros
caracterizados como incidentes e eventos conforme definições do ITIL. Após a filtragem, a
base de dados foi reduzida para 17.770 registros.

Código 8.1 – Filtragem da Base de Dados Inicial
df<− f i l t e r ( df , g r ep l ( ’NUMAR|PS−COFF|OFFSHORE’ , ‘Grupo Designado ‘ ) )
df<− f i l t e r ( df , ‘ Categor i za ção Operac ional Ní ve l 2 Atual ‘ != ’NAO␣

APLICAVEL ’ )
df<− f i l t e r ( df , g r ep l ( ’ I n f r a s t r u c t u r e ␣Event | I n f r a s t r u c t u r e ␣

Restorat ion | User␣ Se rv i c e ␣Restorat ion | In c id en t e | Evento␣de␣ I n f r a ’ ,
‘ Tipo de Se rv i ço ‘ ) )

O processo proposto demanda o estabelecimento de um método capaz de extrair da
base de dados existente parâmetros a partir dos quais seja possível obter alguma métrica
de performance para a realização das demais etapas. Através do Código 8.2 foi realizada a
seleção dos atributos que apresentam potencial para extração de métricas de performance
por sistema e por localidade em função do quantitativo de serviços, data de conclusão e
duração de atendimento dos serviços. Ao lado de cada atributo no código apresentado
segue em comentário seu significado.

Código 8.2 – Seleção de Atributos
df <− s e l e c t ( df ,

‘ ID Inc idente ‘ , #Reg i s t ro
‘ Loca l i z a ção no Trabalho ‘ , #Local
Designado , #Tecnico
‘Tempo de Solu ção Sem PU‘ , #Duracao
‘ Categor i za ção Operac ional Ní ve l 1 Atual ‘ , #Serv i co
‘ Categor i za ção Operac ional Ní ve l 2 Atual ‘ , #Sistema
‘Data de Fechamento ‘ ) #Data

A seguir, são descritos os atributos selecionados:

• ID Incidente: identificação única do registro de atendimento criado automaticamente
pelo sistema a partir do qual os usuários e gestores podem acompanhar o andamento
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do tratamento do serviço;

• Localização no Trabalho: informação discriminada no cadastro da solicitação do
serviço informando o local onde o atendimento deverá ser realizado

• Designado: identificação do profissional designado que está realizando ou concluiu o
atendimento;

• Tempo de Solução Sem PU : Existem casos nos quais o atendimento encontra-se
pendente por questões referentes ao usuário (PU: Pendente Usuário). Este atributo
fornece exclusivamente o tempo de resolução expurgando-se o tempo de atraso
ocorrido por questões relacionadas ao usuário;

• Categorização Operacional Nível 1 Atual: Descrição objetiva do serviço a ser realizado;

• Categorização Operacional Nível 2 Atual: Descrição objetiva do Sistema de TIC que
necesita de intervenção;

• Data de Fechamento: A data na qual o registro foi encerrado no sistema de gestão.

A etapa de compreensão dos dados antecede a preparação dos dados para a aplicação
de tecnologias de mineração de dados. Tendo em vista também a necessidade de criação
de um método de extração da performance dos técnicos para recomendação dos serviços,
torna-se imprescindível um estudo mais aprofundado do comportamento e tendências dos
dados disponibilizados.

Por esta razão, a partir da seleção e filtragem de registros e atributos pertinentes
ao experimento proposto, foi elaborado um estudo das informações disponíveis. A Figura 7
apresenta um histograma que ilustra o quantitativo de serviços concluídos por mês dentro
da base disponibilizada e já filtrada. Considerando um intervalo contínuo de 15(quinze)
meses, obtem-se uma média de 1269 (mil duzentos e sessenta e nove) serviços concluídos
por mês.

Neste histograma pode ser observado o aumento significativo de registros a partir
do mês de abril de 2017. Ao consultar a área responsável pelo gerenciamento e controle
dos registros, o quantitativo relativamente inferior nos primeiros meses da amostra se
justificaram pela prática de atendimento a usuários sem a formalização da solicitação
através da abertura de registros. Verificou-se que após alinhamento gerencial junto aos
profissionais reforçando a importância e necessidade da formalização, quantitativo total
médio mensal de registros concluídos a partir do referido mês apresentaram outro patamar.

Foram mapeados na base de dados 30 sistemas, 163 localidades distintas e 124
(cento e vinte e quatros) profissionais distintos com média de 101.5 atendimentos a registros
realizados por profissional para todo o intervalo temporal utilizado. A informação pode ser
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Figura 7 – Histograma de incidentes atendidos por mês

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

visualizada graficamenta através da Figura 8. Vemos ainda a existência de outliers tanto
com quantitativos de atendimentos superiores a 500 como também mínimos próximos a
zero.

Figura 8 – Quantitativo de Registros por profissional.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

A Figura 9 ilustra uma análise a partir de um gráfico de dispersão cujo objetivo é
analisar a relação de quantitativo de registros e mediana do tempo de atendimento de cada
um dos técnicos mapeados na base. Neste gráfico, cada ponto representa um técnico, o eixo
y representa o quantitativo de atendimentos e o eixo x a mediana do tempo de resolução
dos registros atendidos. Os campos acrescidos no gráfico ilustram onde se localizam as
maiores concentrações de pontos no espaço.

Constata-se que a maior concentração de profissionais se encontra no intervalo
entre 100 e 200 registros(eixo y) com mediana de tempo de atendimento entre 200 a 400
minutos (eixo x). Verifica-se a existência de técnicos com quantitativos de atendimentos
relativamente baixos, característica que pode prejudicar a performance em métodos de
cálculo de performance e análise de similaridade que considerem quantitativos de registros
atendidos.

A Figura 10 ilustra um gráfico de dispersão também plotado sobre os eixos de
quantitativo de serviços e mediana de tempo de resolução, porém com os pontos represen-
tando os sistemas mapeados na base. É possível verificar outliers referentes a quantitativos
e tempos de atendimento de RIC (Rede interna corporativa), com tempo de resolução
consideravelmente elevados quando comparados a mediana dos demais sistemas. Além
disso, podem ser visualizados sistemas quantitativos consideravelmente baixos para a
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Figura 9 – Gráfico de Dispersão por Técnico.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

Figura 10 – Gráfico de Dispersão por Sistema.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

duração de todo intervalo analisado, tais como "Acesso a Internet"e "Armazenamento em
Rede".

Quando, utilizando os mesmos eixos, os pontos projetados representam as platafor-
mas atendidas conforme a Figura 11, nota-se um quantitativo considerável de unidades
com poucos atendimentos. Tendo em vista o intervalo temporal utilizado e o universo
de sistemas de TIC ativos por localidades, os dados sugerem a possibilidade de ainda
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ocorrerem atendimentos sem registros.

Figura 11 – Gráfico de Dispersão por Plataforma.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

A Figura 12 apresenta um histograma contendo a distribuição do quantitativo de
registros por tempo de solução. Ainda que apresente uma distribuição predominantemente
normal, identificou-se um volume considerável de registros com baixíssimo tempo de resolu-
ção. Em consulta a equipe responsável pela gestão dos serviços, constatou-se a ocorrência
de irregularidades na abertura e encerramento de registros. Tal prática prejudica a análise
comparativa de performance dos profissionais com base no tempo real de atendimento.

Figura 12 – Histograma de tempo de resolução.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

Analisando graficamente os histogramas de registros por sistema conforme plotados
na Figura 13, revela-se a predominância de tais desvios na realização de serviços de
recuperação de pontos de rede e serviços de telefonia.

As informações obtidas a partir da análise realizada demonstram a importância de
um estudo preliminar que permita a identificação de potenciais desvios ou irregularidades
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Figura 13 – Histograma tempo de resolução por sistema.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

que possam prejudicar ou até mesmo justificar a performance de técnicas de extração de
conhecimento realizada a partir destes dados.

8.3.3 Preparação dos dados e identificação de tecnologias de DM

Após análise dos dados disponibilizados e seleção de atributos relevantes para o
experimento, o próximo passo consiste na preparação dos dados para a implementação dos
algoritmos de mineração de dados relacionados aos sistemas de recomendação.

Faz-se necessária a transformação da base de dados (dataset) disponibilizada em
uma estrutura compatível com a técnica a ser utilizada, contendo itens, usuários e avaliações.
Não é proposta deste trabalho esgotar todas as técnicas e algoritmos de recomendação
disponíveis na literatura, em razão de não haver nenhum sistema computacional em
produção cuja performance pudesse ser comparada e até mesmo em razão da vasta gama
de possíveis alternativas de preparação dos dados e técnicas de recomendações.

Para este experimento, convencionou-se que a performance de atendimento de um
determinado profissional a um critério (sistema, local ou tipo de serviço) está diretamente
relacionada ao quantitativo de atendimentos realizados a este sistema, não considerando
os tempos de atendiemento, em razão dos desvios ilustrados no histograma da Figura
13. Após a transformação dos dados para uma matriz de recomendação, os quantitativos
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foram normalizados de forma que quanto maior o fator de um determinado técnico para
um determinado sistema, maior será seu grau de especialização. Da mesma forma que
quanto maior a distribuição e abrangência , menor serão suas pontuações (em razão da
distribuição). A depender da distribuição e variedade de sistemas de um determinado
conjunto de tarefas a serem realizadas, o sistema de recomendação necessita fornecer um
profissional mais especializado ou mais generalizado.

Ainda na etapa de transformação dos dados, aos profissionais mapeados na base de
dados foram atribuídos os papéis de itens, e aos sistemas, usuários. As pontuações equivalem
ao grau de especialização de cada profissional aos sistemas existentes, normalizados e
estruturados em uma matriz de pontuações.

A transformação resultou em uma matriz de pontuação de dimensão 30 x 124
contendo 1.222 (mil duzentos e vinte e duas) pontuações e com esparsidade de aproxima-
damente 67,15%. Para melhor visualização, a Tabela 2 apresenta uma seção da matriz
transformada e normalizada, omitindo-se os nomes dos profissionais e apresentando as
pontuações obtidas.

Através da Tabela 2, observa-se, por exemplo, que o perfil do Técnico C tem maior
especialização de atendimento em sistemas de Intercom e Computadores, no entanto,
não possui experiência ou histórico de atendimento a registros relacionados a Rede (NA).
Já o Técnico H, tem atuação apenas em registro de impressão, não tendo registros de
atendimento em nenhum dos demais sistemas mapeados na base analisada.

Tabela 2 – Seção da Matriz de Pontuação por Sistema
Técnico REDE CFTV IMPRESSÃO INTERCOM COMPUTADOR
Técnico A 0,02 0,02 0,02 0,02 0,21
Técnico B 0,01 0,04 NA 0,16 0,02
Técnico C NA 0,01 0,01 0,11 0,07
Técnico D NA NA NA 0,10 0,20
Técnico E NA NA NA NA NA
Técnico F NA 0,04 0,04 NA 0,30
Técnico G NA 0,02 0,04 0,18 0,15
Técnico H 0,01 0,01 0,04 0,04 0,18
Técnico I NA NA 1,00 NA NA

Fonte: Elaborada pelo próprio autor

8.3.4 Mineração de dados

A partir da consolidação da matriz de recomendação, a próxima etapa consiste na
análise comparativa dos diferentes algoritmos de recomendação. Conforme apresentado
na Seção 7.4 um sistema de recomendação pode ser avaliado por diversos critérios. Por
restrições operacionais da organização não foi possível implementar a solução computacional
proposta em um cenário real, não sendo possível a obtenção de parâmetros qualitativos.
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Por esta razão, a análise de performance deste experimento restringiu-se a análise de
acurácia, calculando e comparando os erros quadráticos a partir da predição das técnicas
UBCF, IBCF, SVD e ALS, disponíveis na biblioteca recommenderlab:

O principal aspecto que justifica a utilização de sistemas de recomendação baseados
em filtragem colaborativa é a indisponibilidade de informações preliminares que poderiam
ser utilizadas para a análise, comparação e predição de novos profissionais para atendimento
aos sistemas. Através da filtragem colaborativa, é possível a realização de recomendações
baseando-se apenas nas informações utilizadas na matriz de pontuações.

8.3.5 Avaliação

A biblioteca utilizada dispõe das técnicas de Split, Bootstrap e K-Fold Cross
Validation. A técnica escolhida neste experimento foi o 10-Fold Cross-Validation. Ainda
que haja disponibilidade computacional para valores de k elevados, em (KOHAVI et al.,
1995) foi demonstrado que k = 10 apresenta resultados satisfatórios para a seleção de bons
classificadores.

Além da análise das técnicas previamente mencionadas, para análise comparativa,
foram também realizadas variações nas métricas de similaridade (Pearson, coseno, euclidi-
ano) nos casos das técnicas UBCF e IBCF, nos algoritmos de normalizações (nenhuma,
Z-score, centro) e no quantitativo de vizinhos (de 2 a 6).

As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam os resultados obtidos utilizando a técnicas selecio-
nadas. O RMSE refere-se ao erro médio quadratico, obtido a partir da distância entre o
valor real e o valor calculado pelo preditor.

A Tabela 6 apresenta uma seleção dos 10 (dez) melhores resultados obtidos para
predição das avaliações. Observa-se que, de acordo com o experimento realizado, conside-
rando o método de avaliação escolhido e a matriz de pontuações obtida a partir da base
de dados, a filtragem colaborativa baseada em conteúdo com a normalização Z-Score e
métrica de similaridade euclidiana apresentou o melhor resultado com RMSE inferior a
0,033. De forma geral, para todos os casos os resultados demonstram redução do erro
médio quadrático a medida que aumenta a vizinhança utilizada no cálculo da predição.

A partir do resultado obtido, é possível demonstrar que o preditor de melhor
desempenho é capaz de predizer a performance de técnicos para atuação em sistemas
ainda não manutenidos com uma margem de erro média de 3,3%, considerando o range de
pontuação entre 0 a 1 e o método de performance proposto.

8.3.6 Consolidação do conhecimento e implantação

Através das técnicas de recomendação e métricas de similaridade é possível estimar
a performance de profissionais em sistemas ainda não atendidos. Tal funcionalidade
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Tabela 3 – Resultados da Filtragem Colaborativa Baseada em Item.
Técnica Normalização Similaridade Vizinhos RMSE MSE MAE

IBCF

Centro

Coseno

2 0,0603 0,0085 0,0527
3 0,0590 0,0072 0,0503
4 0,0585 0,0065 0,0482
5 0,0575 0,0058 0,0455
6 0,0531 0,0046 0,0414

Euclidiano

2 0,0364 0,0032 0,0294
3 0,0381 0,0034 0,0296
4 0,0405 0,0036 0,0314
5 0,0389 0,0029 0,0301
6 0,0379 0,0027 0,0292

Pearson

2 0,0552 0,0085 0,0466
3 0,0525 0,0068 0,0414
4 0,0497 0,0053 0,0395
5 0,0470 0,0044 0,0373
6 0,0463 0,0040 0,0364

Z-Score

Coseno

2 0,0499 0,0048 0,0443
3 0,0456 0,0037 0,0394
4 0,0501 0,0042 0,0427
5 0,0474 0,0034 0,0393
6 0,0460 0,0032 0,0372

Euclidiano

2 0,0363 0,0030 0,0296
3 0,0348 0,0028 0,0277
4 0,0341 0,0025 0,0266
5 0,0329 0,0023 0,0254
6 0,0330 0,0021 0,0253

Pearson

2 0,0677 0,0109 0,0586
3 0,0633 0,0104 0,0540
4 0,0534 0,0066 0,0441
5 0,0489 0,0051 0,0398
6 0,0465 0,0046 0,0371

Total Resultado 0,0469 0,0048 0,0382
Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

possibilita redução da esparsidade da matriz de pontuação e a partir de então a descoberta
de novos conhecimentos.

Para demonstração, a partir dos dados fornecidos foram consolidadas duas matrizes:

• Matriz de pontuação original: matriz de performance por sistema obtida a partir
dos dados fornecidos pela base de dados;

• Matriz de pontuação aprimorada: matriz de pontuação original com o acréscimo
de predições obtidas a partir do algoritmo de recomendação de maior acurácia,
identificado a partir do método comparativo anterior.

Em seguida, foram realizadas as seguintes etapas:

Passo 1: Criação de uma lista composta por 10 demandas aleatórias

Passo 2: Geração de vetor normalizado de pontuações por sistema denominado perfil
alvo baseado no quantitativo de demandas geradas no passo anterior.

Passo 3: A partir da matriz de pontuação original, por distância vetorial, obter uma
lista dos 10 profissionais que mais se aproximam do perfil alvo gerado.
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Tabela 4 – Resultados da Filtragem Colaborativa Baseada em Usuário.
Técnica Normalização Similaridade Vizinhos RMSE MSE MAE

UBCF

Centro

Coseno

2 0,0420 0,0027 0,0315
3 0,0418 0,0027 0,0312
4 0,0420 0,0028 0,0316
5 0,0418 0,0027 0,0316
6 0,0423 0,0027 0,0327

Euclidiano

2 0,0398 0,0026 0,0294
3 0,0400 0,0026 0,0296
4 0,0398 0,0026 0,0294
5 0,0397 0,0026 0,0293
6 0,0393 0,0025 0,0292

Pearson

2 0,0425 0,0027 0,0320
3 0,0417 0,0027 0,0318
4 0,0404 0,0025 0,0304
5 0,0405 0,0024 0,0306
6 0,0416 0,0025 0,0320

Nenhum

Coseno

2 0,0648 0,0080 0,0493
3 0,0619 0,0074 0,0463
4 0,0617 0,0073 0,0469
5 0,0594 0,0071 0,0450
6 0,0582 0,0070 0,0448

Euclidiano

2 0,0594 0,0070 0,0457
3 0,0582 0,0067 0,0448
4 0,0582 0,0068 0,0445
5 0,0583 0,0069 0,0445
6 0,0572 0,0066 0,0436

Pearson

2 0,0694 0,0085 0,0529
3 0,0669 0,0081 0,0513
4 0,0651 0,0074 0,0495
5 0,0628 0,0071 0,0478
6 0,0622 0,0071 0,0479

Z-Score

Coseno

2 0,0403 0,0026 0,0302
3 0,0414 0,0027 0,0309
4 0,0399 0,0025 0,0299
5 0,0398 0,0025 0,0298
6 0,0403 0,0026 0,0304

Euclidiano

2 0,0423 0,0029 0,0311
3 0,0398 0,0025 0,0297
4 0,0395 0,0025 0,0295
5 0,0398 0,0026 0,0302
6 0,0395 0,0025 0,0299

Pearson

2 0,0404 0,0027 0,0302
3 0,0370 0,0023 0,0280
4 0,0375 0,0023 0,0281
5 0,0380 0,0024 0,0289
6 0,0379 0,0023 0,0289

Média Geral 0,0474 0,0041 0,0358
Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

Tabela 5 – Resultados das Técnicas SVD e ALS.
Técnica Normalização Similaridade Vizinhos RMSE MSE MAE
ALS NA NA NA 0,0581 0,0070 0,0435
SVD NA NA NA 0,0388 0,0028 0,0286
Média Geral 0,0484 0,0049 0,0361

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.
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Tabela 6 – 10 Melhores Resultados.
Técnica Normalização Similaridade Vizinhos RMSE MSE MAE
IBCF Z-Score Euclidiano 5 0,0329 0,0023 0,0254
IBCF Z-Score Euclidiano 6 0,0330 0,0021 0,0253
IBCF Z-Score Euclidiano 4 0,0341 0,0025 0,0266
IBCF Z-Score Euclidiano 3 0,0348 0,0028 0,0277
IBCF Z-Score Euclidiano 2 0,0363 0,0030 0,0296
IBCF Centro Euclidiano 2 0,0364 0,0032 0,0294
UBCF Z-Score Pearson 3 0,0370 0,0023 0,0280
UBCF Z-Score Pearson 4 0,0375 0,0023 0,0281
IBCF Centro Euclidiano 6 0,0379 0,0027 0,0292
UBCF Z-Score Pearson 6 0,0379 0,0023 0,0289

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

Passo 4: Repetir o passo anterior utilizando a matriz de pontuação aprimorada e
obtendo uma nova lista formada pelos 10 profissionais mais próximos do
perfil alvo (top-10 ).

Passo 5: Realizar a comparação das listas de profissionais recomendadas através da
diferença percentual entre os conjuntos.

Para analisar o comportamento e variação do resultado em função das iterações,
foram gerados 60 conjuntos de demandas, formando 60 perfis alvos distintos.

Conforme ilustrado através da Figura 14 Após a realização de 60 (sessenta) simula-
ções, verificou-se uma convergência com média 18,4% de variação da lista de profissionais
recomendados a partir do aprimoramento da relação de profissionais baseando-se apenas
nos dados existentes.Tal resultado confirmando, portanto, a relevância da técnica para a
descoberta de conhecimento e consequente aprimoramento do processo.

Figura 14 – Média da diferença percentual por simulação.

Fonte: Elaborada pelo Proprio Autor

O método de aprimoramento da matriz de pontuação proposto permite minimizar
os impactos relativos ao problema da cauda longa. Desta forma, novos profissionais podem
ser designados para o atendimento a serviços antes não prestados, contribuindo para um
balanceamento de carga de trabalho com uma minimização de impactos operacionais,
baseando-se nas similaridades propostas pelo método.
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Além disso, o método proposto permite que as designações de profissionais para
atuação sejam realizadas baseadas em um universo maior de informações, não se restrin-
gindo apenas a memória dos operadores de mesa, promovendo maior segurança e eficiência
na atividade.

A definição de critérios quantitativos para a definição de perfis de profissionais
também pode agregar como um estímulo a equipe técnica quanto as registro adequado das
atividades realizadas, de forma que suas novas atribuições se enquadrem de forma mais
apropriada considerando seus respectivos perfis, experiências e habilidades.
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9.1 Considerações Finais e trabalhos futuros

As pesquisas realizadas para o desenvolvimento deste trabalho retratam o cresci-
mento exponencial de bases de dados. Ainda que temas relacionados a Business Inteligence,
Big Data, Transformação Digital e Ciência de Dados sejam cada vez mais difundidos em
ambientes corporativos brasileiros e acadêmicos, poucas soluções reais tem sido de fato
aplicadas nas organizações.

O desenvolvimento deste trabalho requereu horizontalidade de áreas de conheci-
mento relacionadas a engenharia de produção no que diz respeito aplicação de conceitos
relacionados a processos e implementação de soluções com direcionamento estratégico;
e sistemas computacionais no que tange às tecnologias e sua aplicação para alcance dos
objetivos esperados.

Os resultados obtidos demonstram que tal relação entre estas linhas de estudo
viabilizam um direcionamento no desenvolvimento de tecnologias em ambientes acadêmicos
às reais necessidades de mercado, estimulando o desenvolvimento de oportunidades e
inovações não só para instituições de ensino e pesquisa como também para as organizações
que demandam de tecnologia e inovação. Os resultados obtidos reforçam e demonstram de
forma geral o potencial de reaproveitamento e exploração adequada de dados muitas vezes
já disponíveis e inutilizados, para obtenção de conhecimentos estratégicos para o negócio.

Além disso, o método proposto permite que as designações de profissionais para
atuação sejam realizadas baseadas em um universo maior de informações, não se restrin-
gindo apenas a memória dos operadores de mesa, promovendo maior segurança e eficiência
na atividade.

Ainda que sistemas de recomendação sejam bastante difundidos no comércio
eletrônico, suas técnicas são pouco exploradas em outros segmentos. Os resultados obtidos
sinalizam o potencial de aprimoramento em cenários análogos ao caso analisado, como por
exemplo, o ramo de telemarketing e ambientes de crowdsourcing.

O método de aprimoramento da matriz de pontuação proposto ao decorrer do
trabalho permitiu minimizar os impactos relativos ao problema da cauda longa. Desta
forma, novos profissionais podem ser designados para o atendimento a serviços antes
não prestados, contribuindo para um balanceamento de carga de trabalho com uma
minimização de impactos operacionais, baseando-se nas similaridades propostas pelo
método. Desta forma a solução proposta oferece não apenas o reaproveitamento como
também o enriquecimento da base a partir de algoritmos preditivos.
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A abordagem proposta permite melhor compreensão da lógica da recomendação
para o usuário e permite também a personalização das recomendações, a critério da
estratégia de cada negócio. A definição de critérios quantitativos para a definição de
perfis de profissionais também pode estimular quanto ao registro adequado das atividades
realizadas, de forma que suas novas atribuições se enquadrem de forma mais apropriada
considerando seus respectivos perfis, experiências e habilidades.

Como oportunidade, sinaliza-se também o potencial de aplicação de técnicas de
gamificação através do uso das pontuações obtidas para os profissionais, viabilizando,
assim, oportunidades de implementação de novos modelos de gestão e monitoramento
dinâmico do desempenho e habilidade da equipe.

Há de se destacar que a solução proposta permite a obtenção de conhecimento
sem demandar por mudanças de processos, aumento de efetivo ou tempo adicional para
obtenção de resultados a partir da estruturação da solução, reforçando desta forma sua
contribuição para a otimização operacional e financeira do negócio.

Os sistemas de recomendação se revelam como técnicas de fácil compreensão e
permitem a personalização de resultados alinhados as expectativas apresentadas pelos
usuários. Ainda assim, como qualquer sistema, há de se considerar e mitigar os riscos
identificados quanto a utilização de suas técnicas.

O campo de pesquisa de sistemas de recomendação permanece em intenso desenvol-
vimento e apresenta resultados que podem aprimorar a performance do protótipo utilizado.
Por similaridade de assuntos em relação ao trabalho desenvolvido, merecem destaques o
trabalho de Ning, Desrosiers e Karypis (2015) que contém discussão relativa ao algoritmo
KNN para aprendizado de máquina, os trabalho de Aggarwal (2016, p. 283) que abordam
sistemas de recomendação sensíveis ao tempo e Adomavicius e Kwon (2015) que aborda o
conceito de sistemas de recomendação multi critério.
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