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ABSTRACT 

 

 

The globalized world in which we live, with the presence of e-commerce and 

product offerings / services, making decisions to acquire, there has been something so 

much more trivial. Moreover, users are increasingly more demanding and want the best 

care of your needs. In this context, recommender systems appear as an ally to the 

Digital Marketing for companies who wish to acquire and retain customers, enhance 

their reputation and add value to your business. 

One of the main difficulties faced by Recommender Systems is like suggesting 

products / services that reflect the needs of real users, and how to optimize this process 

for the achievement of the client. We see that the answer lies in the information that 

corporations have available in your databases and other digital media, since through 

these elements, it is possible to detect trends and buying behaviors of users, demand 

forecasts, relationship and associations product, ie, produce wisdom for business and 

recommendations. This can be achieved thanks to Knowledge Discovery Database 

(KDD), and this in turn with the big boom of recent years, Big Data. These two terms 

are linked to "mining" the mountains of information to return value in companies, and 

hence the theme of this work to recommendation systems. 

 

Keywords: Knowledge Discovery, Data Mining, Recommender Systems, Big Data.  
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RESUMO 

 

O mundo globalizado em que vivemos, com a presença do e-commerce e de 

ofertas de produtos/serviços, tomar decisões do que adquirir, não tem sido algo tão mais 

trivial. Além disto, usuários a cada dia são mais exigentes e desejam o melhor 

atendimento de suas necessidades. Nesse contexto, os sistemas de recomendação 

surgem como aliado ao Marketing Digital para as empresas que desejam conquistar e 

fidelizar clientes, aumentar sua reputação e agregar valor ao seu negócio. 

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos Sistemas de Recomendação é 

como sugerir produtos/serviços que reflitam a necessidade real dos usuários, e como 

otimizar este processo para a conquista do cliente. Vemos que a resposta está nas 

informações que as corporações têm disponíveis em seus Bancos de Dados e em outros 

meios de comunicação digital, uma vez que através desses elementos, é possível 

detectar tendências e comportamentos de compra dos usuários, previsões de demanda, 

relacionamento e associações de produtos, ou seja, produzir sabedoria para os negócios 

e para as recomendações. Isto pode ser alcançado graças ao Knowledge Discovery 

Database (KDD), e este por sua vez com o grande boom dos últimos anos, Big Data. 

Estes dois termos, estão ligados a “mineração” das montanhas de informações para 

retornar em valor as empresas, e consequentemente como tema deste trabalho aos 

sistemas de recomendação. 

Palavras-chave: Descoberta de conhecimento, Mineração de Dados, Sistemas de 

Recomendação, Big Data. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 – Tema 

 

Atualmente as organizações precisam desenvolver vantagens competitivas e 

comparativas para que possam alavancar seus negócios e conseguir assim “sobreviver” 

a máquina do mercado. Destaca-se que a informação hoje é elemento estratégico para as 

organizações, por meio da qual se agrega valor, se analisa o macro e microambiente, e 

também as tendências e comportamento de clientes. 

As informações estão presentes em diversos lugares: redes sociais, empresas, 

governo, mídia, e estas podem ser fonte de valor expressivo para o negócio das 

organizações, se forem “mineradas” e tratadas. Neste presente trabalho, mostraremos 

como os sistemas de recomendação das empresas podem ser mais eficientes e eficazes 

por meio da Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (no inglês Knowledge 

Discovery in Database) e Big Data.  

 

 

1.2 – Delimitação 

 

Explicaremos os sistemas de recomendação, definindo-os, mostrando as 

estratégias e técnicas mais utilizadas. Dentro destas técnicas, englobamos as etapas para 

a Descoberta de Conhecimento no ambiente empresarial. Finalizaremos abordando Big 

Data, aplicação como ferramenta para extração/análise das informações das empresas e 

exemplos da sua utilização. 

 

1.3 – Justificativa 

No mundo tecnológico atual, surgem parâmetros e novas realidades que há 

alguns anos eram inimagináveis. Em 2020, a quantidade de dados armazenados 

eletronicamente chegará a 35 trilhões de gigabytes, um aumento de 44 vezes a partir de 

2009. Já teríamos atingido a casa de 1,2 milhões petabytes, ou 1,2 zettabytes no fim de 



 

 

8 

2010, segundo a IDC. O equivalente para formar duas pilhas de DVDs do tamanho da 

distância da Terra à Lua - cerca de 240 mil milhas1. 

Em 2020, a quantidade de dados armazenados eletronicamente chegará a 35 

trilhões de gigabytes, um aumento de 44 vezes a partir de 2009. E o volume de dados 

está mais do que dobrando a cada dois anos e atingiu cerca 1,8 zettabyte (1,8 trilhão de 

gigabytes) em 2011. 

Nesse contexto, controlar os processos que fazem análise em lote e em tempo 

real das montanhas de dados estruturados ou não estruturados é, para a área de 

tecnologia de informação (TI), uma chance de se firmar de vez como agente de 

negócios. 

Avanços tecnológicos têm facilitado a obtenção dessas informações através do 

Knowledge Discovery in Database (KDD), ou seja, Descoberta de Conhecimento em 

Banco de Dados. O KDD pode ser visto como o processo de descoberta de padrões e 

tendências por análise de grandes conjuntos de dados, tendo como uma de suas etapas 

Mineração, consistindo na execução prática de análise e de algoritmos específicos que, 

sob limitações de eficiência computacionais aceitáveis, produz uma relação particular 

de padrões a partir de dados2. 

Por outro lado, o Big Data vem como um conceito/ferramenta que podemos 

utilizar dentro do processo de KDD, de forma a reunir essa quantidade inimaginável de 

dados digitais e os correlacionar, aumentando a possibilidade de ganhos com o uso 

dessas informações, propiciando um conjunto de soluções tecnológicas capazes de lidar 

com dados digitais em volume, variedade e velocidade inéditos até hoje.  

Além disto, neste trabalho justificaremos a utilização de todo esse processo para 

a formulação do sistema de recomendação, o qual está ligado a entender o perfil e 

padrões de cada consumidor, e sugestionar produtos e serviços, o que requisita uma 

gama enorme de informações extraídas das mais diversas fontes. 

 

1.4 – Objetivos 

 

Mostrar como o processo de KDD pode ser otimizado através do Big Data, que 

por sua vez consigam criar sistemas de recomendação mais acurados as necessidades 

dos clientes e gerem maior valor a organização. 
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1.5 – Metodologia 

 

Nosso trabalho de pesquisa foi todo fundamentado em artigos, reportagens e 

documentos disponibilizados na Internet. Buscamos ao logo do processo exploratório 

buscar os conceitos principais do tema em questão, sua aplicação prática e perspectivas 

futuras no mundo da tecnologia da informação. 

 

 

1.6 – Descrição 

 

No capítulo 2 apresentaremos os conceitos de sistema de recomendação, 

estratégias e técnicas utilizadas, dentre estas o processo de KDD, abordado no Capítulo 

3. No capítulo 4 será abordado o Big Data, e sua aplicabilidade no escopo de 

Descoberta de Conhecimento e Sistemas de Recomendação. E por fim, no Capítulo 5 

encerraremos com a conclusão do trabalho. 
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Capítulo 2  

Sistemas de recomendação 

 

Atualmente com a quantidade de informações e com a disponibilidade facilitada 

das mesmas pelo uso da Internet, as pessoas se deparam com uma enorme gama de 

opções e alternativas para produtos/serviços/conteúdos. Com isto, tomar a decisão para 

adquirir um bem ou fazer uma compra acertada não é mais tão trivial, o que fazemos 

então? Geralmente recorremos a recomendações de outras pessoas, através de 

conversas, artigos, publicidade, opiniões de revisores de filmes e livros, impressos de 

jornais, entre outros. 

Nesse cenário surgem os sistemas de recomendação como uma poderosa 

ferramenta de agregação de valor ao negócio online e de marketing digital. Mas o que 

são sistemas de recomendação? São uma aplicação de aprendizagem de máquina 

(machine learning) e que tem por objetivo sugerir itens a um usuário e/ou propaganda 

personalizada, tudo com base em seu histórico de preferências, perfil e interações 

realizadas no ambiente web.  

Eles estão presentes desde sites de pesquisa da Internet, em compras online, ou 

até mesmo ao visualizarmos nossos emails. O e-commerce é atualmente o maior foco de 

sua utilização, empregando diferentes técnicas para encontrar os produtos mais 

adequados para seus clientes e aumentar deste modo sua lucratividade, já que ao 

recomendar produtos que estejam alinhados ao interesse do usuário, é mais provável 

que ele venha adquirir tal produto.  

Hoje em dia, um grande número de websites emprega os sistemas de 

recomendação para levar aos usuários diferentes tipos de sugestões, como ofertas 

casadas ("clientes que compraram item X também compraram item Y"), itens de sua 

preferência, itens mais vendidos nas suas categorias favoritas, estratégia de marketing.  

É possível também fazer recomendações comparando as preferências de um 

usuário com um grupo de outros usuários ou ainda  procurando itens com características 

similares aos que um cliente já demonstrou interesse no passado.  

Apesar disto tudo, um dos grandes desafios deste tipo de sistema é realizar o 

casamento correto entre os que estão recomendando e aqueles que estão recebendo a 

recomendação, ou seja, definir e descobrir este relacionamento de interesses.  
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2.1 - Personalização através de Sistemas de Recomendação 

 

Personalização é o ato de adequar um produto ou serviço para atender as 

necessidades de um indivíduo3.  

Um sistema personalizado é capaz de identificar em tempo real itens de interesse 

do usuário, apresentando-lhe conteúdo ou produtos relevantes. Deste modo, a 

probabilidade de que um usuário acesse ou adquira um item é bem maior do que em 

sistemas não personalizados, por exemplo, através da constante seleção de conteúdos 

relacionados aos interesses do usuário, pode-se reduzir o tempo que este leva para 

encontrar um produto desejado para compra. 

Por fim, através da oferta sistemática de serviços/produtos/conteúdos mais 

interessantes para o usuário, o sistema consegue fazer com que ele se torne um 

visitante/cliente fiel.  

Na Internet, personalizar a seleção de produtos, itens ou informações 

apresentadas a um usuário tornou-se um grande desafio. A recomendação adequada de 

um livro, por exemplo, pode fazer a diferença entre conquistar o usuário ou perdê-lo. 

Devido a esta necessidade de conquista, a personalização tem-se apresentado como um 

fator facilitador no momento de "cativar" o usuário. 

Os Sistemas de Recomendação são grandes aliados da personalização de 

sistemas computacionais, principalmente na web, uma vez que são capazes de 

identificar preferências e sugerir itens relevantes para cada usuário, de acordo com a 

análise de seu comportamento de navegação, consulta e/ou compra, preferências, entre 

outros aspectos.  

 

2.2 - Formação de Perfis de Usuários 

 

Para que seja possível recomendar produtos, serviços ou pessoas a um usuário é 

necessário ter conhecimento sobre quem é ele. Antes mesmo de pensar em capturar e 

armazenar suas informações pessoais e comportamentais é necessário identificar qual o 

tipo de informação será relevante para a geração da recomendação, visando uma 

eficiente personalização dos produtos, serviços e pessoas, mas para que isto ocorra, a 

definição da identidade do usuário e coleta de informações é imprescindível. 
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2.2.1 - Identidade do Usuário 

 

Segundo a visão da psicologia clássica, Identidade é definida pela 

autoconsciência/visão que cada pessoa possui de si mesma, enquanto que na Psicologia 

Social e Sociologia, Identidade pode ser definida como a forma que cada pessoa é vista 

sob os olhos da sociedade3. 

No mundo virtual onde não há presença física e consequentemente não há 

percepção de características sutis da Identidade de alguém, várias pistas que 

possivelmente identificariam dicas de preferências, comportamentos, habilidades 

sociais, entre outras, são ausentes, ao contrário do que ocorre no mundo real4.  

Entretanto, isto não é impeditivo na descoberta da identidade virtual do usuário, 

já que esta pode ser revelada através dos comportamentos, interações, acessos, 

preferências, histórico dentro dos websites e Internet. 

Deste modo, a Identidade é um canal importante para que essas características 

objetivas e subjetivas das pessoas revelem-se, e sejam aplicadas aos Sistemas de 

Recomendação, no intuito de delinear os futuros comportamentos e necessidades dos 

usuários em um dado ambiente de personalização mais eficaz. 

A tecnologia usada para formalizar a Identidade em um dado ambiente 

computacional é o de Perfil/Modelo do Usuário (Identidade Interna) e Reputação do 

Usuário (Identidade Social). 

 

2.2.1.1 - Perfil de Usuário 

 

No mundo virtual temos dois tipos de Identidade: 

 

 Interna do usuário é definida por ele próprio, similar ao mundo real (algumas 

vezes também é descoberta através de técnicas de Machine Learning).  

 Identidade Social é definida pelos outros membros do mundo virtual. 

 

Ambas são armazenadas no Perfil do Usuário, o qual pode ser visto como uma 

base de dados armazenada com diversas informações sobre o usuário, incluindo seus 

interesses e preferências.  
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Na web encontram-se muitos tipos de Perfis de Usuário com diferentes graus de 

complexidade, sendo desenvolvidos no contexto de e-commerce, e-learning e e-

community, 

. 

 

2.2.1.2 - Reputação 

 

Reputação pode ser definida como o retorno social sobre a personalidade de 

alguém, seja na forma de feedbacks recebidos sobre o comportamento efetuado pelos 

participantes de uma comunidade ou qualquer outra forma de avaliação nas transações e 

acessos efetuados por um usuário/cliente. Através dela as pessoas podem escolher 

parceiros confiáveis no mundo virtual, funcionando com um filtro para que os usuários 

possam melhor selecionar as pessoas/empresas em suas transações virtuais. 

A Reputação é geralmente aplicada para gerenciar comportamento do usuário 

durante um processo comercial (e-commerce, por exemplo) envolvendo compra e venda 

de produtos e/ou serviços e também durante processos sociais como, por exemplo, na 

adesão e círculos de amizade em comunidades virtuais e redes sociais. No Linkedin, 

existe a possibilidade de dissertar a recomendação e avaliação de outro profissional. 

Em processos comerciais, como por exemplo, no Mercado Livre um consumidor 

compra certo produto de alguém. Depois disso, ele deixa um feedback sobre o produto 

comprado e/ou o comportamento do vendedor durante o processo de venda. 

Em suma, o Perfil de Usuário pode prever necessidades e comportamentos do 

usuário em um ambiente computacional, enquanto Reputação permite a criação de 

relação de confiança entre membros de uma sociedade em um ambiente computacional. 

A Identidade do usuário é muito útil para sua interação social no ambiente 

computacional. 

 

2.3 - Coleta de Informações 

 

Para recomendar itens a um usuário, é necessário ter conhecimento sobre quem é 

este usuário, capturar e armazenar seus dados pessoais e comportamentais. Portanto, é 

essencial que se possa identificá-lo no momento em que ele acessa o sistema onde 

foram implantadas as rotinas de recomendação. 
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Atualmente a identificação dos usuários é bastante comum no mundo dos 

negócios. Ao abrir uma conta bancária, adquirir um imóvel ou fazer compras pela 

internet o cliente é obrigado fornecer diversos dados (nome, endereço, números de 

documentos, etc.). Duas das formas mais habituais de identificação de usuário são: 

 

Identificação no servidor (coleta explícita): normalmente disponibiliza ao 

usuário uma área de cadastro com informações pessoais, tais como: nome, data de 

nascimento, sexo, endereço e outros. Além disso, solicita obrigatoriamente um login e 

senha. Estas informações ficam armazenadas em um banco de dados no servidor. 

Sempre que o usuário acessar o sistema, ele poderá fazer sua identificação/autenticação 

informando seu login anteriormente cadastrado. Este mecanismo permite que o website 

identifique com mais precisão o usuário que nele se conecta. Por exemplo, Uma 

aplicação dessa modalidade é onde o usuário marca espontaneamente que suas seções 

favoritas em uma livraria virtual são Design e Música. 

 

Identificação no cliente (coleta implícita): utiliza normalmente cookies, um 

mecanismo pelo qual um website consegue identificar que determinado computador está 

se conectando mais uma vez a ele. Este método assume que a máquina conectada é 

utilizada sempre pela mesma pessoa. Logo, ao identificar a máquina, o website está na 

realidade identificando seu usuário. Trata-se de um mecanismo mais simples do que a 

identificação através do servidor, porém menos confiável, principalmente se o 

computador identificado for utilizado por mais de uma pessoa. Por exemplo, retornando 

ao exemplo da Livraria virtual, armazenando-se dados de navegação do usuário 

(páginas consultadas, produtos visualizados, etc) é possível detectar que ele se interessa 

pelas áreas de Design e Turismo. 

 

2.4 - Estratégias de Recomendação 

 

Os principais objetivos dos sistemas de recomendação são a fidelidade e o 

consequente aumento da lucratividade das empresas. Diferentes estratégias podem ser 

utilizadas para personalizar ofertas para um usuário, cada uma exigindo um grau de 

complexidade distinto no tratamento das informações coletadas. As estratégias mais 

utilizadas são descritas nas subseções a seguir. 
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2.4.1 - Listas de recomendação 

 

Esta estratégia consiste em manter listas de itens organizados por tipos de 

interesses. Não há necessidade de análise mais profunda de dados do usuário para 

criação destas listas, apenas a observação dos tipos de itens mais populares, e ordenação 

destes em grupos tais como: "Itens mais vendidos", "Ideias para presentes", entre 

outros.  

A principal vantagem deste tipo de estratégia está na facilidade de 

implementação. Basta manter-se listas de acordo com as necessidades de marketing, de 

aumento de lucratividade, de disseminação de informações (no caso de recomendação 

de conteúdo), etc. A desvantagem é que as recomendações não são dirigidas a cada 

usuário independentemente, mas sim a todos os usuários sem distinção. 

 

2.4.2 - Avaliações de usuários 

 

Uma das estratégias mais utilizadas em sistemas de recomendação são as 

avaliações dos usuários. Ou seja, além de comprar um produto o usuário também deixa 

um comentário sobre o item adquirido (ver figura 2.1).  
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Figura 2.1 – Avaliações de Usuários 

Fonte: Site Ponto Frio.com.br 

 

Avaliações de clientes são muito úteis para assegurar aos outros consumidores 

da qualidade e utilidade dos produtos comercializados. No entanto, para que um sistema 

possa funcionar corretamente com base nos comentários do usuário, é preciso que haja 

veracidade das opiniões fornecidas. Alguns sistemas propõem mecanismos para 

incentivar os usuários a contribuir com opiniões verídicas, através de brindes, bônus, 

etc. 

Do ponto de vista de implementação, este também é um mecanismo fácil na 

medida em que não exige nenhum tipo de dispositivo inteligente. Basta armazenar e 

disponibilizar as avaliações de usuários sobre os itens tratados, e apresentar estas 

opiniões no momento apropriado. 

 

2.4.3 - Suas Recomendações 

Este tipo de recomendação é oferecido em uma seção inteiramente dedicada a 

sugestões feitas especificamente para o usuário. Dois tipos de recomendação são 

possíveis nestas seções: aquelas feitas a partir de preferências implícitas ou explícitas.  
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Figura 2.2 – Suas Recomendações 

Fonte: Site Submarino.com.br 

 

Na figura 2.2 vemos o sistema de recomendação sugerindo outros livros 

relacionados ao produto e ao assunto buscado. 

 

2.4.4 - "Usuários que se interessaram por X também se interessaram 

por Y" 

 

Este tipo de recomendação é obtido através de técnicas capazes de encontrar em 

uma base de dados associações entre itens avaliados por usuários (comprados, lidos,...). 

É outro tipo de recomendação muito comum em websites de comércio eletrônico, como 

no exemplo da figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Associação de Produtos 

Fonte: Site Americanas.com.br 

 

2.4.5 - Associação por conteúdo 

 

Também é possível fazer recomendações com base no conteúdo de determinado 

item, por exemplo um autor, um compositor, um editor, etc. Para possibilitar este tipo 

de recomendação, é necessário que se encontrem associações num escopo mais restrito. 

Por exemplo, a figura 2.4 ilustra a compra de uma câmera digital sugere-se em conjunto 

um cartão de memória. 

 

 
  

Figura 2.4 – Associação por Conteúdo 

Fonte: Site Americanas.com.br 
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2.5 – Técnicas de Recomendação 

 

Filtragem de informação é o nome utilizado para descrever uma variedade de 

processos que envolvem a entrega de informação para as pessoas que realmente 

necessitam delas.  

Cabe diferenciar que filtragem e processos relacionados com recuperação de 

informações são coisas distintas. A expressão “recuperação de informação” 

tradicionalmente envolve armazenamento, índices, e tecnologia para recuperação de 

documentos textuais. Para que a recuperação realmente ocorra o usuário deve descrever 

sua necessidade de informação em um formulário, com a consulta (query) do que 

necessita. A partir deste momento, o sistema busca casar a necessidade explicitada com 

os documentos armazenados. Este tipo de abordagem tende a manter uma base com 

característica mais estática no armazenamento das informações, e a início da interação é 

provocada pelo usuário. 

Filtragem geralmente mantém um perfil dos interesses do usuário. A ideia é que 

esta abordagem tenha como característica um maior tempo de duração no que tange ao 

casamento de interesses, ou seja, a filtragem não se refere ao momento, mas sim a 

preferências, enquanto a recuperação baseia-se na percepção de uma necessidade do 

momento. Esta filtragem deve ser aplicada a cada novo item adicionado procurando 

verificar se este atende ao usuário. A seguir são descritas técnicas de filtragem, 

destacando que o capítulo 03 abordará de maneira mais detalhada o KDD, aplicáveis 

aos sistemas de recomendação. 

 

2.5.1 - Filtragem Baseada em Conteúdo 

 

Esta filtragem tem como objetivo gerar de forma automática descrições dos 

conteúdos dos itens e comparar estas descrições com os interesses dos usuários visando 

verificar se o item é ou não relevante para cada um deles4. Esta técnica é chamada de 

filtragem baseada em conteúdo3 por realizar uma seleção baseada na análise de 

conteúdo dos itens e no perfil do usuário. 

A descrição de interesses do usuário é obtida através de informações fornecidas 

por ele próprio ou através de ações, como seleção e aquisição de itens. Muitas 
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ferramentas desta abordagem aplicam técnicas como indexação de frequência de 

termos3. 

 Um sistema de recomendação baseado em conteúdo recomenda ao usuário 

produtos que sejam semelhantes ao que ele preferiu no passado. A recomendação é feita 

a partir de tags "descritoras" de itens, no qual itens com características próximas destas 

tags são recomendados. Em um cenário de recomendação de filmes, por exemplo, um 

usuário que, assiste e gosta do filme "Matrix" teria recomendações do gênero ação e 

ficção científica3. 

Outros exemplos de tecnologias aplicadas para filtragem baseada em conteúdo 

são índices de busca booleana, onde a consulta constitui-se em um conjunto de palavras 

chave unidas por operadores booleanos; sistemas de filtragem probabilística, onde 

raciocínio probabilístico é aplicado para determinar a probabilidade que um documento 

possui de atender as necessidades de informação de um usuário; e interfaces de 

consultas com linguagem natural, onde segundo o autor as consultas são colocadas em 

sentenças naturais. 

Vantagens deste tipo de sistema é que são simples para dados textuais e não 

necessitam de muitas informações sobre um usuário para sugerir itens. Todavia, além de 

serem difíceis de aplicar em contextos multimídia, podem oferecer recomendações 

repetitivas, recomendando sempre assuntos que o usuário já conhece. Entretanto os 

Sistemas deste tipo apresentam limitações como: o conteúdo de dados pouco 

estruturados é difícil de ser analisado (por exemplo, vídeo e som); o entendimento do 

conteúdo do texto pode ser prejudicado devido a uso de sinônimos; pode ocorrer a super 

especialização, pois o sistema procura se basear em avaliações positivas e negativas 

feitas pelo usuário, não apresentando conteúdos que não fechem com o perfil. 

 

 

2.5.2 - Filtragem Colaborativa 

 

Filtragem colaborativa consiste na recomendação de itens que pessoas com 

gosto semelhantes preferiram no passado. Analisa-se a vizinhança do usuário a partir da 

regra: "Se um usuário gostou de A e de B, outro usuário que gostou de A também pode 

gostar de B". Esse tipo de recomendação apresenta resultados positivos na prática de 

marketing e evita o problema de recomendações repetitivas. Uma desvantagem é que 
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requer grande número de informações sobre o usuário e sua vizinhança para funcionar 

precisamente. 

A abordagem da filtragem colaborativa foi desenvolvida para atender pontos que 

estavam em aberto na filtragem baseada em conteúdo, se diferenciando exatamente por 

não exigir a compreensão ou reconhecimento do conteúdo dos itens. 

Nos sistemas colaborativos a essência está na troca de experiências entre as 

pessoas que possuem interesses comuns. Nestes sistemas, os itens são filtrados tomando 

por base as avaliações feitas pelos usuários. Por exemplo, o primeiro sistema criado 

com esta abordagem foi o Tapestry4 que permitia ao usuário especificar um consulta 

como: “mostre-me todos os memorandos que uma determinada pessoa considera como 

importante”. Membros de determinada comunidade podiam deste modo ser 

beneficiados pela experiência de outros. 

Sistemas de filtragem colaborativa simples apresentam para o usuário uma 

média de pontuações para cada item com potencial de interesse. Esta pontuação permite 

ao usuário descobrir itens que são considerados de interesse pelo grupo e evitar os itens 

que são considerados de pouco interesse. Sistemas mais avançados descobrem de 

maneira automática relações entre usuários (vizinhos mais próximos), baseado na 

descoberta de padrões comuns de comportamento.  

Um exemplo de ambiente baseado em filtragem colaborativa é o sistema de 

recomendação de filmes MovieLens4. Nele o usuário insere pontuações para filmes que 

tenha visto e o sistema utiliza estas pontuações para encontrar pessoas com gostos 

similares. Desta forma o sistema pode recomendar filmes nos quais indivíduos com 

gostos semelhantes se interessariam, mas não assistiram ainda. 

A filtragem colaborativa apresenta algumas vantagens, por exemplo, a 

possibilidade de apresentar aos usuários recomendações inesperadas. O usuário poderia 

receber recomendações de itens que não estavam sendo pesquisados de forma ativa. 

Outra contribuição importante dos sistemas de filtragem colaborativa se refere à 

possibilidade de formação de comunidades de usuários pela identificação de seus gostos 

e interesses similares. 

Uma questão importante em sistemas colaborativos refere-se à coleta de 

informações dos usuários, que pode apresentar alguns problemas: 
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1) Problema do primeiro avaliador: quando um novo item aparece no banco 

de dados não existe maneira deste ser recomendado para o usuário até que mais 

informações sejam obtidas através de outro usuário. 

 

2) Problema de pontuações esparsas: o objetivo dos sistemas de filtragem 

colaborativa é ajudar pessoas, focando em documentos lidos ou itens adquiridos. Caso o 

número de usuários seja pequeno em relação ao volume de informações no sistema 

existe um grande risco das pontuações tornarem-se muito esparsas. 

 

3) Similaridade: caso um usuário tenha gostos que variam do normal este terá 

dificuldades para encontrar outros usuários com gostos similares, sendo assim suas 

recomendações podem se tornar pobres. 

 

 

2.5.3 - Filtragem Híbrida 

 

A abordagem da filtragem híbrida procura combinar os pontos fortes da 

filtragem colaborativa e filtragem baseada em conteúdo visando criar um sistema que 

possa melhor atender as necessidades do usuário. 

Essa abordagem é constituída de vantagens proporcionadas pela filtragem 

baseada em conteúdo e pela filtragem colaborativa, unindo o melhor das duas técnicas e 

eliminando as fraquezas de cada uma, conforme expressado pela figura 2.5. 

 

 

 
 

Figura 2.5 – Filtragem Híbrida 

 

  



 

 

23 

Capítulo 3  

Descoberta de conhecimento 

Ao longo deste capítulo, abordaremos o Processo de Descoberta de 

Conhecimento em Banco de Dados, mostrando-o como uma técnica eficiente e eficaz 

para os sistemas de recomendação, já que com a globalização e a alta competitividade, a 

informação tornou-se um dos bens mais valiosos para uma organização, tornando se 

diferencial entre as empresas de pequeno, médio e grande porte.  

Hoje ter acesso às informações relevantes, de maneira rápida e eficiente, é um 

fator de sucesso no processo de tomada de decisão, estratégia e planejamento das 

organizações. Aliado a isto é importante que o gestor, tenha a capacidade de 

analisar/interpretar dados, e saber como utilizar e aplicar o conhecimento adquirido, 

uma vez que, a única vantagem sustentável de uma empresa é o que ela coletivamente 

sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire e usa 

novos conhecimentos1. 

 

3.1 -  Níveis de Hierarquia de Conhecimento 

 

Nesse capítulo abordaremos o Processo de Descoberta de Conhecimento em 

Banco de Dados (DCBD), ou em Inglês, Knowledge Discovery Database (KDD), 

mostrando seu conceito, processos e aplicação, mas antes faz se necessário 

diferenciarmos dado, informação, conhecimento e sabedoria. 

 

3.1.1 - Dado 

 

Dado pode ser entendido como um elemento da informação (um conjunto de 

letras ou dígitos) que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, 

sendo classificado em: 

 Alfanumérico: Números, letras ou outros caracteres; 

 Imagem: Imagens gráficas ou figuras; 

 Áudio: Sons, ruído ou tons; 

 Vídeo: Imagens em movimentos ou filmes 
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3.1.2 – Informação 

 

A Informação é o resultado do processo de transformação do dado (ver Figura 

3.1) em uma sequencia lógica que transmita algum conhecimento, onde seja possível 

responder a uma questão, solucionar um problema, subsidiar uma decisão, auxiliar em 

uma negociação ou dar sentido a uma situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.1 – Processo de transformação de dado em Informação 

 

As características que definem que uma informação seja agregadora de valor 

são: 

 Precisão: A informação não contém erros ou falhas; 

 Completa: A informação contém todos os dados importantes; 

 Confiável: A confiabilidade da informação depende do método de coleta dos 

dados (fonte), ou seja, quanto mais precisa essa origem mais confiável será a 

informação; 

 Relevante: Uma informação torna-se relevante quando é essencial na tomada 

de decisões; 

 Verificável: A informação pode ser conferida ou examinada para assegurar 

sua confiabilidade; 

 Acessível: A informação deve ser facilmente acessível aos usuários 

autorizados, que podem obtê-la na forma correta e em tempo hábil; 

 Segura: A informação disponível e acessada apenas pelos usuários 

autorizados. 

 

Dado 

Transformação 

Informação 

Aplicação de conhecimento 

para selecionar, organizar e 

manipular os dados 
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3.1.3 – Conhecimento 

 

O conhecimento provém da interpretação, geralmente pessoal, das informações 

apresentadas pelo sistema de banco de dados.  Trata-se de uma informação proveniente 

do pensamento de um indivíduo, incluindo reflexão, síntese e contexto. É difícil de 

estruturar, difícil de capturar em computadores, normalmente é tácito (não explícito) e 

sua transparência é complexa5, uma vez que é subjetiva e particular da mente humana. 

 

3.1.4 – Sabedoria 

 

Sabedoria é o bom uso do conhecimento adquirido. Ela pode ser definida 

também como um processo de coleta, análise e disseminação de informações, das quais 

farão uso todos os níveis da organização, interagindo estrategicamente no processo de 

tomada de decisões de acordo com suas necessidades. 

A figura 3.2 ilustra como é o fluxograma dos níveis hierárquicos da informação. 

 

Figura 3.2 – Fluxo de Hierarquia da Informação. 

 

 

Sabedoria 
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Além da diferenciação dos conceitos, vale destacar a representatividade e 

proporção do conhecimento na estrutura das organizações, ilustrado na figura 3.3.  A 

pirâmide do conhecimento demonstra que a quantidade de dados existentes em um 

sistema é muito grande. Já o montante de informação é reduzido devido a dados 

errôneos ou sem expressão. Menor ainda é a quantidade de conhecimento/sabedoria que 

pode ser extraído através de técnicas de descoberta de conhecimento. 

 

 

Figura 3.3 – Pirâmide da Sabedoria 

 

3.2 - Sobre o KDD - Knowledge Discovery in Database 

 

Informação é vital para organizações agregarem valor ao negócio, e cada vez 

mais é necessário suportar a extração de conhecimento útil a partir de volumes dos 

dados presentes nas mesmas. Isto é possível através das técnicas e ferramentas do 

campo “Descoberta de conhecimento em bancos de dados” (KDD - Knowledge 

Discovery in Database). 

O KDD pode ser visto como o processo não trivial de descoberta de padrões, 

tendências e informações relevantes, na análise de grandes conjuntos de dados. Quando 

este conhecimento implícito nos bancos de dados são selecionados, transformados e 

“minerados” podem ser aplicados as estratégicas do negócio, na busca e conquista de 

clientes, na descoberta de falhas em linhas de produção, perfis de usuários e 

compradores, entre outras aplicações, que revelam a riqueza de inteligência nos dados 

na organização. 

Sua presença é marcante em diversos campos de pesquisa, tais como: bancos de 

dados, aprendizado de máquinas, reconhecimento de padrões, estatísticas, inteligência 
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artificial, aquisição de conhecimento para sistemas especialistas, visualização de dados 

descoberta de máquina, descoberta científica, recuperação de informação, e computação 

de alto desempenho.  

Neste processo de descoberta de conhecimento a etapa mais evidente é a 

Mineração de Dados (data mining), que consiste na execução prática de análise e de 

algoritmos específicos que, sob limitações de eficiência computacionais aceitáveis, 

produz uma relação particular de padrões a partir de dados1.  

O Data Mining não pode ser confundido como sinônimo de KDD, uma vez que 

este refere-se ao conjunto global de descobrir conhecimento útil de dados, já aquele é 

um passo particular no processo formado por algoritmos específicos para extrair 

padrões (modelos) de dados.  

Resumindo, a finalidade do processo de KDD é fazer com que os padrões sejam 

facilmente entendidos pelos usuários, facilitando o entendimento dos dados 

armazenados a fim de gerar sabedoria. 

O termo processo implica que existem vários passos envolvendo preparação de 

dados, procura por padrões, avaliação de conhecimento e refinamento. Todos estes 

passos são interativos e iterativos6, ou seja, dependem da constante interferência de um 

especialista e se repetem de acordo com a necessidade. 

A cada etapa o usuário analisa as informações geradas e procura incorporar sua 

experiência e tomar decisões para obter resultados cada vez melhores. O processo é 

composto de cinco etapas, ilustradas na figura 3.4. 

 
Figura 3.4 – Processo de KDD 
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Antes de iniciar o fluxo, é imprescindível a análise do problema a ser resolvido, 

juntamente com o auxílio de um especialista, para que os problemas importantes e os 

itens necessários a solução sejam mapeados.  

 

3.2.1 - Seleção dos dados 

 

É escolhido um conjunto de dados selecionados a partir da(s) base(s) de dados 

disponíveis, de diversos sistemas fontes (data warehouses, planilhas, sistemas legados) e 

que podem possuir os mais diversos formatos. 

A seleção de dados conterá apenas aqueles dados relevantes para a solução do 

problema, uma vez que a escolha correta destes possui impacto significante sobre a 

qualidade do resultado do processo do KDD, principalmente no momento da aplicação 

dos algoritmos na mineração.  

 

 

3.2.2 - Pré-processamento 

 

Os dados quando armazenados num banco de dados, muitas vezes revelam 

problemas e inconsistências, faz-se então necessário análise e aplicação de estratégias 

para tratamento desses dados como: eliminar dados redundantes e inconsistentes, 

recuperação de dados incompletos e avaliação dos possíveis dados discrepantes ao 

conjunto (outliers).  

Inclusive nesta fase é comum utilizar métodos de redução ou transformação para 

diminuir o número de variáveis envolvidas no processo, visando a melhoria de 

desempenho do algoritmo de análise. 

Cabe destacar que os principais problemas enfrentados nesta etapa são:  

Dados ausentes (missing values) - Ausência de valores para determinadas 

variáveis, ou seja, registros com dados incompletos, ocasionado por falhas no processo 

de seleção ou de revisão. Alternativas de solução para esse problema: 

 Usar técnicas de input (fazer a previsão dos dados ausentes e 

completá-los individualmente); 

 Substituir o valor faltante pela média aritmética da variável; 
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 Excluir o registro inteiro. 

 

Dados discrepantes (outliers) – São dados que possuem valores extremos, 

atípicos ou com características bastante distintas dos demais registros.  

Os registros com outliers são descartados da amostra, porém isto só deve ocorrer 

quando o dado outlier representar um erro de observação, de medida ou algum outro 

problema similar, caso contrário eliminar-se-á um valor atípico que pode representar um 

dado verdadeiro, como por exemplo, um comportamento não usual, uma tendência ou 

ainda transações fraudulentas. 

 

Dados derivados – São chamados de dados derivados, aqueles originados da 

transformação ou combinação de outra(s) variável(eis). Por exemplo, calcular a idade de 

um cliente, através de sua data de nascimento.  

 

 

3.2.3 - Transformação 

 

Após serem selecionados, limpos e pré-processados os dados necessitam ser 

armazenados e formatados adequadamente para que os algoritmos de aprendizado 

possam ser aplicados. Dependendo do objetivo da tarefa, os dados armazenados no 

banco de dados podem não ser suficientes, para isso, utilizam-se métodos de 

transformação para gerar outros dados relevantes a partir dos já existentes.  

Outro ponto é a conversão para o formato exigido pelos algoritmos escolhidos 

na etapa de mineração. Portanto, o ideal é primeiramente definir a técnica e o algoritmo 

minerador que serão utilizados, para então transformar os dados para o formato 

adequado ao algoritmo escolhido. 

 

 

3.2.4 - Mineração de dados (Data Mining) 

 

Etapa caracterizada pela busca de padrões nos dados. Nesta etapa, é escolhido o 

método e são definidos os algoritmos (Como por exemplo: sumarização, classificação, 

regressão e modularização) que realizarão a busca pelo conhecimento implícito e útil no 
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banco de dados. É a fase mais importante do processo de DCBD onde dados são 

transformados em informação. Por isso, é importante que seja realizada quando os 

dados estiverem corretos e a tarefa seja adequada para alcançar o objetivo. Neste 

presente trabalho apresentaremos o Big Data (capítulo 4), como ferramenta de execução 

desta fase do processo de Descoberta de Conhecimento.  

 

3.2.5 - Interpretação dos resultados 

 

Refere-se a interpretação e demonstrar os padrões descobertos ao longo do 

processo de KDD. A principal meta dessa fase é melhorar a compreensão do 

conhecimento obtido, em forma de relatórios, documentação, propostas de melhorias de 

desempenho do sistema, ou simplesmente adoção de ações baseadas na informação 

aprendida ou  reportando este conhecimento para grupos interessados. 

Lembrando que caso os resultados alcançados não sejam satisfatórios os 

analistas tem subsídios para a revisão e análise criteriosa de qual(ais) etapas do processo 

de DCBD precisam ser reajustadas. 
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Capítulo 4  

Big Data 

 

4.1 - Histórico 

 

O Big Data nada mais é que um conceito, no qual o foco é acessar de forma 

veloz uma grande quantidade de dados sem perder a veracidade dos mesmos. O 

conceito surgiu da necessidade de se criar um buscador, que funcionasse na escala da 

web, capaz de operar bilhões de informações em um pequeno espaço de tempo. Um 

sistema que faz crawling e indexa bilhões de páginas, cuja complexidade em sua 

operação e manutenção é relevante. Fazer um buscador nesta escala funcionar é uma 

tarefa que muitas vezes exige um time inteiro de operações para manter todas as partes 

do sistema em movimento. Os custos com máquinas e infraestrutura são em geral altos 

dados o volume de armazenamento e processamento exigido. 

Em 2002, teve início a um projeto denominado Nutch7 com o propósito de 

oferecer ao publico uma ferramenta capaz de solucionar os problemas referentes ao 

acesso rápido ao grande número de informações existente na internet.   

Os idealizadores do projeto foram Mike Cafarella e Doug Cutting  resolveram 

para abrir a toda a comunidade de desenvolvedores os algoritmos de buscadores web do 

projeto Nutch, a fim de conseguir novas ideias. A partir disto surgiu um protótipo 

funcional, entretanto possuía muitos problemas de escala, uma vez que não aguentaria 

os bilhões de páginas que uma aplicação de buscas para web precisa manipular.  

A solução para este problema veio de um artigo publicado pelo Google 

descrevendo sua arquitetura de arquivos distribuídos chamada de GFS (Google File 

System). Esta arquitetura já estava em produção no Google e minimizava o tempo gasto 

gerenciando os servidores necessários para manter os grandes arquivos gerados pela 

indexação das páginas. O artigo publicado em 2003 pelo Google abriu caminho para 

que a equipe do Nutch criasse uma implementação open source do GFS. Ela foi lançada 

em 2004 e chamada de Nutch Distributed Filesystem (NDFS). 
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Em 2004 o Google publica o clássico artigo descrevendo seu framework 

MapReduce7. Em 2005 a equipe do Nutch já tinha uma implementação open source do 

MapReduce funcionando em conjunto com o NDFS. 

As aplicações possíveis destas implementações poderiam ir além dos 

buscadores. Em 2006 estes projetos foram fundidos em um novo subprojeto do Lucene 

chamado Hadoop8 (framework para processamento de dados em larga escala). 

 Ainda em 2006, Doug Cutting entrou para o Yahoo! que forneceu recursos e um 

time para tornar o Hadoop um sistema completo para trabalhar na escala da web. Isto foi 

demonstrado em 2008 quando o Yahoo! anunciou que o seu index de páginas web era 

gerado agora por um cluster de 10.000 máquinas rodando via Hadoop. 

O Hadoop se tornou um projeto independente dentro da Apache em 2008 e tem 

crescido desde então. Abaixo listamos algumas empresas que possuem aplicação 

Hadoop: 

 Adobe (www.adobe.com): ferramentas e serviços para conteúdo digital. Onde 

usa: no armazenamento e processamento de dados internos e de redes sociais. 

Parque: ~ 80 nós de processamento. 

 

 e-Bay (www.ebay.com): comércio eletrônico com foco em uma plataforma 

global de negociação (shopping popular). Onde usa: na otimização de buscas. 

Parque: ~ 532 nós de processamento. 

 

 Facebook (www.facebook.com): sítio que provê serviço de rede social. 

Atualmente conta com mais de 845 milhões de usuários ativos. Onde usa: 

análise de log. Parque: ~ 1.400 nós de processamento. 

 

 Last.FM (www.last.fm): rádio online agregando uma comunidade virtual com 

foco em música. Onde usa: análise de log, análise de perfil de usuário, teste 

A/B, outros. Parque: ~ 64 nós de processamento. 

 

 LinkedIn (www.linkedin.com): é uma rede social de caráter profissional para 

compartilhar informações, ideias e oportunidades. Onde usa: análise e busca 

de similaridade entre perfis de usuários. Parque: ~1.900 nós de 

processamento. 
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 The New York Times (www.nytimes.com): uma das maiores empresa 

jornalística mundial. Onde usa: conversão de imagens, armazenamento de 

jornais digitais. Parque: utiliza um aglomerado virtual da Amazon. 

 

4.2 - Explorando o conceito Big Data  

 

Um dos grandes desafios computacionais da atualidade é armazenar, manipular 

e analisar, de forma inteligente, a grande quantidade de dados existente. Sistemas 

corporativos, serviços e sistemas web, mídias sociais, entre outros, produzem juntos um 

volume impressionante de dados. Existe uma riqueza muito grande de informações 

nesses dados e muitas empresas não sabem como obter valor a partir deles, já que a 

maioria desses dados é armazenada em uma forma não-estruturada e em sistemas, 

linguagens e formatos bem diferentes e, em muitos casos, incompatíveis entre si. 

Baseado nisto, surge o Big Data, como uma tecnologia que reúne essa 

quantidade significativa de dados digitais e os cruza, aumentando a possibilidade de 

ganhos com o uso dessas informações.  Trata-se de um conjunto de soluções 

tecnológicas capaz de lidar com dados digitais em volume, variedade e velocidade 

inéditos até hoje, e cuja capacidade das tecnologias atuais e tradicionais de Data 

Warehouse não conseguem tratar adequadamente. Em outras palavras, permite analisar 

qualquer tipo de informação digital em tempo real, sendo fundamental para a tomada de 

decisões. 

A figura 4.1 mostra a curva de tendência de crescimento do volume de dados, e 

também como estes estão distribuídos. Observamos que a maioria são dados não 

estruturados, cujos DW ou SGBD não podem gerir.  
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Figura 4.1 - Curva de crescimento do volume de dados. 

Fonte: Material Accenture - What's next for Big data pov v1 - Ano 2011. 

 

O conceito de Big Data possui cinco pilares fundamentais: Volume, Variedade, 

Velocidade, Veracidade e Valor. São comumente chamados de 5 V’s. 

• Volume - Relacionado quantidades de dados realmente grandes, 

que crescem exponencialmente e que, não raramente, são subutilizados 

justamente por estarem nestas condições. 

• Variedade - Estes dados são originados de sistemas estruturados e 

não-estruturados. Dentre os dados não-estruturados podemos citar e-mails, 

mídias sociais (Facebook, Twitter, YouTube e outros), documentos 

eletrônicos, apresentações estilo Powerpoint, mensagens instantâneas, 

sensores, etiquetas RFID, câmeras de vídeo, etc. 

• Velocidade - Muitas vezes precisamos que o processo de decisão 

ocorra o mais rápido possível ou até mesmo em tempo real mesmo diante de 

um imenso volume de dados. Como exemplo temos: o controle automático 

de tráfego nas ruas ou ainda podemos imaginar o transtorno que uma 

operadora de cartão de crédito causaria se demorasse horas para aprovar um 

transação de um cliente pelo fato de o seu sistema de segurança não 

conseguir analisar rapidamente todos os dados que podem indicar uma 

fraude. 

• Veracidade - Os dados devem ser íntegros e autênticos, pois não 

adianta muita coisa lidar com a combinação "volume + velocidade + 

variedade" se houver dados não confiáveis. É necessário que hajam 

processos que garantam o máximo possível a consistência dos dados.  
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• Valor - A organização que implementa projeto de Big Data 

deseja obter retorno dos investimentos.  

 

4.3 - Tecnologias incorporadas ao Big Data 

 

As tecnologias que sustentam Big Data podem ser analisadas sob duas óticas:  

• Analítica, tendo como nomes principais Hadoop e MapReduce. 

• Tecnologias de infraestrutura, que armazenam e processam os petabytes de 

dados. Neste aspecto, destacam-se os bancos de dados NoSQL (Not only 

SQL). 

 

Ressaltamos que para tratar os dados na escala de volume, variedade e 

velocidade do Big Data outros modelos fazem-se necessários. Em infraestrutura surgem 

os softwares de banco de dados NoSQL, que são desenhados para tratar imensos 

volumes de dados estruturados e não estruturados, e existem diversos modelos:  

• Sistemas colunares como o Big Table, usado internamente pelo Google 

(é a base de dados sob o Google App Engine); 

• Modelo Key/value como DynamoDB da Amazon;  

• Modelo “document database” baseado no conceito proposto pelo Lotus 

Notes da IBM e aplicado em softwares como MongoDB; e  

• Modelo baseado em grafos como o Neo4j.  

•  

Os componentes analíticos são tão importantes quanto os de infraestrutura, uma 

vez que aqueles transformam os dados em algo de valor para o negócio. Cabe ressaltar 

que o Big Data Analítico não eliminará os tradicionais sistemas de BI que existem hoje, 

mas pelo contrário, eles devem coexistir. 

 

4.4 - Hadoop 

 

Em implementações analíticas destacamos o Hadoop, que é um framework para 

o processamento de grandes quantidades de dados em aglomerados e grades 

computacionais. Esse modelo de computação possui atualmente um papel fundamental 

no processamento e na extração de informação relevante das aplicações Big Data. Essa 
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computação é normalmente realizada em aglomerados (clusters) e grades 

computacionais, que com um conjunto de computadores comuns, conseguem agregar 

alto poder de processamento a um custo associado relativamente baixo. 

Na Figura 4.2 temos um exemplo da visão geral de sua aplicabilidade. 

 

 

Figura 4.2 – Tecnologia Hadoop. 

Fonte: Blog Ebizq.net9. 

 

Nesse framework problemas como integridade dos dados, disponibilidade dos 

nós, escalabilidade da aplicação e recuperação de falhas ocorrem de forma transparente 

ao usuário. Além disto, seu modelo de programação e sistema de armazenamento dos 

dados promovem um rápido processamento, muito superior às outras tecnologias 

similares. A seguir, explicitamos as vantagens e desvantagens da aplicação Hadoop 

 

4.4.1 - Vantagens 

 

O Apache Hadoop é considerado atualmente uma das melhores ferramentas para 

processamento de alta demanda de dados. Entre os benefícios de utilizá-lo pode-se 

destacar: 

 

● Código aberto: Permite aos usuários liberdade para executar o programa para 

qualquer propósito; liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as 

suas necessidades; liberdade de redistribuir cópias do programa; e liberdade para 
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modificar o programa e distribuir essas modificações, de modo que toda a comunidade 

se beneficie. E comunidade esta composta por diversas empresas e programadores 

independentes partilhando seus conhecimentos no desenvolvimento de melhorias, 

funcionalidades e documentação.  

 

● Economia: Sendo um software livre não existe despesas com aquisição de 

licenças reduzindo assim os custos de implementação, além disso, o Hadoop possibilita 

o processamento da sua massa de dados utilizando máquinas, redes convencionais ou 

ainda na nuvem, o que reduz os custos com infraestrutura. 

 

● Robustez: o Hadoop foi projetado para ser executado em hardware comum, e 

considera a possibilidade de falhas frequentes nesses equipamentos e oferece estratégias 

de recuperação automática para essas situações. Assim, sua implementação 

disponibiliza mecanismos como replicação de dados, armazenamento de metadados e 

informações de processamento, que dão uma maior garantia para que a aplicação 

continue em execução mesmo na ocorrência de falhas em algum recurso; 

 

● Escalabilidade: Hadoop permite obter escalabilidade de forma relativamente 

simples, ou seja, com pequenas modificações em um arquivo de configuração pode ser 

tratada qualquer mudança em um cluster de máquinas. Assim, o trabalho para preparar 

um ambiente contendo mil máquinas não será muito maior do que se este fosse de dez 

máquinas, o que em comparação a aplicações similares para se aumentar a quantidade 

de máquinas utilizadas no processamento e/ou aumentar o conjunto de dados, precisaria 

em alguns casos até reescrever todo o código-fonte da aplicação.  

 

No Hadoop, o aumento no volume de dados só fica limitado aos recursos, 

espaço em disco e capacidade de processamento, disponíveis nos equipamentos do 

aglomerado. 

 

● Simplicidade: Hadoop retira do desenvolvedor a responsabilidade de gerenciar 

questões relativas à computação paralela, tais como tolerância a falhas, escalonamento e 

balanceamento de carga, ficando estas a cargo do próprio framework. O Hadoop 

descreve suas operações apenas por meio das funções de mapeamento (Map) e de 

junção (Reduce). Dessa forma, o foco pode ser mantido somente na abstração do 

problema, para que este possa ser processado no modelo de programação MapReduce. 
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4.4.2 - Desvantagens 

 

Como vimos no tópico histórico o Apache Hadoop é um framework 

relativamente recente e em constante evolução (a cada versão melhorias são 

implementadas), algumas de suas funcionalidades ainda não estão maduras o suficiente 

para dar suporte a todas as situações pelas quais está sendo empregado. Além disso, 

como desvantagem, somam-se outras dificuldades inerentes ao modelo de programação 

paralelo. 

 

● Único nó mestre: a arquitetura do Hadoop tradicionalmente utiliza várias 

máquinas para o processamento e armazenamento dos dados, porém, contém apenas um 

nó mestre. Esse modelo pode se tornar restritivo a medida que essa centralidade causar 

empecilhos na escalabilidade e ainda criar um ponto crítico, suscetível a falha, uma vez 

que o nó mestre é vital para o funcionamento da aplicação. 

 

● Dificuldade no gerenciamento do aglomerado: O Hadoop apresenta 

dificuldades de computação paralela no momento de depurar a execução da aplicação e 

de analisar os logs que estão sendo distribuídos. O framework ZooKeeper, vem como 

alternativa para tratar essa questão 

 

Mesmo sendo uma excelente ferramenta para o processamento de dados em 

larga escala, existem situações para as quais o Hadoop não é a solução mais adequada, 

devido a alguma particularidade, como as citadas a seguir: 

 

● Problemas não paralelizáveis ou com grande dependência entre os dados: 

Problemas que não podem ser divididos em problemas menores e problemas com alta 

dependência entre os seus dados não são bons candidatos para o Hadoop. Como 

exemplo, podemos imaginar uma tarefa T sendo dividida em cinco subtarefas t1, t2, t3, 

t4 e t5. Suponha cada tarefa ti+1 dependente do resultado da tarefa ti. Dessa forma, a 

dependência entre as subtarefas limita ou elimina a possibilidade de sua execução em 

paralelo. O tempo total de execução de uma aplicação nesse contexto será equivalente 

(ou maior) do que se fosse executada sequencialmente;  
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● Processamento de arquivos pequenos: trabalho pequeno definitivamente não é 

tarefa para ser executada com base em um framework com foco em larga escala. Os 

custos adicionais (overhead) impostos pela divisão e junção das tarefas, rotinas e 

estruturas gerenciais do ambiente e comunicação entre os nós de processamento, 

certamente irão inviabilizar sua execução; 

 

● Problemas com muito processamento em poucos dados: problemas com regras 

de negócio complexas demais ou com um fluxo de execução extenso em um conjunto 

de dados não muito grande, também não serão bons candidatos a se tornar aplicações 

Hadoop. Como o foco do modelo de programação é oferecer simplicidade com as 

operações Map e Reduce, pode ser uma tarefa árdua tentar abstrair toda a complexidade 

do problema apenas nessas duas funções. 

 

4.5 - Estrutura de Aplicações do Hadoop 

 

Os elementos chave do Hadoop são o modelo de programação MapReduce e o 

sistema de arquivos distribuído HDFS. Entretanto, em meio a sua evolução, novos 

subprojetos, cada um para uma proposta específica da aplicação, foram incorporados ao 

seu ecossistema, tornando a infraestrutura do arcabouço cada vez mais completa. Estes 

subprojetos são descritos a seguir e ilustrados na figura 4.3. 

 

 Hadoop Common: contém um conjunto de utilitários e a estrutura base que dá 

suporte aos demais subprojetos do Hadoop. Utilizado em toda a aplicação, 

possui diversas bibliotecas como, por exemplo, as utilizadas para seriação de 

dados e manipulação de arquivos. É neste subprojeto também que são 

disponibilizadas as interfaces para outros sistemas de arquivos, tais como 

Amazon S3 e Cloudsource. 

 

 Hadoop MapReduce: um modelo de programação e um arcabouço 

especializado no processamento de conjuntos de dados distribuídos em um 

aglomerado computacional. Abstrai toda a computação paralela em apenas duas 

funções: Map e Reduce. 
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 Hadoop Distributed File System (HDFS): um sistema de arquivos distribuído 

nativo do Hadoop. Permite o armazenamento e transmissão de grandes 

conjuntos de dados em máquinas de baixo custo. Possui mecanismos que o 

caracteriza como um sistema altamente tolerante a falhas. 

 

 Avro: sistema de seriação de dados baseado em schemas. Sua composição é 

dada por um repositório de dados persistentes, um formato compacto de dados 

binários e suporte a chamadas remotas de procedimentos (RPC). 

 

 Chukwa: sistema especialista em coleta e análise de logs em sistemas de larga 

escala. Utiliza HDFS para armazenar os arquivos e o MapReduce para geração 

de relatórios. Possui como vantagem um kit auxiliar de ferramentas, muito 

poderoso e flexível, que promete melhorar a visualização, monitoramento e 

análise dos dados coletados. 

 

 Hbase: banco de dados criado pela empresa Power Set em 2007, tendo 

posteriormente se tornando um projeto da Apache Software Foundation. 

Considerado uma versão de código aberto do banco de dados BigTable, criada 

pela Google, é um banco de dados distribuído e escalável que dá suporte ao 

armazenamento estruturado e otimizado para grandes tabelas. 

 

 Hive: arcabouço desenvolvido pela equipe de funcionários do Facebook, tendo 

se tornado um projeto de código aberto em agosto de 2008. Sua principal 

funcionalidade é fornecer uma infraestrutura que permita utilizar Hive QL, uma 

linguagem de consulta similar a SQL bem como demais conceitos de dados 

relacionais tais como tabelas, colunas e linhas, para facilitar as análises 

complexas feitas nos dados não relacionais de uma aplicação Hadoop. 

 

 Pig: uma linguagem de alto nível orientada a fluxo de dados e um arcabouço de 

execução para computação paralela. Sua utilização não altera a configuração do 

aglomerado Hadoop, pois é utilizado no modo client-side, fornecendo uma 

linguagem chamada Pig Latin e um compilador capaz de transformar os 

programas do tipo Pig em seqüências do modelo de programação MapReduce. 
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 ZooKeeper: arcabouço criado pelo Yahoo! em 2007 com o objetivo de fornecer 

um serviço de coordenação para aplicações distribuídas de alto desempenho, que 

provê meios para facilitar as seguintes tarefas: configuração de nós, 

sincronização de processos distribuídos e grupos de serviço 

 

 

Figura 4.3 – Subprojetos Apache Hadoop 

Fonte: Apache Hadoop: conceitos teóricos e práticos, evolução e novas possibilidades 

 

4.6 - Aplicação do Big Data  

 

Filtrar, analisar e usar informações valiosas diante dos petabytes de dados 

estruturados e não-estruturados gerados diariamente em todo o mundo não é tarefa 

simples. A habilidade de identificar insights que ajudem a estreitar o relacionamento 

com o cliente e possibilitem a criação de produtos e serviços inovadores vale ouro para 

os negócios. A solução encontrada por empresas de diferentes setores para superar esse 

desafio está no Big Data. Ao longo desse tópico mostraremos casos de aplicação do Big 

Data aos Sistemas de Recomendação e no auxílio da descoberta de conhecimento e os 

ganhos que são gerados por essa aplicação as empresas. 

Retomando o V de velocidade do Big Data destaca-se um conceito muito 

interessante, o Stream Computing que permite tratamento em tempo real de dados. Ao 
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contrário do que ocorre no modelo de data mining tradicional em os dados são filtrados 

de vários sistemas e após criar um Data Warehouse, dispara “queries”, o qual é 

dependente de cargas em períodos definidos, de modo que os dados são estáticos e não 

refletem o momento, mas sim o contexto de horas, dias ou mesmo semanas atrás. No 

stream computing esta garimpagem é efetuada em tempo real. Em vez de disparar 

queries em cima de uma base de dados estática, coloca-se uma corrente contínua de 

dados (streaming data) atravessando um conjunto de queries. Pode-se citar como 

exemplo de uma ferramenta o InfoSphere Streams da IBM. 

A principal mudança conceitual proposta pelo InfoSphere Streams está na ideia 

de se processar os dados à medida que ele são gerados, por exemplo, transações de 

cartões de crédito criadas nos pontos de venda, com o intuito de, por exemplo, bloquear 

transações classificadas como fraudulentas em tempo real. 

Claramente, novas oportunidades de negócios são possíveis, devido à 

capacidade de processamento das informações em tempo real de dados disponíveis de 

sensores de localização, como etiquetas de rádio-frequência (RFID), de GPS disponível 

em telefones celulares, de sensores em carros, etc. Enfim, o potencial é quase 

inesgotável.  

Conforme explica Brobst (CTO da Teradata): “No passado, os dados que 

interessavam a Business Intelligence vinham de caixas registradoras, caixas eletrônicos, 

sistemas de bilhetagem de telecom, ERP, sistemas bancários. Agora a informação não 

vem apenas das transações, mas de interações. A transação nos dá informação sobre a 

compra de um produto, mas a interação revela os cliques e as buscas que levaram à sua 

compra. A interação nos ajuda a entender melhor o comportamento do cliente e, a partir 

daí, tomar melhores decisões de negócio.”10 

Adicionalmente, podemos pensar que a computação em nuvem é também um 

impulsionador para Big Data, pois se podem usar nuvens públicas para suportar imensos 

volumes de dados e as características de elasticidade delas permitem que acionemos 

servidores virtuais sob demanda, apenas no momento de tratar estes dados. 

Aliás, a tecnologia chega cada vez com mais força também no Brasil. A loja de 

departamento Renner usa a tecnologia para monitorar o fluxo de mercadorias de suas 

filiais em todo o país, o que é feito em tempo real. Com o Big Data é possível cruzar os 

dados de localização dos caminhões com o nível de estoque das lojas e ainda 

reorganizar a mercadoria entre as lojas com base em dados meteorológicos, por 

exemplo. Além de acompanhar os comentários sobre seus produtos nas redes sociais. 

Segundo especialistas, o Big Data foi de grande importância para o descobrimento do 
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pré-sal, devido a sua velocidade, que agilizava os processamentos de dados sísmicos 

captados pelas sondas que procuram petróleo no fundo do mar. Como são milhões as 

variáveis, o trabalho exige intermináveis simulações de imagens, e só o Big Data foi 

capaz de dar conta do trabalho em pouco espaço de tempo. 

A companhia Skybox tira fotos de satélite e vende a seus clientes informações 

em tempo real sobre a disponibilidade de vagas de estacionamento livres numa cidade 

em determinada hora ou quantos navios estão ancorados no mundo nesse momento. 

O projeto GlobalPulse, das Nações Unidas, vai utilizar um programa que decifra 

a linguagem humana na análise de mensagens de texto e posts em redes sociais para 

prever o aumento do desemprego, o esfriamento e epidemias de doença. 

A varejista americana Dollar General monitora as combinações de produtos que 

seus clientes põem nos carrinhos. Ganhou eficácia e ainda descobriu curiosidades: quem 

bebe Gatorade tem mais chance de comprar laxante. 

A Sprint Nextel saltou da última para a primeira posição no ranking de 

satisfação dos usuários de celular nos EUA ao integrar os dados de todos os seus canais 

de relacionamento. De quebra, cortou pela metade os gastos com Call Center. 

No terremoto do Haiti, pesquisadores americanos perceberam antes de todo 

mundo a diáspora de Porto Príncipe por meio dos dados de geolocalização de 2 milhões 

de chips SIM de celulares, facilitando assim a atuação de ajuda humanitária. 

Um hospital do Canadá usou a tecnologia da IBM e da Universidade Ontário 

para monitorar em tempo real dezenas de indicadores de saúde de bebês prematuros. O 

cruzamento permitiu aos médicos antecipar ameaças às vidas das crianças. 

Em busca dos melhores lugares para instalar turbinas eólicas, a dinamarquesa 

Vestas Wind analisou petabytes de dados climáticos, de nível das marés, mapas de 

desmatamento etc. O que costumava levar semanas durou algumas horas. 

A Barnes & Noble, rede de livrarias com 689 unidades em 50 regiões nos 

Estados Unidos, consagrou-se como um dos maiores sites de comércio eletrônico do 

segmento. Com o objetivo de avaliar os dados mais profundamente e estreitar o 

relacionamento com o consumidor, além de realizar campanhas mais assertivas de 

marketing e ampliar as vendas, a companhia escolheu a ferramenta de Big Data da 

Teradata, a Aster Data. A tecnologia permite que a Barnes & Noble verifique, por 

exemplo, a propensão de compra, afinidade e lealdade com a marca e se o consumidor 

prefere o canal digital ou comprar na loja física.  

Em 2006, a agência norte-americana de viagens online redBus lançou na Índia o 

serviço de emissão de passagens pela Internet. A chegada do novo sistema demandou a 
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adoção de uma tecnologia de suporte para auxiliar os executivos da empresa a analisar 

dados de reservas e obter um inventário do sistema que controla mais de 10 mil rotas de 

ônibus.  A empresa implantou o  BigQuery, tecnologia de Big Data do Google, que 

permitiu, por exemplo, que a redBus soubesse quantas vezes um cliente buscou por 

assentos nos ônibus da empresa e não encontrou. Também foi possível investigar as 

causas da queda de busca por passagens e identificar se há problemas técnicos no site 

que desafiam a experiência do usuário e dificultam a compra. 

Como vimos nos diversos exemplos supracitados, o Big Data  proporciona uma 

ferramenta fortíssima a Sistemas de Recomendação e descoberta de conhecimento em 

meio as montanhas de dados presentes em nosso mundo digital.   
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Capítulo 5 

Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

 

5.1 – Conclusão 

 

A informação é um dos ativos mais valiosos das organizações, bem utilizadas 

podem funcionar como diferencial competitivo, puro conhecimento, caso contrário, 

apenas um problema para as empresas e suas áreas de tecnologia da informação, que 

deverão prover infraestrutura para armazenar zetabytes de dados sem valor algum, puro 

overhead.    

Além disso, hoje em dia, para o vendedor de uma grande corporação, não é 

possível lembrar dos principais interesses dos clientes bem como dos itens por eles 

adquiridos nas últimas compras. Por isso, os bancos de dados, as ferramentas de 

mineração e recomendação servem como memória da empresa, provendo informações 

valiosas relacionadas aos hábitos de consumo e preferências dos consumidores.  

Em Sistemas de Recomendação podem ser utilizados para que se possa conhecer 

melhor os hábitos de consumo e interesses dos usuários, e como este tipo de 

conhecimento pode ser empregado para personalizar o relacionamento, e que o KDD e 

Big Data são ferramentas que aplicadas a estes sistema otimizam  na obtenção e 

extração de informações estratégicas de bases de dados que auxiliem na tomada de 

decisão  e de conhecimentos relevantes na recomendação de produtos/serviços das 

corporações, alavancando assim o seu negócio. 

 

5.2 – Trabalhos Futuros 

 

Neste tópico queremos destacar o Big Data, pois desponta como conceito 

importante na extração/análise de dados revelantes para as empresas, tendo aplicação 

em diversas áreas: Data Mining, Detecção de tendências, Sistema de Recomendação, 

Detecção de fraudes, Customer Churn Analysis (análise de rotatividade de clientes), 

Análise de LOGS, Análise de transação de ponto de venda, Propaganda Digital entre 

outros.  
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Ademais, o Big Data incorporou novas tecnologias como por exemplo, Hadoop, 

MapReduce e NoSQL, necessitando assim de especialistas e equipes com alto poder 

analítico e técnico para atuar nas montanhas de dados estruturados e não estruturados de 

uma organização, incentivando o surgimento de um novo tipo de profissional, o 

Cientista de Dados.  

Este profissional tem normalmente formação em ciências da computação ou 

matemática e deve possuir forte capacidade analítica. De acordo com a McKinsey, só 

nos EUA, haverá uma necessidade em 2018 entre 140 mil a 190 mil especialistas em 

métodos estatísticos e em tecnologias de análise de dados18, ou seja, existe uma escassez 

de profissionais na área de Big Data, sendo assim um grande mercado, uma vez que 

muitas outras empresas devem adotá-lo ao seu negócio. Podemos confirmar esse 

cenário, através do aumento intenso da procura por profissionais com domínio na 

tecnologia Hadoop, conforme figura 5.1: 

  

 
 

Figuras 5.1 – Profissionais Hadoop 

Fonte: Scherm.7 

 

Com relação aos sistemas de recomendação, ao longo da Pesquisa não se 

identificou algum que no presente momento utilize dados não-estruturados, apesar da 

cada vez maior presença destes no mundo web como mostra a figura 4.1 do trabalho.  

Existem sim, propostas e material acadêmico, como é o caso do artigo Social Networks 

as Data Source for Recommendation Systems21, mostrando a utilização das mídias 

sociais (Facebook, blogs etc.) como fonte de dados e otimizadora das recomendações, 

inclusive com a arquitetura de um possível protótipo e resultados alcançados.   

http://escalabilidade.com/wp-content/uploads/2010/05/jobgraph.png
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Sistema de recomendação com base em dados não estruturados é uma área com 

amplo potencial nos próximos, assim questões que envolvem privacidade, segurança e 

propriedade intelectual na utilização de dados presentes nas mídias sociais.  

 

Em suma, as organizações precisam estruturar seus recursos humanos e 

tecnológicos para modelar os processos de trabalho e integrar as informações das 

diversas fontes de dados, e assim conseguir transformação montanhas de dados em 

informações agregadoras de valor ao negócio. 
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