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Quem é a RuPaul?



Quem é?
Drag Queen mais 
bem sucedida dos 
EUA. Transforma o 
comum em algo 

fantástico



RuPaul no Grupo ZAP



O Naka deixou para trás a 
carreira de engenheiro de 
dados e foi empreender 
no mercado imobiliário 
de Recife, vendendo 
apartamentos em Boa 
Viagem

Imobiliária
Feliz



Entre outras features, o 
Canal Pro traz o total de 
visualizações e de 
mensagens que cada 
anúncio recebeu.

Informações 
no Canal Pro



Não seria fantástico se 
a Imobiliária Feliz 
soubesse como está 
posicionada no 
mercado de venda de 
apartamentos em Boa 
Viagem?



Através de um índice de 
performance, 
poderíamos trazer o 
insight sobre onde a 
Imobiliária Feliz está 
pior, igual ou melhor 
que a concorrência.





~35 mil Nakinhas



A RuPaul é a 
plataforma que 
gera o Relatório 
de Desempenho 
do Grupo ZAP



RuPaul & Arquitetura



~240 milhões
Dados de Anúncios por Mês



~390 GB
Dados de Anúncios por Mês



Precisávamos de uma 
arquitetura que 
conseguisse realizar 
transformações nos 
nossos dados, trazendo 
análises fantásticas para 
nossos anunciantes.



Alaska Sasha Violet



Alaska Sasha Violet



Processa 
os dados
do Data 

Lake

Gera os 
PDFs 

com as 
análises

Envia os 
PDFs por 

e-mail



RuPaul & Alaska







Escalável 01 

02 

03 

Fácil de alterar

Quais eram os 
requisitos?

Suporte de Data 
Platform



Enxugamos a 
versão antiga do 
Relatório de 
Desempenho

O resultado foi esse 
belo desenho



Pandas para 
validar amostras 

dos nossos 
dados no Data 

Lake



Paradigma 
Descentralizado

dos Dados



Adaptação do 
script da análise 
para PySpark no 

Jupyter Hub



Livy 
Spark

Spark
Submit

Jupyter
Hub



Spark
Submit

local

● O que é o Spark 
Submit?

● Por que optamos 
em usá-lo ao invés 
do meu scriptoso?

● Dados trafegando 
do cluster para a 
minha máquina.



Spark 
Submit
no k8s

● Colocar o spark-submit no 
K8s significaria perder 
latência de rede.

● Dockerização estava 
impossível.

● Mas precisávamos muito 
para conseguir fazer um 
teste de stress de todos os 
nossos dados.



olá, livy
spark

● Livy-Spark vs Spark Submit

● API rest para subir os 
pythinho pro Spark

● Não precisaríamos nos 
preocupar mais com a 
configuração de deploy pra 
usar spark-submit e afins, 
apenas chamamos a API 
deles



Livy 
Spark

Spark
Submit

Jupyter
Hub





O que o RuPaul entrega?



E-mail para o 
anunciante com 

o seu relatório
Imobiliária Feliz











~1 hora
Processamento da Alaska



PDFs para os 
nossos usuários de 
Relacionamento



+90%
Usuários cadastrados no Metabase aumentaram de 138 para 263







Com o RuPaul, 
conseguimos prover 
análises personalizadas e 
direcionadas para os 
nossos anunciantes

Imobiliária
Feliz… Feliz!



RuPaul + Data Platform



RuPaul

Lich King

Fipe ZAP

Snapshots

AVM

Scores do ranking

Análises

Extrações



~800T/mês



Arquitetura Efêmera de Spark 
com Livy no Kubernetes



Livy

REST
Api

Cluster Manager

Executor
Context

Driver

Executor
Context

Driver

Client



Livy

Spark
Context

Spark
Context

Kubernetes

Executor

Executor



{
"kind" : "pyspark",
"name" : "rupaul",
"driverMemory" : "1G",
"executorCores" : 7,
"executorMemory" : "50G",
"numExecutors" : 5

} 



{
"code" : "df = spark.sql('select * from listings')

       df.write.('s3a://datalake/test')"
}



Métricas Para o Usuário









Vantagens



● Remover concorrência entre jobs

● Não ter um cluster de pé 24/7

● Clusters em namespaces diferentes

● Spot Instances

● Gerenciar job spark via api REST



Desvantagens



● Suporta apenas 10 drivers concorrentes

● Não controla duplicação de contextos



Stack Data Platform



Clickstream



Consumer 
Analytics



Application
Analytics





Thanks!



vagas.grupozap.com
medium.com/tech-grupozap

madu@grupozap.com
naka@grupozap.com


