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1. INTRODUÇÃO 

 

SHAKING MUSIC 

 

Com a chegada da Pandemia, muitas pessoas se isolaram dentro de casa, se 

distanciando das pessoas que gostam, de suas atividades, das coisas que lhe 

faziam bem. Com isso, muitos ficaram desesperançosos, ficaram melancólicos, 

muitos entraram até em depressão por ficarem com pensamentos negativos. 

Então resolvemos criar Shaking music, para agitar o humor de pessoas assim. 

 Você simplesmente diz como está se sentindo e o app vai indicar músicas 

para melhorar seu humor, isso serve até para pessoas que estão num momento 

bom e querem melhorar ainda mais, ou até mesmo para pessoas que já estão 

enjoadas de ouvir sempre a mesma playlist e procuram inovar, o objetivo do app 

é ajudar a todos. 

 

1.1. Objetivo do Projeto 

 

Nosso objetivo é ajudar a manter estabilidade emocional das pessoas com 

músicas, diversos ritmos e culturas. Dessa forma mostrando novos horizontes 

para o público. 

 

1.2. Justificativa 

 

Escolhemos esse projeto pelo momento que passamos atualmente, e a música 

é um tema que gostamos de abordar, pois todos convivemos muito com essas 

situações. 

. 

1.3. Metodologia 
 

Utilizamos html e css para criar nossas abas do site, pra podermos usar o método 

de login e senha e linkar páginas. 

 



2. ANÁLISE DE MERCADO 

Pesquisamos e vimos que muitas pessoas convivem maior parte do tempo 

ouvindo alguma música que as fazem bem, com base nisso também analisamos 

quais músicas os streamer’s mais recebem pedido em suas lives, e juntamos 

informações sobre os gostos do nosso público alvo. 

 

2.1. Quais são as principais ameaças ao seu negócio? 

 

As pessoas que não curtem muito ouvir música não utilizariam nosso aplicativo, 

só se alguém que usou e viu resultado indicasse. 

3. LAYOUT E PROPÓTIPOS E PROJETO 

 

3.1. Figuras 

 

 



 

 

3.2. Funcionalidades 

 

1) A primeira tela seria a de login, como qualquer outro método de login (Nome 

de usuário e senha). 

 

2) Na tela inicial temos 4 opções: 

 

1) Músicas para animar. 

2) Músicas para dançar. 

3) Músicas para refletir. 

4) Músicas para relaxar. 

 

(ao escolher uma das opções você é redirecionado a playlist que criamos com 

base no tema, nessa playlist há músicas de todos os gostos e idades do nosso 

público). 

 

3) Botão de sair. (apenas sai). 

 

4. PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

 



Divulgação nas redes sociais, são onde as pessoas mais veem sobre música e 

sentimentos. 

4.1. Estratégia competitiva 
 

Nosso projeto tem o diferencial de focar no bem estar de quem o utiliza, além de 

apresentar músicas de diferentes gostos e significados, pra manter o público 

iriamos semanalmente atualizando as playlist, assim trazendo inovações para o 

público. 

 

4.2. Público alvo 
 

Pessoas que gostam de ouvir música, pessoas que querem conhecer músicas e 

letras novas e pessoas que querem se autoajudar com músicas. Idade: 16 pra 

cima.. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Com a música o humor das pessoas pode mudar pra melhor ou pior com 

muita facilidade, e além de melhora nosso humor, a música ajuda em nosso 

aprendizado. Nosso aplicativo veio pra ajudar você, que está passando por 

momentos difíceis. A música pode organizar sua história e fazer vc esquecer o 

passado. A música também pode tirar o seu medo, além de dar muita confiança. 

Com tudo isso que a música proporciona à nós, o nosso app dará ao consumidor, 

"playlists inovadas, confiança e muita diversão". 

 

6. PESQUISAS CIENTÍFICAS 

Comprovado: ouvir música traz vários benefícios para a saúde, corpo e mente 

e tem sido usada, inclusive, por médicos e terapeutas como tratamento, sempre 

com ótimos resultados. 

A música pode auxiliar no alívio de dores, na melhora da memória e até 

mesmo como estímulo para a prática de atividade física. E está cientificamente 

comprovado que ouvir música também faz bem ao coração. E não é só na hora 

de aliviar a dor de amor ou para melhorar o mau humor. A música deixa seu 

coração mais forte – a ponto de melhorar a recuperação de pacientes que 

sofreram problemas cardíacos. Isso acontece porque a música ativa o centro de 

prazer do cérebro, assim como o sexo e o chocolate, causando aquela sensação 

de bem-estar. 



O fundamento é bem simples, ouvir música deixa todo mundo feliz, o que 

libera endorfina, que é um hormônio que causa o bem-estar e a sensação de 

prazer. 

 Ouvir música faz bem pro coração sim. Pesquisadores dividiram 74 

pacientes cardíacos em três grupos diferentes: dois terços fariam exercícios 

físicos, com ou sem música, e o outro não faria nenhum tipo de atividade física, 

mas teria de ou vir música todos os dias, por meia hora. Por três semanas, os 

cardiologistas acompanharam os voluntários e analisaram o progresso no 

tratamento de recuperação. 

 Ao fim do experimento, os pacientes que haviam praticado exercícios 

físicos ao som de música tiveram uma recuperação melhor do que a dos outros. 

Tiveram uma melhora significativa nas funções cardíacas e aumentaram em 39% 

a capacidade física. Quem praticou as atividades em silêncio apresentou só 29% 

de melhora na capacidade física. Mesmo quem só escutou música, mas não fez 

exercícios melhorou a capacidade física, em 19%. 

Isso porque música deixa você feliz. Quando você escuta uma canção que te 

agrada, seu corpo libera endorfina, uma substância química com função 

analgésica, que também exerce um papel na sensação de prazer e bem-estar. 

E ela ainda melhora a saúde dos vasos sanguíneos. “Não existe uma melhor 

música para todos – o que importa é se a pessoa gosta e se a música a deixa 

feliz”, explica Delijanin Ilic, líder da pesquisa.  

 

7. DIÁRIO DE BORDO 

 

Na primeira semana de outubro estudamos os comandos necessários 

para o HTML. 

 Na segunda semana nos reunimos via chamada de vídeo. Reunimos 

todas as informações absorvidas e separamos cargos para cada um. 

 Na terceira semana, no caso a atual, repassamos tudo, verificamos cada 

linha do código e começamos a focar em pesquisas cientificas. Utilizamos 

sites como super abril e poupa farma para saber o bem que a músicas nos 

traz. 

 Por último passamos tudo que aprendemos uns aos outros e reforçamos 

nossos textos e estudos após finalizar a interface do site.  
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