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Abstract. Nowadays microentrepreneurs have been facing an increasing need
to use and integrate different digital communication channels with their
customers, such as websites and mobile applications, preferable into a unified
omni-channel solution. In this case of study, a micro-entrepreneur from the
Campinas/SP region, who worked in the area of digital communication and
entertainment, needs to expand and integrate communication channels, in
addition to developing solutions that would help him to be ahead of his
competition. For this challenge, a multichannel solution was created and
implemented, which is the main objective of this research. As a result, two
websites and two Android applications were developed and integrated. This
omni-channel solution had become part of the entrepreneur's business model,
favoring communication with customers, facilitating the dissemination of
works and even it generated new complementary businesses after this
research.
Resumo. Atualmente, microempresários necessitam cada vez mais utilizar e
integrar diversos canais digitais de comunicação com seus clientes, tais como
websites e aplicativos móveis, preferencialmente em uma solução unificada
multicanais. Neste estudo de caso, um microempresário da região de
Campinas/SP, que atua na área de comunicação e entretenimento digital,
necessitava expandir e integrar seus canais de comunicação, além de
desenvolver uma solução que o ajudasse estar à frente de sua concorrência.
Para este desafio, foi criada e implantada uma solução multicanais, que é o
objetivo principal desta pesquisa. Como resultados, foram criados e
integrados dois websites e dois aplicativos Android. Esta solução multicanais
passou a fazer parte do modelo de negócio do empresário, favorecendo a
comunicação com os clientes, facilitando a divulgação dos trabalhos e
inclusive gerou novos negócios complementares a esta pesquisa.

1. Introdução
A motivação desta pesquisa surgiu da necessidade de um empresário da região de
Campinas/SP que atua na área de entretenimento, tanto com sonorização de ambientes,
como na produção de conteúdo para rádio. Este empresário é conhecido popularmente
conhecido como “Dj”, do inglês disk jockey, aquela pessoa que comanda o som tocado
em uma festividade e oferece serviços de produção de festas e eventos.
Este empresário, apesar de atuar há vários anos na região, carecia de um meio de
comunicação eletrônico mais eficiente de contato com seus clientes. Um levantamento
feito por meio desta pesquisa identificou que o empresário possuía apenas um pequeno

website e uma página em redes sociais. Não havia relações entre o website e a página da
rede social. Estas limitações dificultavam ao empresário encontrar novos clientes e
também de ser encontrado por eles.
A partir deste contexto, este projeto tem por problema de pesquisa justamente
esta ausência de canais digitais que integrem este empresário a seu público alvo. Com
base neste problema, o objetivo principal desta pesquisa foi desenvolver um sistema
multicanais [Ribeiro et al., 2015] para resolução de parte deste problema,
proporcionando novos espaços digitais ao empresário e aos seus clientes.
Este sistema multicanal foi composto por quatro subsistemas de comunicação,
sendo dois websites e dois aplicativos Android, os quais se tornaram quatro objetivos
específicos, conforme detalhados a seguir:
1. Website Dj Rud PHD: Desenvolver um website do Dj, apresentando todas as
informações referente ao empresário bem como toda a gama de serviços
oferecidos, divididos sem seções de fácil acesso onde o visitante e futuro cliente
poderia visualizar e encontrar os serviços desejados com facilidade.
2. Website da Rádio Studio FM Campinas: redesenhar e melhorar o website da
rádio de internet de propriedade do empresário. O website estava desatualizado e
não permitiam uma boa visualização nem interação dos clientes, principalmente
em dispositivos móveis.
3. Aplicativo Rádio Studio FM Campinas: desenvolver um aplicativo Android
com o objetivo de facilitar o acesso aos ouvintes da rádio para que também
possam ouvir a rádio por meio de aplicativo (app) para de dispositivos móveis,
aumentando os canais de engajamento dos clientes.
4. Aplicativo Studio Mix: desenvolver um aplicativo Android com o objetivo de
criar uma plataforma genérica de distribuição de serviço de áudio, para a
distribuição de áudio digital para outras empresas por exemplo, por meio da
Play Store (Loja) do Google.
Além desta seção, a seguir a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica da
pesquisa, detalhando conceitos e tecnologias utilizados nesta pesquisa. Na Seção 3 é
apresentado o método de pesquisa, mais especificamente o estudo de caso. Na Seção 4 é
detalhada a condução do estudo de caso. O resultado do estudo de caso, incluindo o
sistema multicanais em si, é apresentado na Seção 5. Por fim, a Seção 6 apresenta as
conclusões desta pesquisa.

2. Fundamentação Teórica
Esta seção fundamenta o que é um sistema multicanais e detalha as seguintes
tecnologias: Plataforma WordPress, seus plug-ins e temas; Shoutcast / Icecast; Servidor
Zeno para Web Rádios; plataforma App Inventor e Google Ads.
2.1 Sistemas multicanais
Nesta pesquisa, conforme objetivo principal, objetivou-se a criação de um
Sistemas Multicanais (do inglês, omni-channel): um sistema onde diversos canais de
comunicação estão interligados entre si. Assim um sistema multicanais permite que os
serviços “se conversem entre si” e possam ser facilmente encontrados cada um a partir

do outro. O objetivo do sistema multicanais é estreitar a relação entre online e off-line,
aprimorando, assim, a experiência do cliente e possibilitando que um cliente comece seu
atendimento em uma rede social e termine este atendimento através de um contato
físico, além integrar os canais digitais em si [Ribeiro et al. 2015].
2.2 WordPress (WP)
É uma das plataformas mais conhecidas e utilizadas na criação e desenvolvimento de
websites de conteúdo na internet devido a sua praticidade para desenvolvimento e
utilização. Segundo o site [Kinsta 2020] de hospedagem o WordPress é usado em 60%
dos sites da internet. O WordPress é hoje a maior plataforma de gerenciamento de
conteúdo do mundo desenvolvida em PHP [PHP 2020]. Esta plataforma é instalada
diretamente no servidor web e permite que a criação, o desenvolvimento e a
manutenção do website sejam feitos de qualquer lugar onde exista um computador com
acesso à Internet. Esta plataforma é composta de alguns miniprogramas chamados de
plug-ins e de alguns modelos de apresentação prontos chamados de Temas [WordPress
2019].
O WordPress permite que usuário crie postagens e insira fotos música e vídeos
nos conteúdos publicados. Esta ferramenta foi escolhida para este desenvolvimento pois
o cliente não possuía o conhecimento dos processos de programação e precisava de
uma ferramenta que fosse simples de ser utilizada e que pudesse ser utilizada de
qualquer local onde houvesse internet. Esta plataforma permite que sejam utilizados
serviços de acesso a banco de dados através de plug-ins que serão detalhados nas
subseções a seguir [WordPress 2019].
2.2.1 Plug-ins WP
Plug-ins WP são miniprogramas concebidos para serem programado em PHP dentro do
WP [WordPress 2019] juntamente com a linguagem JavaScript [Mozzila 2020] que
permitem que o website concebido adquira novas funcionalidades. Estes plug-ins podem
ser comprados ou escritos pelo próprio desenvolvedor [WordPress 2019]. Os plug-ins
de um modo geral são implementados no WordPress através da criação de um arquivo
de funções conforme a Figura 1.

Figura 1. Exemplo de um trecho de código-fonte de um plugin WP

Esse arquivo é criado na linguagem de programação PHP e utiliza programação
de Javascript. Esses plug-ins são inseridos no WordPress apenas adicionando uma
pequena linha chamada short-code no conteúdo da página.
2.2.2 Temas WP
Temas WP são modelos pré-definidos que definem a maneira como o website
será exibido ao usuário na plataforma WordPress. Estes modelos geralmente são

adquiridos, mas podem ser criados pelo desenvolvedor, com alguns conhecimentos de
tecnologias como XHTML, CSS [WordPress 2019].
Em outras palavras, os temas apresentam todo o visual do website e podem ser
modificados pelo usuário. Neles é possível trocar a cor de fundo, alterar posicionamento
de alguns objetos, tais como menus, trocar a cor de botões, links, inserir, alterar imagens
de fundo. É possível nestes temas também utilizar formatações especiais criadas pelo
desenvolvedor utilizando a linguagem de formatação CSS.
Neste projeto foi utilizado um tema pronto que foi escolhido pelo cliente. Este
tema também pode ser alterado com facilidade, sem a utilização de programação. Os
temas do WordPress em sua maioria possuem a característica de responsividade, ou
seja, se adaptam a qualquer tipo de dispositivo, tais como smartphone ou tablet
[WordPress 2019], o que também foi importante para a escolha do cliente.
2.2.3 Shoutcast / Icecast
São servidores que permitem que áudio seja transmitido através de conexões Internet
Protocolo (IP) e disponibilizados através de websites utilizando tocadores (players) de
áudio. Estas duas tecnologias de servidores de streaming, apesar de operarem de
maneira diferente, atendem ao mesmo objetivo e estão presentes no serviço da Zeno
Media [Zeno 2019].
O Shoutcast da empresa Nullsoft é um programa, que permite ao usuário a
criação de um servidor online para a reprodução de streaming de música e que pode ser
instalado em um computador com Linux, Windows ou Mac. Com o Shoutcast o usuário
pode criar sua própria web rádio e fornecer um endereço de internet (URL) a seus
ouvintes ou colocar esta URL em seu website permitindo assim que o áudio gerado seja
ouvido por toda a internet [Nullsoft 2019].
O Shoutcast tem como característica fundamental a transmissão de áudio por
meio do protocolo TCP/IP. Após a sua instalação e criação do servidor, é necessário um
outro programa chamado Encoders [Teletronix 2020]. Programa este que enviara o
áudio codificado para o servidor em formato MP3 ou ACC na qualidade que o usuário
escolher. Este áudio pode ser mono ou estéreo, partindo de 22 kbps até 256 kbps. É
comum o uso de uma qualidade mínima de 64 kbps em 44.100 khz para que se obtenha
uma boa qualidade de áudio na transmissão. É necessário também que seja avaliada a
velocidade de upload da internet e os recursos da máquina local, pois cada usuário
conectado ao servidor irá necessitar de 64 kbps da banda de transmissão de internet.
Outro servidor chamado de Icecast funciona de forma semelhante ao Shoutcast
com algumas pequenas diferenças em sua configuração, sendo este último usualmente
menos utilizado, pois isso não haverá maior detalhamento no contexto desta pesquisa.
Existem na internet diversas empresas que oferecem o serviço de servidor
Shoutcast com preços variados. Estas empresas oferecem além do servidor uma
pequena hospedagem para que usuário coloque uma quantidade de músicas e crie um
playlist (lista de música a serem reproduzidas) que será executado diariamente 24 horas
por dia 7 dias por semana.
Em outras palavras, se uma pessoa optar por uma web rádio em seu próprio
computador, seu computador terá que ficar ligado 24 horas por dia ou optar por um
servidor pago que oferece mais recursos para uma utilização mais profissional. Até

mesmo porque um computador ligado 24 horas por dia, é uma solução não muito
profissional e propensa a falhas.
Existem ainda algumas empresas na internet que oferecem o serviço de servidor
gratuitamente, porém com algumas limitações na criação do playlist ou em muitos casos
se o servidor não receber áudio por mais de três minutos o servidor se desliga
automaticamente fazendo que o usuário mantenha uma conexão ativa com o servidor
para obter o uso do serviço.
Diante do exposto, a solução que melhor atendeu este projeto foi o Zeno com
Shoutcast, descrito a seguir. Com esta solução, a rádio continua funcionando
continuamente, 24h por dia, mesmo que o usuário não esteja enviando nenhum áudio no
momento ou apresentando programa ao vivo. E esta era justamente a necessidade do
empresário.
2.2.4 Zeno Media
É um serviço gratuito que permite ao usuário a criação de uma web rádio utilizando
ambas as tecnologias Shoutcast e Icecast detalhadas anteriormente, de forma a oferecer
um áudio digital de qualidade. O novo usuário deve registrar uma conta para então
poder usufruir de toda a infraestrutura que o serviço oferece [Zeno, 2019].
Os servidores Zeno oferecem o serviço de servidor Shoutcast, com área de
armazenamento para que sejam carregadas até 500 músicas que serão tocadas quando
não houver uma transmissão ao vivo. Através de um encoder também é possível
transmitir ao vivo e com esta configuração a web rádio e criada de forma gratuita. Esta
configuração mostrou-se suficiente para as necessidades do cliente, configurando-se
alternativa viável técnica e financeiramente.
2.2.5 MIT App Inventor
É uma aplicação de código aberto para a criação de aplicativos para dispositivos
Android. Foi originalmente criada pelo Google e atualmente é mantida pelo
Massachusetts Institute of Tecnology. Esta aplicação permite que o usuário com algum
conhecimento de Algoritmo de Programação crie e desenvolva aplicativos móveis para
celulares Android [MIT 2019].
As aplicações desenvolvidas utilizando o MIT App inventor são aplicações
moldadas por meio da construção e do encaixe de blocos com instruções préformatadas. As instruções quando interpretadas executam procedimentos de
programação exibindo na tela do usuário imagens, sons e outras funcionalidades. Na
Figura 2 é possível visualizar a forma de construção do aplicativo na plataforma do
MIT.

Figura 2. Exemplo de trecho de código utilizado para construção do aplicativo
utilizando o MIT

2.2.6 Google Ads
Trata-se de um conjunto de ferramentas e funcionalidades que o Google reuniu de
forma gratuita, tendo como objetivo principal facilitar a divulgação de negócios online e
possibilitar que se consiga aumentar o seu alcance e interação com seu público alvo
Figura 3. Estas ferramentas do Google permitiram que este empresário pudesse ser mais
visto nas buscas de prestadores de serviço da área [Google 2019].

Figura 3. Visualização do Google Ads

3. Método de Pesquisa
Esta é uma pesquisa de gênero empírica, de natureza aplicada, na qual foi utilizado o
estudo de caso. Portanto foi uma pesquisa descritiva com abordagem de análise
qualitativa [Yin, 2011].
Como metodologia de desenvolvimento de projeto, foi utilizado o AMoPCE
(Agile Model for Projects in Computer Education) [Grotta; Prado, 2019], conforme
Figura 4, por ser uma metodologia adequada ao desenvolvimento de projetos de
software na área educacional.
O projeto foi feito através de reuniões periódicas para a validação da etapa
realizada de forma que o mesmo pudesse ter um andamento ajustado com a elaboração
dos passos seguintes descritos na condução do projeto. No AMoPCE foram feitas
reuniões semanais junto ao orientador do projeto de forma a encontrar soluções mais
efetivas ao seu desenvolvimento e validação dos pontos criados e criação de metas a
serem atingidas para a sequência do projeto.
Ao final de cada interação, com o uso do AMoPCE foi possível validar as
entregas antes de serem feitas ao cliente e planejar as próximas fases do projeto.

Figura 4. AMoPCE adaptado ao contexto desta pesquisa

4. Condução do Projeto
O início do projeto se deu com a criação de um domínio junto ao órgão [Registro.Br
2019] para o novo website DJRudPHD.com.br. Este website foi concebido utilizando a
plataforma WordPress [WordPress 2019] com diversos plug-ins.
A reformulação do website StudioFMCampinas.com.br também utilizou a
plataforma WordPress para tornar a nova versão compatível com todos os tipos de
dispositivos. Dois aplicativos foram criados utilizando a tecnologia de construção de
aplicativos do MIT App Inventor para a distribuição de áudio através da Internet
juntamente com a tecnologia Shoutcast Server [Nullsoft, 2019].
Após feitas as implantações dos novos websites foram realizadas os testes e
correções e ajustes necessários ao funcionamento. Depois os dois websites foram
indexados junto às ferramentas do Google Ads [Google, 2019].

A Figura 5 a seguir demonstra a arquitetura utilizada para a construção da
solução de uma forma mais ampla, onde o usuário conecta-se aos websites, aplicativos e
servidores. No projeto de reconstrução do website da Studio FM Campinas e da criação
do website DJ Rud PHD foram usados diversos plug-ins para a exibição de imagens,
envio de mensagens através de formulários e criação de conteúdo a serem apresentados
ao usuário.

Figura 5. Arquitetura do Sistema Multicanais

A Figura 6 mostra como era o antigo site da rádio Studio FM Campinas.

Figura 6. Website antigo da rádio Studio FM Campinas

5. Resultados
Esta seção descreve os resultados obtidos por este projeto. A subseção 5.1, descreve o
website DJ Rud. A seção 5.2 apresenta a construção do aplicativo mobile. Na seção 5.3
apresentam-se a Web Radio Studio FM Campinas. Finalmente na seção 5.4 apresenta-se
o aplicativo de distribuição de áudio Studio Mix.

5.1 Website DJ Rud
Após a conclusão do projeto e seu desenvolvimento como um todo, o web site do Dj
Rud PHD ficou sendo exibido de forma responsiva como mostrado nas Figuras 7 a
seguir:

Figura 7. Website do Dj Rud PHD exibido em um dispositivo PC

O website do DJ Rud PHD foi criado utilizando a tecnologia WordPress com um
tema pré-concebido e diversos plug-ins WP. O website possui um menu de oito itens
alguns deles contendo sub menus onde é possível encontrar informações sobre as festas
e eventos já realizados bem como os que ainda serão. Também é possível neste menu
encontrar algum dos serviços prestados, além de vídeos e sets mixados (conjunto de
músicas) que podem ser ouvidos. Ainda no menu existe a opção de contato que envia
um e-mail solicitando orçamento. Já a Figura 8 mostra o website em sua versão mobile.

Figura 8. Site do Dj Rud PHD exibido em um navegador web Android

5.2 Aplicativo Mobile Studio FM Campinas
O aplicativo Studio FM Campinas é um app de transmissão do áudio via web rádio. Ele
foi criado através da plataforma MIT para o desenvolvimento de aplicativos móveis e
utiliza o sistema ShoutCast para a transmissão do áudio. Tecnologias estas que foram
abordadas e descritas na fundamentação teórica deste documento. Esse aplicativo pode
ser baixado e instalado no dispositivo Android do usuário através da Google Playstore,
conforme Figura 9:

Figura 9. Aplicativo da Web Radio Studio FM Campinas na Play Store Google

Este aplicativo, depois de instalada no celular do ouvinte, ficará similar ao
descrito pela Figura 10. O App estão permitirá que o áudio da web rádio Studio FM
Campinas seja ouvido em qualquer lugar onde exista uma boa conexão com a internet:

Figura 10. Aplicativo da Web Radio Studio FM Campinas em um dispositivo Android

5.3 Website Studio FM Campinas
O website da rádio Studio FM Campinas possuía um layout antigo e que não se
adaptava ao conceito de responsividade que permitia que o website se adequasse a
dispositivos diferentes, conforme apresentado na Seção anterior. Foi então proposto que
fosse realizada uma remodelação em seu desenvolvimento. Nesta remodelação foi
utilizada a tecnologia da plataforma WordPress, com um tema pré-concebido e alguns
plug-ins. Figura 11 mostra o website em um computador pessoal:

Figura 11. Website da Studio FM exibido em um PC

A Figura 12 mostra o website da rádio Studio FM Campinas sendo exibido em
um navegador de um dispositivo Android:

Figura 12 – Site da Rádio Studio FM Campinas nos Celulares Android

que

A Figura 13 apresentam pessoas acessando o website da rádio e fazendo comentários
também podem ser visualizados através da rede social do Facebook.

Figura 13. Website da Studio FM exibindo comentários

5.4 Aplicativo Studio Mix
O aplicativo Studio Mix ainda se encontra em fase de avaliação de mercado e será
utilizado como template (base) para construção de aplicativos similares para futuros
clientes. Este aplicativo permite ao usuário escolher o tipo de música que deseja ouvir.
Na atual fase do protótipo o usuário pode escolher quatro estilos diferentes conforme
apresentado pela Figura 14.

Figura 14. Aplicativo de Distribuição de Áudio via Android

O aplicativo possui quatro botões de cor cinzam onde estão escritos os estilos
musicais que podem ser ouvidos. Possui um botão de play e também a barra de volume
que pode ser usada para aumentar e diminuir o áudio reproduzido.
O fundo aplicativo é preto com uma imagem da logomarca do serviço.
Como foi possível notar nos comentários exibidos nesta imagem retirada do
website do empresário, os clientes também “curtiram” (gostaram), sendo esta é mais
uma evidência de que o trabalho foi bem sucedido.

6. Conclusão
Conclui-se então que foram alcançadas as metas do objetivo geral desta pesquisa de
estudo de casos que era o de criar um meio de comunicação mais eficiente entre o
empresário e seus clientes, com a utilização dos sites e aplicativos desenvolvidos.
Atigindos todos os objetivos propostos para a melhoria da exibição dos trabalhos do
empresário, bem como uma melhor apresentação de sua gama de serviços,
possibilitando que o mesmo fosse melhor encontrado pelo seus clientes através dos
websites e aplicativos desenvolvidos.
Objetivo Geral: desenvolver um site multicanais onde o empresário possa
encontrar e ser encontrado pelos seus clientes.
Website Dj Rud PHD: permite o empresário pode começar um atendimento
através de seu Web Site e terminar em um contato com seus clientes utilizando
WhatsApp.
Website da Rádio Studio FM Campinas: foi concebido usando tecnologias
responsivas que se adaptam a todos os tipos de dispositivos seja ele um celular Android
ou um computador PC.
Aplicativo Rádio Studio FM Campinas: O aplicativo facilitou aos ouvintes da
rádio uma maneira mais cômoda de ouvir a emissora sem a necessidade de lembrar
endereços e com um som de melhor qualidade.
Aplicativo Studio Mix: irá permitir que o empresário venda serviços de som a
empresas que poderão ser adquiridos através deste aplicativo que será pago.
Tais soluções, segundo o empresário, favoreceram a comunicação com os
clientes, facilitando a divulgação dos trabalhos e novos negócios. De fato, como
consequência deste projeto, outros trabalhos estão em andamento em parceria com este
empresário e que irão além das entregas aqui descritas. Por exemplo, está em
andamento um website de compra de produtos de beleza e a criação de uma web rádio
para uma famosa casa de shows da cidade de Jaguariúna - SP.
Para o desenvolvimento deste TCC, foram mais utilizadas as disciplinas de
Redes onde foi possível entender os fluxos de transmissão de dados sobre a camada
TCP/IP. Sistemas Distribuídos que mostra como sistemas podem ser criados de forma
distribuída em nuvem como o Google. Desenvolvimento Web para a criação dos
websites. Algoritmos de Programação e conceitos de modelagem de sistemas e das
aplicações para dispositivos móveis.
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