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1 INTRODUÇÃO 

Os Bancos digitais são o resultado das constantes inovações no ramo 

tecnológico, que oferecem inúmeros benefícios, dentre eles estão: organização 

financeira e realização de operações bancárias a distância, trazendo acessibilidade 

aos usuários. Isso ocorre, pois, um banco digital trata-se de uma Fintech, termo que 

se refere a uma startup ou empresa que desenvolve produtos financeiros totalmente 

digitais, fazendo com que a tecnologia se torne o principal diferencial deste produto. 

Segundo Fabrício Winter (Exponencial, 2021), os bancos digitais conquistam e 

fidelizam o público pois oferecem um novo modelo de experiência ao usuário. A 

experiência citada por Winter ocorre por conta das plataformas simples e fáceis de 

usar, o que faz com que o consumidor desenvolva uma afinidade com as fintechs e, 

consequentemente com os bancos digitais. 

Evidentemente, as tecnologias avançam diariamente para atender as 

necessidades de seus usuários, mas há quem não consiga acompanhar e desfrutar 

deste crescimento.  

Tecnologias como esta podem trazer comodidade e segurança, porém muitas 

vezes não oferecem facilidade, o que acaba prejudicando justamente pessoas que 

ainda não estabeleceram familiarização com tais recursos e encontram desafios 

quando necessitam deles. 

 Identifica-se como público-alvo pessoas que buscam se ajustar e entender o 

ramo bancário digital, como leigos e idosos. Utilizando da metodologia Cascata para 

desenvolvimento, enfatiza-se que a questão norteadora deste Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) é mensurar e apresentar uma nova tecnologia que ajuda 

na familiarização do público-alvo com o mundo tecnológico, e facilita as operações 

que antes precisavam ser realizadas de maneira presencial, tais como: 

transferências bancárias, pagamento de boletos e financiamentos. 

Portanto, a prioridade é apresentar facilidade na utilização de um banco digital, 

onde tal mostrasse intuitivo, de fácil leitura e compreensão e com uma logística que 

carrega consigo menos burocracia que um banco convencional. 

Com isto, se faz presente neste trabalho a apresentação de um site chamado 

Banco Nacional Digital (BND), que facilmente pode guiar o público-alvo para 

desenvolver uma confiança entre o uso de tecnologias e suas finanças.  
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1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é apresentar um 

site que ofereça facilidade, comodidade e segurança aos usuários, onde é possível 

realizar diversas operações bancárias como: transferências, pagamento de boletos, 

entre outras operações, focalizando em leigos e idosos, para incentivá-los a 

utilizarem as novas tecnologias existentes. 

1.2 Objetivos Específicos 

Neste capítulo do Manual Técnico, encontram-se os objetivos específicos que 

foram levantados neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

• Análise e coleta de dados referentes ao tema; 

• Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais; 

• Desenvolvimento do protótipo; 

• Estudo e escolha da plataforma para desenvolvimento; 

• Desenvolvimento do banco de dados; 

• Desenvolvimento prático do sistema; 

• Oferecer facilidade e comodidade, auxiliando os usuários que tenham 

dificuldades em acessar um banco digital; 

• Aplicação e uso de interface intuitiva para guiar o usuário;  

• Realização de testes, com o intuito de identificar problemas e a necessidade 

de implementações e/ou atualizações. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

A seguir, neste capítulo do manual técnico do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), estão descritas as etapas de desenvolvimento do site Banco Nacional 

Digital (BND). 

2.1 Descrição 

O Banco Nacional Digital (BND) é um site que possibilita, de forma simples e 

acessível, a realização de operações bancárias de forma on-line, com o objetivo de 

ajudar leigos e idosos a se relacionarem com o mundo digital e amenizar os 

problemas infraestruturais existentes que enfrentam.  É inegável que com todo 

avanço tecnológico nem todas as pessoas conseguem se adaptar. 

Segundo Souza e Sales (2016, citado por Saúde da Pessoa Idosa, 2017), para 

compreender as relações do idoso com a utilização de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), deve-se considerar contextos sociais e históricos diferentes. 

Com as dificuldades enfrentadas na era digital, os leigos e idosos acabam se 

submetendo a práticas antigas que carregam consigo muita burocracia e problemas, 

é possível ver, por exemplo, o atendimento precário que é fornecido aos idosos em 

bancos físicos, as grandes filas que precisam enfrentar, tudo agregado ao risco de 

sofrerem golpes e acabarem em um prejuízo financeiro altíssimo. Logo, é perceptível 

que investir em tecnologia é investir em segurança, conforto e facilidade. 

Portanto, a criação do site Banco Nacional Digital (BND) foi feita com intuito de 

auxiliar leigos e idosos, oferecendo-lhes uma boa experiência com as tecnologias, 

para conquistarem mais autonomia e facilidade na realização de operações 

bancárias, com isto, promover a educação digital necessária neste público, 

tornando-se a melhor opção para quem busca ter facilidade no uso de tecnologias 

financeiras, com menos burocracia e mais segurança. 

É possível facilitar o uso de aplicativos e soluções digitais de bancos 

e empresas do ramo financeiro, tornando o sênior hábil para fazer 

suas transações e pagamentos sem ter que se deslocar até uma 

agência. Esse público também é o mais vulnerável a fraudes, 

portanto pensar em soluções que os proteja mais é algo que precisa 

ser olhado. (PERICO, Nicole 2020, citado por Proxxima, 2020). 
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2.2 Delimitação 

O site Banco Nacional Digital (BND), tem o foco de facilitar a realização de 

operações bancárias, tendo sido desenvolvido pensando em leigos e idosos, porém, 

pode ser utilizado por todos que se submeterem ao cadastro. O site pode ser 

acessado através de notebooks e computadores, trazendo facilidade em sua 

utilização. 

2.3 Descrição Dos Requisitos 

O levantamento dos requisitos é o alicerce no qual o projeto é construído, 

definindo os serviços que ele oferece e dispondo as restrições de seu uso. Existem 

dois tipos de requisitos: os funcionais e os não funcionais.  

Nos requisitos funcionais é onde demonstra-se o comportamento, a estrutura e a 

materialização de uma solicitação ou necessidade do usuário, referentes ao projeto. 

Requisitos Funcionais 

#RF NOME RF DESCRIÇÃO RF 

RF-01 Efetuar Cadastro É permitido a realização de operações 

bancárias se o usuário se submeter a realizar 

o cadastro no site 

RF-02 Gerar Número de Conta Mediante um novo cadastro, o banco irá 

gerar e fornecer um número de conta para 

cada usuário 

RF-03 Efetuar Login É necessário efetuar o login toda vez que o 

usuário entrar em sua conta 

RF-04 Realizar Transferência A realização de transferências entre contas 

BND é permitida mediante o preenchimento 

de todas as informações e confirmação com 

senha 

RF-05 Realizar Pagamento A realização de pagamentos é permitida 

mediante o preenchimento de todas as 

informações e confirmação com senha 

RF-07 Efetuar Contato Para entrar em contato com o banco, é 

necessário inserir o nome, e-mail, telefone e 
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a mensagem desejada, na página de contato. 

RF-08 Analisar Financiamento O financiamento só será aprovado se o valor 

corresponder a 40% do salário do usuário. 

Só é autorizado fazer um financiamento por 

vez 

RF-09 Aprovar Financiamento Deve-se preencher todas as informações 

solicitadas pelo banco para a realização da 

análise 

RF-10 Campos Todos os campos a serem preenchidos, 

independente da operação, são obrigatórios 

 

Fonte: Autoria própria 

Já os requisitos não funcionais impõem como o site torna o projeto realidade, 

mostrando suas premissas e restrições técnicas. 

Requisitos Não Funcionais 

#RNF NOME PRIORIDADE DESCRIÇÃO CATEGORIA 

RNF-01 Acesso à 

Internet 

Alta É necessário ter 

um notebook ou 

computador com 

acesso à internet 

Usabilidade 

RNF-02 Criação de 

Banco de Dados 

Alta Criar um banco 

de dados para 

armazenar as 

informações do 

usuário 

Segurança 

RNF-03 Tempo de Uso Média Não existe um 

limite máximo de 

tempo de uso  

Disponibilidade 

RNF-05 Navegador Alta É necessário que 

o computador ou 

notebook tenha 

um navegador 

Compatibilidade 
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RNF-06 Metodologia 

Adotada 

Média Para o 

desenvolvimento, 

a metodologia 

adotada foi a 

Cascata 

Padrões 

RNF-07 Linguagem de 

Programação 

Alta Para o 

desenvolvimento, 

a linguagem de 

programação 

utilizada foi PHP 

e Java Script 

Padrões 

RNF-08 Criação de 

Interface 

Alta Criar uma 

interface simples 

e intuitiva com 

foco no público-

alvo 

Usabilidade 

 

Fonte: Autoria própria 

2.4 SOLUÇÃO PROPOSTA 

O usuário, ao acessar o site Banco Nacional Digital (BND), pode realizar 

diversas operações bancárias como pagamento de boletos, transferências e 

simulação e análise de financiamentos. Entretanto, para ter acesso a estas 

operações, o usuário deve, anteriormente, realizar o preenchimento de um 

formulário de cadastro, onde são gerados os dados bancários. 

O site Banco Nacional Digital (BND) gera automaticamente um número de conta 

para cada usuário e o fornece na tela acessada após o cadastro, onde ali 

permanece, caso seu uso seja necessário. 

Após acessar sua conta, o usuário pode escolher qual operação deseja realizar. 

Caso opte pelo pagamento de boleto, ele deve inserir todos os dados do boleto 

como: código de barras, data do vencimento e valor. No caso da transferência, 

devem ser inseridos os dados tanto do cedente como do destinatário juntamente 

com o valor e data da transferência. Em ambas as operações, é necessário que o 
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usuário confirme todos os dados inseridos e, para segurança, informe sua senha 

para efetivar a operação. Com a operação confirmada, o site gera automaticamente 

um comprovante, o qual pode ser salvo ou impresso. 

Se o usuário deseja realizar um financiamento, deve-se optar entre o 

financiamento de automóvel ou imóvel. Em ambos os casos, é necessário que o 

usuário preencha um formulário com os seus dados, com os dados do atual 

proprietário e os dados do que estiver sendo financiado, neste caso um automóvel 

ou um imóvel. Caso o financiamento proposto pelo usuário não estiver de acordo 

com as regras de negócio do site Banco Nacional Digital (BND), é necessário 

cancelar a operação ou tentar novamente com outras propostas. Caso contrário, o 

usuário é redirecionado para uma página onde deve confirmar o financiamento com 

a sua senha. O financiamento entra em débito automático no dia 10 de todo mês, 

até a sua última parcela. Segundo as regras de negócio do site Banco Nacional 

Digital (BND), só é permitido a aprovação de um financiamento por vez, o qual deve 

representar até 40% do salário do comprador. 

Além das operações bancárias, o site Banco Nacional Digital (BND) também 

apresenta páginas de conteúdo, dentre elas: História do Banco, Página de Contato e 

Desenvolvedores. Porém, todas as páginas contêm as mesmas cores e design, os 

quais foram pensados e desenvolvidos visando confiabilidade, intuitividade e 

facilidade. 

Em suma, o site Banco Nacional Digital (BND), tem como objetivo auxiliar leigos 

e idosos na realização de operações bancárias e para isto, apresenta uma interface 

intuitiva, simples e com cores de confiança, tudo para incentivar e promover o uso de 

novas tecnologias, gerando uma relação de confiança entre o mundo digital e 

finanças. 

2.4.1  Segurança Bancária 

Seguindo os protocolos oficiais de segurança bancária, é necessário inserir a 

senha em todas as operações e, principalmente, no login do Banco Nacional Digital 

(BND). A senha é usada como um fator de autenticação para acesso e navegação 

na conta. 

A autenticação diminui a exposição do usuário a fraudes e roubo de identidade, 

pois ela utiliza a criptografia para segurança e confiabilidade de dados. 
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O Banco Nacional Digital (BND), promete trazer mais segurança e, caso haja 

necessidade, notificar ataques e vazamentos e, se a invasão trouxer prejuízos 

financeiros, ressarcir os bens do usuário. 

2.5 FERRAMENTAS CASE 

Para desenvolver este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), foram utilizadas 

as seguintes ferramentas: 

Ferramentas Utilizadas 

 

Visual Studio Code 

É um editor de código aberto, disponibilizado pela Microsoft para o 

desenvolvimento de aplicações web. 

 

XAMPP 

Trata-se de um programa que conta com um pacote dos principais 

servidores de código aberto, os quais inclui MySQL e Apache. Com 

ele é possível facilitar e agilizar o desenvolvimento de aplicações 

web. 

 

MySQL Workbench 

É um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código 

aberto, que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta 

Estruturada). 

 

HyperText Markup Language (HTML) 

É uma linguagem de marcação de texto através de TAG’s, que 

permite apresentar informações na internet, ou seja, estabelecer 

uma estrutura básica na web. 

 PHP 

É uma linguagem de programação utilizada para construir sites 

dinâmicos e agilizar no desenvolvimento de um sistema. Conta com 

uma sintaxe simples e fácil de aprender, o que a torna popular entre 

os desenvolvedores web. 
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SQL 

Linguagem padrão para trabalhar com banco de dados relacional. 

Com SQL é possível realizar consultas, inserção e manipulação dos 

dados em sua base. 

 

JavaScript 

Linguagem de programação que permite implementar itens 

complexos e manipular comportamentos em aplicações web. Com 

ela é possível tornar a navegação na internet mais rápida e fácil. 

 

brModelo 

É uma ferramenta de código aberto voltada para o ensino de banco 

de dados relacionais. 

 

Edraw Max 

Software de diagramação que oferece uma ampla gama de 

modelos, permitindo criar e gerenciar projetos e visualizar dados. 

 

Fonte: Autoria própria 

2.5.1 Gerenciamento do projeto 

Para a realização do gerenciamento de projeto deste Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), visou-se as atividades a serem realizadas, relacionando-as com as 

aptidões de cada integrante. Por fim, resultou-se o seguinte gerenciamento: 

Analista de Sistemas: é responsável pelo levantamento de requisitos e sua 

análise, a modelagem e administração do banco de dados, a prototipação e 

documentação do projeto, dentre outros. Aluna responsável: Brunna Letícia Ribas 

Lageano.  

Designer: é o responsável que, através da aplicação de seus conhecimentos 

técnicos, realiza a interface de páginas web, estruturando suas informações e 

elementos estéticos, com a finalidade de projetar um site mais intuitivo para o 

usuário. Alunas responsáveis: Brunna Letícia Ribas Lageano e Nathalia Alves 

Rabelo. 
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Programador: é quem tem a responsabilidade, através das linguagens de 

programação, de desenvolver, codificar e realizar manutenções, baseando-se na 

documentação do analista, para realizar o projeto, ou seja, fazê-lo dar certo. Alunas 

responsáveis: Brunna Letícia Ribas Lageano, Nathalia Alves Rabelo e Rafaely de 

Oliveira Monteiro. 

Testador: tem a responsabilidade de testar o projeto, desde a fase de 

desenvolvimento até a implementação do projeto, tendo a finalidade de encontrar 

erros e sugerir melhorias. Alunas responsáveis: Brunna Letícia Ribas Lageano, 

Nathalia Alves Rabelo e Rafaely de Oliveira Monteiro. 

2.5.1.1 Cronograma das atividades 

      De acordo com as atividades realizadas e suas respectivas distribuições 

mensais, resulta-se o seguinte cronograma. 

Tabela 1 – Cronograma de atividades 

Atividades 

1º Semestre 2ºSemestre 

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Definição do grupo            

Definição do tema            

Criação do logotipo            

Escolha da Palheta de Cores            

Escolha da plataforma de 

desenvolvimento 

           

Criação da mascote            

Levantamento de Regras de 

Negócio 

           

Levantamento de Requisitos 

de Usuário 

           

Levantamento de Requisitos 

Funcionais e Não Funcionais 

           

Planejamento do sistema            

Levantamento bibliográfico            



13 
 

Prototipação das telas 

principais 

           

Desenvolvimento estrutural 

das telas principais 

           

1ª apresentação pré-banca            

Desenvolvimento das Tabelas 

e Códigos do Banco de 

Dados 

           

Levantamento dos dados para 

o banco  

           

Desenvolvimento lógico do 

sistema 

           

Testes do aplicativo            

Elaboração do manual técnico            

2ª apresentação pré-banca            

Apresentação final            

Entrega do manual técnico            

Correção do manual técnico            

Entrega do Protótipo 

concluído 

           

 
Fonte: Autoria própria 

2.5.2 Modelagem UML 

A Linguagem Unificada de Modelagem (UML), é uma linguagem de notação 

utilizada em projetos de sistemas e é expressa por meio de diagramas. Estes 

diagramas são compostos por elementos que se relacionam e estão divididos em 

dois grupos: os diagramas estruturais e comportamentais. 

Uma UML ajuda na comunicação de equipes em projetos. Através de seus 

diagramas é possível ver claramente o que se deseja alcançar no projeto. Para se 

obter esta visualização os elementos gráficos são essenciais pois, eles representam 

os componentes de uma aplicação, suas interações e mudanças de estado. 
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Dentro do grupo de diagramas estruturais se localizam os diagramas de classe, 

que são os modelos mais importantes no processo de criação e servem de base 

para outros diagramas. 

Um diagrama de classe descreve o que deve estar presente no sistema a ser 

modelado e faz parte dos componentes básicos da UML, isso por conta dos objetos 

que podem representar as classes que serão realmente programadas, os principais 

objetos ou as interações existentes. 

A ferramenta utilizada para a criação do diagrama de classe neste TCC foi a 

Edraw Max, onde é possível criar diagramas com visuais excelentes que deixam em 

evidência os objetivos e conduz perfeitamente o desenvolvedor pelas etapas de 

cada projeto. 

2.5.2.1 Diagrama de classe 

Neste capítulo é possível visualizar o diagrama de classe projetado para o site 

Banco Nacional Digital (BND). 
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Diagrama de classe 

 

Fonte: Autoria própria 

2.5.3 Banco de dados 

Segundo Henry Korth (1989, citado por DEVMEDIA, 2006), um Banco de Dados 

é uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um 

domínio específico. 

Portanto, um Banco de Dados reúne dados relacionados de forma que crie um 
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sentido, ou seja, forneça uma informação. Normalmente, eles são armazenados 

eletronicamente em um sistema de computador. Atualmente é possível criar e utilizar 

um Banco de Dados em diversos contextos, como por exemplo no controle de 

informações de uma empresa ou site. Os dados precisam ser armazenados para 

segurança ou conferência futura, para que possam ser manipulados e, como 

consequência, tornar a rotina mais simples, tanto a do usuário e sua experiência 

quanto a do programador e sua manipulação. 

A ferramenta utilizada neste TCC, para o desenvolvimento do Banco de Dados 

do site Banco Nacional Digital (BND), é o MySQL Workbench, onde é possível cria-lo 

e gerenciá-lo, utilizando a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). 

Dentro do contexto de criação se faz necessária a modelagem do Banco de 

Dados, a qual é uma técnica usada para especificar as regras de negócio e a 

estrutura dos dados. Visando a agilidade, neste TCC se faz presente o 

desenvolvimento do modelo lógico, o qual inclui as relações e restrições dos dados a 

serem armazenados. 

A ferramenta utilizada para a modelagem lógica é o BRModelo, que foi criada 

com o intuito de auxiliar no ensino de bancos de dados relacionais. 

2.5.3.1 Modelo lógico 

Neste capítulo é possível visualizar o modelo lógico, que conta com as tabelas e 

relacionamentos, que foi desenvolvido para o site Banco Nacional Digital. 
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Modelo Lógico 

 

Fonte: Autoria própria 

2.5.4 Apresentação do ambiente 

     Neste capítulo são apresentados os nomes dos softwares e o ambiente onde 

origina-se o desenvolvimento do site Banco Nacional Digital (BND): 

• Processador Celeron N400, iCore 3 e iCore 5; 

• Windows 10; 

• Disco Rígido de 500GB, 1TB e 2TB; 

• Memória Ram de 4GB e 8GB; 

• Visual Studio Code 1.59.0 

2.5.5 Restrições, riscos e testes 

     Não foi possível realizar testes além do ambiente de desenvolvimento. 

2.5.6 Manual Técnico 

     Neste capítulo está descrito o detalhamento de telas do site Banco Nacional 

Digital. 
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2.5.6.1 Detalhamento das telas 

     A seguir, encontra-se o detalhamento de telas do site Banco Nacional Digital. 

Home 

 

Fonte: Autoria Própria 

    Na home o usuário tem a possibilidade de navegar, através de um menu, que se 

encontra em todas as telas, pelas páginas de Login, onde é possível navegar pela 
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conta do usuário; Cadastro, onde os usuários que ainda não possuem uma conta 

podem se cadastrar; História do Banco, onde são apresentadas informações mais 

profundas sobre o site; e Contato, onde todos os usuários, cadastrados ou não, 

podem enviar um e-mail para o Banco Nacional Digital. Elas são disponibilizadas 

caso o usuário queira informações mais profundas, já que a home é uma 

apresentação prévia. Abaixo do Menu, é possível notar um slide de imagens, as 

quais tem o intuito de chamar atenção e convencer o usuário a abrir uma conta. Em 

seguida, é possível visualizar um botão que redireciona o usuário para a História do 

Banco e em seguida, é possível visualizar todas as operações que o site pode 

realizar. Depois de toda a apresentação prévia, encontra-se um botão que direciona 

o usuário para a página de cadastro, para incentivá-lo a tal ação. Por fim, rodapé de 

todas as páginas é possível ver o nome das desenvolvedoras. 

 
Tela de Login 

 

Fonte: Autoria Própria 

Esta é a página de login, onde o usuário, já cadastrado, pode acessar sua 

conta pessoal para realizar as operações bancárias disponíveis, desde que se 
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submeta a preencher as informações necessárias como: Usuário, Número da Conta 

e sua Senha Numérica. Ao lado é possível visualizar um pequeno Slide com 

informações do Banco Nacional Digital (BND), sempre com frases que motive o 

usuário a utilizá-lo. 

Tela de Cadastro 

 

Fonte: Autoria Própria 

Na página de cadastro, o usuário, que não conter cadastro anteriormente 

realizado, deve submeter-se a preencher o formulário com todos os dados, para 
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análise e abertura de conta corrente. Os dados solicitados são: Nome completo, data 

de nascimento, RG, CPF, E-mail, usuário, senha numérica e senha de letras. 

Quando terminar, o usuário deve clicar no botão de Realizar Cadastro, onde ele é 

redirecionado para a página com a apresentação de seus novos dados bancários. 

Página de Abertura de Conta 

 

Fonte: Autoria Própria 

Após a realização de cadastro, se corretamente preenchido, o site carrega 

essa página com os dados bancários do usuário. Ele deve ter a responsabilidade de 

anotá-los pois essa página aparece apenas uma única vez por cadastro realizado. 

Após esse procedimento, deve-se clicar no botão de login, para então ter acesso a 

conta bancária. 
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História do Banco 

 

Fonte: Autoria Própria 

Na página História do Banco já é possível visualizar mais informações sobre a 

criação e essência do Banco Nacional Digital (BND). Nela também contém uma área 

com informações sobre as três desenvolvedoras do site, apresentadas em um slide. 
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Página de Contato 

 

Fonte: Autoria Própria 

A página de contato é disponibilizada para usuário caso ele tenha uma 

pergunta, uma crítica, reclamação ou algo que precisa ser melhorado no site Banco 

Nacional Digital (BND). Acima é possível ver a informação de que as mensagens 

enviadas serão respondias, via e-mail, em até 2 dias, logo em seguida é possível 

notar um slide com algumas informações sobre a página de contato e, logo ao lado, 

o usuário que deseja enviar uma mensagem, deve preencher os seguintes dados: 
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Nome, E-mail e sua Mensagem. Após o preenchimento, deve-se clicar no botão de 

Enviar e fazer uma confirmação eletrônica para a realização completa do contato. 

Página Inicial da Conta 

 

Fonte: Autoria Própria 

A página Inicial da Conta, juntamente com o menu apresentado, tem seu 

acesso permitido somente aos usuários que já tiverem uma conta. A partir dela, o 

menu tem novas opções, que são: Saldo em conta, Pagamento, Transferência, 
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Financiamento, Débitos Automáticos e Sair.  

Abaixo é possível ver uma área destinada a apresentação dos dados do 

usuário, para que ele não se esqueça, já que a maioria dos dados bancários são 

requisitados para as operações bancárias e, principalmente, no login. Após, é 

possível visualizar blocos com todas as operações bancárias e funções da conta, 

tudo para que, o usuário que não consiga ver com clareza o menu, possa ter outra 

maneira para realizar as operações e navegar na conta.  

Página de Saldo 

 

Fonte: Autoria Própria 

Nesta página o usuário pode informar-se de qual é o saldo atual da sua conta, 

para que ele possa realizar suas operações bancárias e, após visualizar este saldo, 

clicar no botão de Página Inicial para retornar. 
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Página para Pagamentos 

 

Fonte: Autoria Própria 

O usuário pode efetuar o pagamento de boletos nesta página, mas, é 

necessário preencher todos os dados sobre o boleto, os quais são: Código de 

barras, data de vencimento, valor do boleto e o CPF, após, é necessário clicar no 

botão Prosseguir para finalizar todas as etapas do pagamento. 
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Página para Confirmar Pagamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

Após preencher todos os dados do boleto e pessoais, o usuário é direcionado a 

página para confirmar o pagamento, onde ele deve conferir os seus dados e os 

dados do boleto e, se estiverem corretos, informar sua senha numérica e clicar em 

Confirmar para finalizar a operação e visualizar o comprovante de pagamento. Caso 

os dados estejam errados, deve-se clicar em Voltar para fazer a alteração deles. 
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Comprovante de Pagamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

Depois de realizar todas as etapas anteriores de pagamento, o site verifica se 

sua senha está correta, se estiver, o usuário é direcionado para um comprovante de 

pagamento, o qual pode ser impresso ou salvo através do botão. Após fazer isso, 

deve-se clicar em Finalizar para ser redirecionado a página inicial de sua conta. 

 



29 
 

Página para Transferências 

 

Fonte: Autoria Própria 

O usuário pode efetuar transferências bancárias nesta página, mas, é 

necessário preencher todos os dados sobre a transferência, sobre o beneficiário e, 

também, os dados pessoais do usuário. São eles: Nomes completos, contas 

correntes, CPF, valor da transferência e a data da operação. Após o preenchimento, 

deve-se clicar em Prosseguir para completar as etapas de transferência. 
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Página para Confirmar Transferência 

 

Fonte: Autoria Própria 

Após preencher todos os dados da transferência, pessoais e do beneficiário, o 

usuário é direcionado a página para confirmar a transferência, onde, ele deve 

conferir todos os dados informados e, se estiverem corretos, informar sua senha 

numérica e clicar em Confirmar para finalizar a operação e visualizar o comprovante 

de transferência. Caso os dados estejam errados, deve-se clicar em Voltar para 

fazer a alteração deles. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Página de Comprovante de Transferência 

 

Fonte: Autoria Própria 

Depois de realizar todas as etapas anteriores de transferência, o site verifica se 

sua senha está correta, se estiver, o usuário é direcionado para um comprovante, o 

qual pode ser impresso ou salvo através do botão. Após fazer isso, deve-se clicar 

em Finalizar para ser redirecionado a página inicial de sua conta. 
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Página de Financiamentos 

 

Fonte: Autoria Própria 

O Banco Nacional Digital (BND) também realiza financiamentos de imóveis e 

automóveis. Para ser direcionado para o formulário, o usuário deve primeiramente 

selecionar a opção que deseja: imóvel ou automóvel. Caso o usuário não queira 

nenhuma das opções ou tenha entrado na página por engano, é possível voltar a 

Página Inicial clicando no botão Voltar. 
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Página do Formulário do Imóvel 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Para que o financiamento de imóvel do usuário seja analisado, ele deve 

submeter-se a preencher todo o formulário desta página, para que os dados (do 

imóvel, do comprador, do vendedor e do financiamento) sejam analisados e 

verificados. Os dados do comprador são: nome completo, CPF, RG, CNH, endereço, 

cidade, estado, profissão, salário, telefone e número da conta. Os dados do 

vendedor são: nome completo, CPF, telefone, endereço, cidade e estado. Os dados 

do imóvel são: endereço, ano e descrição. E por fim, os dados do financiamento são: 

valor do imóvel, valor da entrada, quantidade de parcelas e porcentagem de juros 

informada pelo vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Página do Formulário do Automóvel 

 

Fonte: Autoria Própria 

Para que o financiamento de automóvel do usuário seja analisado, ele deve 

submeter-se a preencher todo o formulário desta página, para que os dados (do 

imóvel, do comprador, do vendedor e do financiamento) sejam analisados e 

verificados. Os dados do comprador são: nome completo, CPF, RG, CNH, endereço, 
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cidade, estado, profissão, salário, telefone e número da conta. Os dados do 

vendedor são: nome completo, CPF, telefone, endereço, cidade e estado. Os dados 

do imóvel são: tipo do automóvel (carro ou moto), descrição, marca, modelo, número 

da placa, RENAVAM e ano do automóvel. E por fim, os dados do financiamento são: 

valor do automóvel, valor da entrada, quantidade de parcelas e porcentagem de 

juros informada pelo vendedor. 

Página de Financiamento Negado 

 

Fonte: Autoria Própria 



37 
 

Caso o financiamento não esteja de acordo com o que o banco autoriza, ele é 

negado. O usuário pode tentar novamente mudando os dados especificamente do 

Financiamento (valores e parcelas) ou escolhendo um outro automóvel ou imóvel. 

Caso desista, deve clicar em Voltar para ser redirecionado para a página inicial de 

sua conta. 

Página de Financiamento Aprovado 

 

Fonte: Autoria Própria 

Se o financiamento do usuário estiver de acordo com o que o banco aceita, ele 

é aceito, mas o usuário deve clicar em Confirmar para completar o processo, se não, 
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não é efetuado. Caso o usuário tenha desistido do financiamento, basta clicar em 

Cancelar para ser redirecionado para a página inicial de sua conta. 

Página de Contrato de Financiamento de Imóvel 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Após clicar em Confirmar, o banco gera um Contrato de Financiamento de 

Imóvel, que deve ser assinado pelo Vendedor, Comprador e pelo RH do Banco. O 

usuário deve salvá-lo e imprimi-lo. Após esse procedimento, o usuário deve clicar 

em Finalizar para ser redirecionado para a página inicial de sua conta. 

Página de Contrato de Financiamento de Automóvel 

 

Fonte: Autoria Própria 

Após clicar em Confirmar, o banco gera um Contrato de Financiamento de 

Automóvel, que deve ser assinado pelo Vendedor, Comprador e pelo RH do Banco. 
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O usuário deve salvá-lo e imprimi-lo. Após esse procedimento, o usuário deve clicar 

em Finalizar para ser redirecionado para a página inicial de sua conta. 

Página de Débitos Automáticos 

 

Fonte: Autoria Própria 

Após todo o procedimento do financiamento ter sido feito, o usuário pode 

verificar o agendamento de seu débito automático, referente, justamente, ao 
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financiamento. Por padrão, o financiamento automático ocorre todo dia 10 de cada 

mês. Ao lado dos dados do financiamento, também é possível visualizar os dados da 

conta onde serão realizados os débitos automáticos. 

Página para sair 

 

Fonte: Autoria Própria 

Se o usuário já encerrou suas operações bancárias, deve clicar em “Sair”, onde 

ele é redirecionado para a página inicial do site, que é liberada a todos. 

2.5.6.2 Implantação, detalhamento, treinamentos e resultados 

Para acessar o site e utilizar de sua funcionalidade, o usuário precisa possuir a 

pasta do projeto em seu notebook ou computador. Ao abrir a pasta, o usuário deve 

abrir a página index em um navegador para começar a utilizar o site. 

Todas as páginas foram feitas com êxitos, porém nem todas tem sua lógica 

totalmente funcionando. A única página com todos os reparos de erro é a página de 

contato, já as outras páginas possuem todos os códigos de lógica prontos, mas não 

estão devidamente encaixados e distribuídos entre as páginas. Também é 

importante ressaltar que todas as páginas não estão ligadas aos seus códigos 

mySQL, sendo consideradas assim, protótipos do site. 
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