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INTRODUÇÃO

Vivemos num mundo imediatista, onde tudo 
e todos querem uma resposta para ontem. A 
ideia é desenvolver uma 
ferramenta/complemento, que possa 
integrar com diversos softwares/aplicativos 
bancários, onde ele mantenha uma interface 
padrão para o usuário em todos os 
softwares que tenham a ferramenta 
implementada. 

OBJETIVO

Essa ferramenta “... tem como principal
objetivo a interface com o usuário (Human
Computer Interface – HCI). Também através 
de uma abordagem ergonômica, são 
discutidos alguns aspectos de design 
relacionados com as funções, uso e forma 
dos mesmos” (POLO, Ignacio Manuel 
Urbina, 1993).

A ferramenta propõe cortar a metade do 
tempo que o usuário consome ao procurar 
determinadas funções dentro dos aplicativos 
bancários. Imaginemos o cenário: o usuário 
pode realizar uma transferência por via 
“Chave PIX” em qualquer instituição 
financeira, neste caso podemos usar o Itaú 
S/A. Onde para realizarmos uma 
transferência usando o PIX, temos que ir até 
a opção de transferência (ou seja, esta 
função que o usuário procura está 
praticamente oculta). (Imagem 1)

Imagem 1 – Interface do app do Banco Itaú

Fonte: Elaborado pelo UI Design do Banco Itaú S/A

A ferramenta vem pra facilitar a vida do 
usuário em relação aos apps. Ele pode usar 
essa ferramenta em diversos outros 
aplicativos bancários, e salvar uma 
predefinição própria (layout), a qual poderá 
ser utilizada em todos os bancos que 
aderirem este complemento. Veja abaixo, o 
complemento aplicado no mesmo app do 
Banco Itaú S/A:

Imagem 2 – Interface do app do banco Itaú 
S/A, com o complemento aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor do projeto.

METODOLOGIA

Para que isso se torne real, o
desenvolvimento será através do Javascript
para orientar (onde será implantado em 
todos os sistemas bancários), com a 
presença do banco de dados hospedado em 
nuvem, linkado nas instituições financeiras a 
fim de oferecer um maior desempenho.

Isso tudo apenas será possível também,
com a ajuda do time de UI/UX Design, junto 
com o time Dev. que são responsáveis pela 
manutenção dos aplicativos dos bancos. 

Levando em conta que atualizações são 
sempre necessárias, para evitar bugs, ou 
então problemas ao usuário final, até 
mesmo durante uma transação bancária.

CONCLUSÃO

O foco em cadeia dessa ferramenta, não é
apenas a facilidade ao usuário, e sim,
porque também poderá prevenir vários
golpes, ainda mais em usuários de idade 
mais avançada, pois “não é de hoje que 
idosos sofrem golpes financeiros...”(DE 
JESUS SALLES, Felippe Matheus, 2019).

Imagem 3 – Interface dos apps dos Bancos

Nubank (à esquerda), e do Picpay (à 
direita), com o complemento aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor do projeto.

*Todos os dados foram concedidos para uso
neste banner.
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