
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

 

CHRISTIAN DUECK 

CLERITON ADRIANO MUCHINSKI 

LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

FINANÇAPP: APLICAÇÃO PARA GESTÃO DE FINANÇAS PESSOAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

 

CHRISTIAN DUECK 

CLERITON ADRIANO MUCHINSKI 

LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

FINANÇAPP: APLICAÇÃO PARA GESTÃO DE FINANÇAS PESSOAIS 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, do Setor de Educação Profissional e 
Tecnológica, da Universidade Federal do Paraná. 
 
 
Orientador: João Eugenio Marynowski. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021 

  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos aos nossos familiares que nos apoiaram até aqui e que foram 

a nossa fonte de inspiração.  

Somos gratos aos colegas de curso que lutaram junto conosco todos os dias.  

Aos amigos que não deixaram o cansaço nos vencer.  

Aos nossos mestres que acompanharam toda a nossa trajetória dentro do 

curso de Tecnologia e Análise de Desenvolvimento de Sistemas.  

Nosso muito obrigado ao professor orientador Dr. João Eugenio Marynowski 

pelas valiosas contribuições dadas durante o desenvolvimento deste projeto. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nada estabelece limites tão rígidos à liberdade de uma pessoa quanto a 

falta de dinheiro”. (JOHN KENNETH GALBRAITH) 



 
 

RESUMO 

 

Muitas pessoas, por terem dificuldade ou não saberem lidar com o dinheiro, 
acabam se tornando endividadas e, consequentemente, sendo obrigadas a adiar ou 
interromper alguns projetos de vida. Neste contexto, o controle das finanças é 
importante para identificar como está a situação financeira de uma pessoa ou de uma 
família e ajuda a tomar as decisões necessárias para mudar um determinado cenário. 
Aliado à organização e educação financeira, o controle financeiro pessoal e familiar 
se torna uma ferramenta fundamental para controlar melhor o dinheiro, evitando 
problemas no orçamento. Quando bem elaborado, ele contribui para a administração 
das finanças, ajudando a reduzir ou eliminar gastos desnecessários, proporcionando 
economia e minimizando as chances de endividamento. Além disso, acaba 
contribuindo para que as pessoas consigam fazer uma reserva monetária para 
investir e alcançar a estabilidade financeira. O objetivo deste projeto é desenvolver e 
disponibilizar uma aplicação em ambiente web para auxiliar e simplificar a gestão de 
finanças pessoais e familiares, o Finançapp. 

 
Palavras-chave: Finanças pessoais. Controle Financeiro. Educação Financeira. 

Aplicação para Gestão Financeira Pessoal. Finançapp. 
 
 

https://investnews.com.br/economia/endividamento-das-familias-bate-recorde-como-nao-entrar-no-vermelho/


 
 

ABSTRACT 

 

Many people have difficulty or do not know how to deal with money end up 
becoming indebted and, consequently, being forced to postpone or interrupt some life 
projects. In this context, financial control is important to identify the financial situation 
of a person or a family and help make the necessary decisions to change a given 
scenario. Combined with organization and financial education, personal and family 
financial control becomes a fundamental tool to better control money, avoiding budget 
problems. When well designed, it contributes to the administration of finances, helping 
to reduce or eliminate unnecessary expenses, providing savings and minimizing the 
chances of indebtedness. In addition, it helps people to make a monetary reserve to 
invest and achieve financial stability. The objective of this project is to develop and 
make available an application in a web environment to help and simplify the 
management of personal and family finances, the Finançapp.  

 
Keywords: Financial control. Financial education. Personal Financial Management 

App. Finançapp. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios que enfrentamos atualmente é conseguir superar 

os momentos de adversidade e manter nossas vidas financeiras equilibradas e 

saudáveis. Em tempos de crise, o controle das finanças pessoais acaba se tornando 

ainda mais difícil devido à perda do poder de compra, aumento dos preços de produtos 

e serviços, redução de receitas e, até mesmo, perda de emprego. 

A aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira pode trazer 

muitos benefícios, como possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, mitigar riscos 

e ajudar a nos prepararmos para enfrentar imprevistos financeiros, auxiliar a 

realização de sonhos e tornar nossas vidas, do ponto de vista econômico, mais 

tranquilas (BCB, 2021).  

O planejamento financeiro é uma das bases da educação financeira e a 

utilização de uma ferramenta que possa auxiliar na gestão das receitas e despesas é 

fundamental para aquelas pessoas que estão com a vida financeira descontrolada. 

Este auxílio é de grande importância para quem está tendo o primeiro contato com a 

educação financeira e, até mesmo, para aqueles que já têm experiência ou algum 

conhecimento sobre o tema, mas que gostariam de realizar a gestão e o controle das 

suas finanças pessoais de um modo mais fácil e prático (TERCEIRO, 2021).  

 

1.1 PROBLEMA 

 

A Covid-19 provocou um agravamento na crise econômica enfrentada pelo 

país, provocando impactos negativos sobre o orçamento e as finanças dos brasileiros, 

mas, por outro lado, conforme Yazbek (2020), acabou contribuindo para aumentar o 

interesse da população sobre assuntos relacionados à educação financeira. 

Em resumo, educação financeira é todo o conhecimento relacionado ao 

dinheiro e como ele funciona. Seu princípio básico é proporcionar meios para que as 

pessoas saibam como ganhar, gastar, poupar e investir seu dinheiro, tendo como 

objetivo melhorar sua qualidade de vida (TERCEIRO, 2021). 

No entanto, segundo Yazbek (2020), um levantamento realizado pelo Instituto 

Locomotiva em outubro de 2020, tendo como base 1.500 pessoas entrevistadas, a 

cada dez brasileiros três passaram a atrasar mais o pagamento de contas durante a 

pandemia. Nos doze meses anteriores à pesquisa, sete em cada dez entrevistados 
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passaram pela dolorosa experiência de não conseguir fazer as contas fecharem e em 

torno de quatro em cada dez pessoas ouvidas passaram a pesquisar mais sobre 

educação financeira durante a pandemia. Ainda, conforme o levantamento, 90% dos 

entrevistados disseram que gostariam de saber como investir, planejar recursos para 

o futuro e organizar receitas e despesas (YAZBEK, 2020). 

A busca por assuntos relacionados à educação financeira, aliada a maior 

preocupação das pessoas pela organização de suas receitas e despesas, provocou o 

aumento na procura por soluções tecnológicas para auxílio na gestão e planejamento 

financeiro (YAZBEK, 2020). No entanto, entre os aplicativos existentes, alguns deles 

são desenvolvidos por instituições financeiras e disponibilizados apenas a seus 

clientes. Há algumas opções gratuitas, mas que por serem difíceis de utilizar acabam 

sendo abandonadas em pouco tempo de uso, e também aplicativos pagos, que, por 

este motivo, acabam sendo pouco atrativos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Para proporcionar mais tranquilidade e qualidade de vida à população é 

necessário ter uma vida financeira equilibrada. Esse equilíbrio é possível por meio da 

educação financeira, que permite identificar as fontes e destinos do dinheiro, assim 

permitindo a análise e tomada de decisão para atingir os objetivos pessoais de curto 

e longo prazo, aumentando rendimentos e reduzindo ou evitando dívidas, sempre 

refazendo o planejamento quando necessário (TERCEIRO, 2021).  

A proposta deste projeto é oferecer um software que cumpra parte desse 

processo de planejamento, permitindo o registro de todas as movimentações 

financeiras pessoais, de forma categorizada, para auxiliar no monitoramento e na 

análise, de maneira simples e direta. Existem aplicações similares no mercado, mas 

muitas buscam cobrir muitos recursos e funcionalidades, o que os torna complexos e, 

consequentemente, lentos na sua utilização.  

A gestão das finanças pessoais é uma atividade de grande importância, mas 

que pode ser um pouco complexa para algumas pessoas. Com base neste contexto, 

foi desenvolvida uma solução alternativa para utilização em ambiente web, acessível 

de qualquer dispositivo conectado à Internet e que visa auxiliar o usuário a planejar e 

controlar suas finanças pessoais. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Nesta seção são apresentados o objetivo geral, que traz a ideia principal do 

trabalho, e os objetivos específicos com o aprofundamento do tema. 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Este trabalho tem como objetivo modelar e desenvolver um software para 

auxiliar a organização e o controle de finanças pessoais e melhorar a experiência do 

usuário na gestão de suas receitas e despesas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar e identificar as funcionalidades para auxiliar o usuário no controle 

das suas finanças pessoais;  

b) Identificar lacunas em aplicativos semelhantes que possam ser supridas 

pelo sistema a ser desenvolvido; 

c) Analisar tecnologias e linguagens adequadas para o desenvolvimento do 

software; 

d) Desenvolver um sistema Web responsivo para acesso em Browsers e 

Smartphones; 

e) Disponibilizar a aplicação para utilização. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 
O presente documento está dividido em cinco capítulos. O primeiro deles 

apresenta o projeto, expondo uma breve contextualização sobre o tema, a 

problemática, a justificativa que fundamenta as motivações para a realização do 

trabalho e os objetivos gerais e específicos. 

No segundo capítulo são apresentados os embasamentos teóricos, os 

conceitos relacionados ao tema proposto e a comparação de softwares similares. 

O terceiro capítulo apresenta a descrição das etapas, o cronograma com a 

discriminação das atividades realizadas, a divisão das responsabilidades e tarefas 
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entre os integrantes da equipe, as tecnologias e ferramentas utilizadas e os artefatos 

produzidos na realização do projeto. 

O quarto capítulo apresenta a aplicação Finançapp, sua arquitetura geral, os 

procedimentos para configuração dos ambientes Front-end e Back-end e a 

documentação de uso do sistema. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais e as 

recomendações para continuidade do desenvolvimento da aplicação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados os embasamentos teóricos e os conceitos 

relacionados ao tema proposto, bem como a comparação de softwares similares, suas 

funcionalidades e lacunas a serem exploradas no projeto. 

 

2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS PESSOAIS 

 

Conforme Krauter et al. (2018, p. 3) planejamento financeiro é o “processo de 

formulação de estratégias para auxiliar os indivíduos a gerenciarem seus assuntos 

financeiros para atingirem seus objetivos de vida”.  A definição de planejamento 

financeiro está diretamente ligada à ideia de ter o controle total do dinheiro por meio 

do acompanhamento das suas entradas e saídas, incluindo o planejamento de 

estratégias para o seu uso, sempre tendo como foco a realização de objetivos. Sua 

principal função é ser um aliado na manutenção do equilíbrio e da saúde monetária, 

pois auxilia a tomada de decisões mais consciente e menos impulsivas.  

Por meio deste planejamento é possível lidar com as finanças de uma forma 

organizada e responsável. De acordo com Ortega (2021), o planejamento financeiro 

pode ser separado em três tipos diferentes: 

 

▪ Planejamento financeiro pessoal: trata-se de um planejamento para uma 

pessoa ou quando ela é a única fonte de renda de uma família; 

▪ Planejamento financeiro familiar: é quando se tem mais de uma pessoa com 

fonte de renda e despesas. Por exemplo, um casal que trabalha e tenha filhos. 

Neste caso, o planejamento deve englobar a receita do casal, as despesas, 

bem como os gastos das crianças; 

▪ Planejamento financeiro empresarial: é semelhante ao planejamento pessoal, 

porém é direcionado para as finanças das empresas. No entanto, apresenta 

uma complexidade maior, pois conta com um controle detalhado de como está 

o negócio, se está tendo lucro, prejuízos e tenta identificar os possíveis 

problemas financeiros, além da possibilidade de se traçar metas e objetivos 

específicos para a continuidade da empresa. 



23 

 

O planejamento financeiro é um dos principais pilares da educação financeira. 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

educação financeira pode ser definida como: 

O processo pelo qual consumidores/investidores financeiros aprimoram sua 
compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros e, por meio de 
informação, instrução e/ou aconselhamento objetivo, desenvolvem as 
habilidades e a confiança para se tornarem mais conscientes de riscos e 
oportunidades financeiras, a fazer escolhas informadas, a saber onde buscar 
ajuda, e a tomar outras medidas efetivas para melhorar seu bem-estar 
financeiro. (OCDE, 2005, p. 5). 

A educação financeira, em termos gerais, é um conjunto de conhecimentos e 

processos para entender de onde vem o dinheiro, como ele é gasto e, sobretudo, a 

definição e escolha das melhores maneiras para utilizá-lo, garantindo, desta forma, 

um futuro mais tranquilo.  

No entanto, a falta de aplicação de princípios básicos da educação financeira 

tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, fazendo com que boa parte 

de suas rendas seja comprometida com o pagamento de apenas algumas despesas, 

além de taxas, juros e multas que poderiam ser evitados. Este endividamento, muitas 

vezes provocado pela falta de controles simples, pode comprometer a qualidade de 

vida individual e familiar (BCB, 2021). 

Para que este planejamento seja realizado com sucesso é importante que 

todas as movimentações de recursos financeiros sejam anotadas. Ortega (2021) 

destaca que a origem dos recursos costuma ser de fácil identificação, pois, 

geralmente, são receitas representadas por salários, honorários, benefícios 

previdenciários, rendimentos de aplicações financeiras, etc. Por outro lado, a 

destinação destes recursos, muitas vezes, não é controlada satisfatoriamente ou não 

recebe a devida atenção. Muitas pessoas simplesmente não têm a noção de como o 

seu dinheiro é gasto, quais os grupos de despesas que mais comprometem a renda 

ou como se comportam os gastos. 

Conforme o Caderno de Educação Financeira do Banco Central do Brasil 

(BCB, 2021), para um bom controle das finanças pessoais, assim como a garantia do 

seu sucesso, é necessário que as quatro etapas a seguir sejam observadas: 
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▪ Etapa 1 – Planejamento: estimar as receitas e despesas para cada período. 

Para a elaboração desta etapa pode ser utilizado o histórico de períodos 

anteriores. 

▪ Etapa 2 – Registro: deve-se anotar com regularidade, de preferência 

diariamente, todas as receitas e despesas ocorridas. 

▪ Etapa 3 – Agrupamento: as receitas e despesas devem ser agrupadas por 

similaridade (alimentação, moradia, transporte, etc.) para facilitar o 

entendimento, além de identificar onde podem ser realizados ajustes e cortes 

quando assim for necessário. 

▪ Etapa 4 – Avaliação: avaliar como as finanças se comportaram durante um 

período para agir corretiva e preventivamente. 

 

As etapas relacionadas acima são muito importantes para a organização 

financeira pessoal e, muitas vezes, acabam sendo realizadas por meio de anotações, 

utilização de planilhas impressas ou eletrônicas. Mas hoje, com as facilidades 

proporcionadas pela tecnologia, há aplicativos desenvolvidos para facilitar este 

controle. Apesar de a ideia principal ser a mesma, cada um deles traz um rol de 

funcionalidades complementares diferentes visando a atender objetivos específicos. 

 

2.2 SOFTWARES SEMELHANTES 

 

Com a utilização de aplicativos para smartphones ou sites especializados a 

gestão das finanças pessoais pode ser facilitada. Para auxiliar esta tarefa existem 

aplicativos e plataformas, cada uma com soluções diferentes, que podem ser 

escolhidos pelo usuário conforme suas necessidades. Gavioli (2021) recomenda 

algumas opções de aplicativos e planilhas para o controle das finanças pessoais, 

dentre elas os aplicativos Guiabolso e Mobills, os mais conhecidos no mercado.   

 

2.2.1 Mobills 

 

O aplicativo Mobills, disponível nas versões Free e Premium, permite a 

categorização das despesas e receitas, tem acesso a gráficos e relatórios 

personalizados e definição de metas. Pode ser usado através de um navegador web 

(Figura 1) ou em aplicativo para mobile (Figura 2). Na versão Premium, também é 
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possível gerenciar o cartão de crédito, registrando seus gastos manualmente, entre 

outros recursos. A plataforma tem como vantagens a fácil navegação e 

armazenamento de dados em nuvem.  

A versão Free oferece recursos limitados ao usuário e possui anúncios. Por 

outro lado, a versão Premium, que é a mais completa, necessita de assinatura que 

pode ser realizada com a contratação de planos mensais e anuais. O valor da 

assinatura mensal é R$ 19,90 e a assinatura anual R$ 99,99 (valores de referência 

para dezembro de 2021). 

 

FIGURA 1 - MOBILLS: VERSÃO PARA BROWSER 

 

Fonte: Mobills (2021) 
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FIGURA 2 - MOBILLS: VERSÃO APP PARA MOBILE 

 

Fonte: Mobills (2021) 

 

2.2.2 Guiabolso 

 

O aplicativo Guiabolso, também disponível para utilização em navegador web 

(Figura 3) e aplicativo para mobile (Figura 4), é uma das opções para controle 

financeiro pessoal mais conhecidas e completas. O usuário pode criar sua conta e 

conectar o aplicativo com seus bancos de preferência. Com a sincronização do 

aplicativo ao banco, os dados de transações são organizados automaticamente, 

possibilitando o cadastramento de categorias diferentes para cada movimentação e 

alterar as descrições utilizadas pelas instituições financeiras que, muitas vezes, são 

difíceis de identificar. O aplicativo é gratuito, mas apresenta anúncios e sugestões de 

produtos de instituições financeiras como seguros, aplicações e empréstimos. 
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FIGURA 3 - GUIABOLSO: VERSÃO PARA BROWSER 

 
Fonte: Guiabolso (2021) 

 

FIGURA 4 - GUIABOLSO: VERSÃO APP PARA MOBILE 

 
Fonte: Guiabolso (2021) 
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2.2.3 Comparação dos softwares 

 

Os aplicativos Mobills e Guiabolso estão entre os softwares mais completos 

para a realização da gestão de finanças pessoais, porém apresentam algumas 

diferenças nas funcionalidades disponibilizadas para o usuário. No Quadro 1 é 

apresentada a comparação dos recursos oferecidos por estes dois aplicativos. As 

informações utilizadas para a elaboração do quadro comparativo foram extraídas dos 

sites oficiais https://www.mobills.com.br/ e https://www.guiabolso.com.br/. 

 

QUADRO 1 - COMPARAÇÃO DE SOFTWARES SEMELHANTES 

 

Fonte: Os Autores (2021) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS   

 

Este capítulo apresenta a descrição das etapas realizadas durante o trabalho, 

o cronograma com a discriminação das atividades e os períodos propostos para a sua 

realização, a divisão das responsabilidades e tarefas entre os integrantes da equipe, 

as tecnologias e ferramentas utilizadas e os artefatos produzidos na realização do 

projeto. 

 

3.1 ETAPAS DO TRABALHO 

 

O primeiro passo para a realização deste trabalho foi a composição do grupo. 

Em seguida, após conversas e discussões entre os integrantes, alguns possíveis 

temas para a realização do projeto foram levantados, analisados e, inclusive, 

descartados devido a sua inviabilidade.  Na sequência, ocorreu a escolha do professor 

orientador e a primeira reunião remota para a realização das conversas iniciais e 

apresentação dos potenciais temas. Com o auxílio e direcionamentos do professor 

orientador o tema foi definido, abrindo caminho para a execução dos passos 

seguintes. 

Devido às restrições provocadas pela pandemia de COVID-19, as reuniões 

foram realizadas todas as quintas-feiras de forma remota pela plataforma Microsoft 

Teams. Nestes encontros o material produzido durante a semana era apresentado ao 

professor orientador, que, após as devidas análises, conversas e esclarecimentos de 

dúvidas, indicava as sugestões de melhoria, os direcionamentos a serem seguidos 

pela equipe e as definições de tarefas futuras. 

Após a escolha do tema deu-se início à segunda etapa com a elaboração do 

cronograma de tarefas e a definição das funcionalidades a serem implementas no 

software, tendo como base a análise de programas similares, as ideias sugeridas 

pelos membros da equipe e as tecnologias a serem utilizadas. Isto posto, os requisitos 

necessários para o desenvolvimento do programa foram levantados. Dando 

continuidade à etapa, foram definidos os casos de uso, elaborados os protótipos de 

tela, as especificações de casos de uso e o desenvolvimento das funcionalidades 

referentes aos casos de usos das categorias, sendo elas manter, adicionar e consultar 

categorias, com o objetivo de demonstrar uma parte do sistema em funcionamento. 

Esta fase do projeto se encerrou com a apresentação do TCC 1 em agosto de 2021. 
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Na etapa seguinte, pertencente ao TCC 2 e com início em setembro de 2021, 

a execução das tarefas foi retomada com a confecção do Diagrama de Classes e a 

modelagem lógica de dados. A partir desde momento, foram elaborados os diagramas 

de sequência e realizada a codificação dos demais casos de uso, conforme o 

cronograma disponível no item 3.2. 

Após a codificação e implementação dos casos de uso, o trabalho foi 

finalizado com a apresentação detalhada do sistema, explicando sua arquitetura geral 

e os procedimentos de configuração do ambiente e instalação, além da elaboração da 

documentação de uso das telas. Esta etapa se encerra com a defesa do trabalho 

perante a banca avaliadora em dezembro de 2021. 

 

3.2 CRONOGRAMA 

 

Para a organização e desenvolvimento deste trabalho, as tarefas foram 

listadas desde a composição da equipe e escolha do tema até a defesa na banca. 

Com base no Calendário Letivo da UFPR e na Resolução das Normas e Critérios para 

Elaboração e Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, as tarefas foram divididas 

para serem executadas durante as disciplinas de TCC 1 e TCC 2. Os cronogramas 

foram elaborados em formato de Gráfico de Gantt com auxílio da ferramenta Project 

Libre™.  

Os diagramas com os cronogramas propostos e cumpridos para a realização 

dos projetos de TCC 1 e TCC 2 são apresentados no Quadro 2 e Quadro 3, 

respectivamente. Os cronogramas mostram visualmente as tarefas que foram 

desenvolvidas, a data de início, sua duração e a data de término.  
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QUADRO 2 - CRONOGRAMA TCC 1 

 

Fonte: Os autores (2021). 
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QUADRO 3 - CRONOGRAMA TCC 2 

 

Fonte: Os autores (2021) 
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3.3 DIVISÃO DAS RESPONSABILIDADES 

 

A equipe é formada por três membros e a divisão das tarefas foi realizada 

levando em consideração as experiências profissionais, os conhecimentos 

acadêmicos e as habilidades de cada integrante. Mesmo com a divisão das atividades, 

os integrantes participaram de todas as fases do processo, seja como executante ou 

prestando auxílio na realização e revisão das tarefas. 

 

- Christian Dueck: Levantamento de requisitos, prototipação das telas, revisão 

da especificação de casos de uso, diagramas de sequência, diagrama de classes, 

revisão da modelagem de dados, desenvolvimento do Front-end, apresentação dos 

resultados e elaboração da documentação. 

 

- Cleriton Adriano Muchinski: Levantamento de requisitos, diagramas de caso 

de uso, especificação de casos de uso, diagrama de classes, revisão da modelagem 

de dados, apresentação dos resultados, elaboração da documentação e 

considerações finais. 

 

- Leonardo Castro de Oliveira: Levantamento de requisitos, revisão da 

especificação de casos de uso, diagramas de sequências, diagrama de classes, 

modelagem de dados, desenvolvimento do Back-end, considerações finais e revisão 

da documentação. 

 

3.4 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS  

 

Para a realização deste projeto, as seguintes tecnologias e ferramentas foram 

utilizadas: 

 

- Astah UML: software de modelagem para diagramas UML 

(https://astah.net/downloads/). 

 

- ApexCharts: biblioteca de código aberto, para renderização de gráficos modernos e 

interativos (https://apexcharts.com). 
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- Chakra-UI: biblioteca de componentes simples e modulares para a construção de 

interfaces gráficas em React (https://chakra-ui.com/). 

 

- Docker: plataforma aberta, criada com o objetivo de facilitar o desenvolvimento, a 

implantação e a execução de aplicações em ambientes isolados 

(https://www.docker.com/). 

 

- Figma: editor online de gráficos vetoriais com ênfase na prototipagem de interfaces 

gráficas e estruturas de design de experiência de usuário (https://www.figma.com/). 

 

- GitHub: plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de 

versão usando o Git. Permite que programadores, utilitários ou qualquer usuário 

cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados e/ou de código aberto 

(https://github.com/). 

 

- Google Chrome com DevTools: navegador de internet, desenvolvido pela Google 

com visual minimalista e ferramentas de auxílio ao desenvolvimento web 

(https://www.google.com/chrome). 

 

- Insomnia: Software para envio de requisições HTTP a uma API, utilizado para teste 

durante o desenvolvimento (https://insomnia.rest/download). 

 

- Laravel: framework PHP de código aberto que permite a escrita de um código mais 

simples e legível, e suporte a recursos avançados que agilizam o processo de 

desenvolvimento (https://laravel.com/). 

 

- MySQL: sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto usado 

nas aplicações para gerir suas bases de dados. O serviço utiliza a linguagem SQL 

(Structure Query Language) para inserir, acessar e gerenciar o conteúdo armazenado 

num banco de dados (https://www.mysql.com/). 

 

- Next.js: biblioteca JavaScript de código aberto com foco em criar interfaces de 

usuário em páginas web que permite funcionalidades como renderização do lado do 

servidor e geração de sites estáticos baseados na biblioteca React (https://nextjs.org/). 
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- Node.js: software de código aberto e multiplataforma que permite a execução de 

códigos JavaScript fora de um navegador web (https://nodejs.org/en/). 

 

- PHP: linguagem de script do lado do servidor de código aberto que pode ser utilizada 

junto com HTML para construir aplicações web e sites dinâmicos 

(https://www.php.net/). 

 

- Project Libre: programa de código aberto especializado no gerenciamento de 

projetos utilizado neste projeto para a elaboração do cronograma em formato de 

Gráfico de Gantt (https://www.projectlibre.com/). 

 

- React Hook Forms: biblioteca de código aberto para manipulação de formulários em 

React (https://react-hook-form.com/). 

 

- React Query: biblioteca para otimizar a dinâmica de requisições à API Back-end 

(https://react-query.tanstack.com/). 

 

- TypeScript: linguagem de programação de código aberto, desenvolvido pela 

Microsoft, que adiciona tipagem estática opcional sobre uma base de JavaScript 

(https://www.typescriptlang.org/). 

 

- Visual Studio Code (VS Code): editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft 

para Windows, Linux e MacOS com suporte para depuração, controle de 

versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de 

código, snippets e refatoração de código (https://code.visualstudio.com/). 

 

Quanto aos Hardwares, foram utilizados os equipamentos dos próprios alunos: 

 

▪ Notebook Dell Inspiron 15 5584 com sistema operacional Windows Home 64-

bits, processador Intel Core i7-8565U 1.99 GHz e 8 GB de memória RAM. 

 

▪ Notebook Dell Inspiron 14 7460 com Sistema operacional Windows 10 Pro 64-

bits, processador Intel Core i7-7500U 2.70 GHz e 16 GB de memória RAM. 
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▪ Notebook Lenovo Ideapad 320 com sistema operacional Ubuntu 20.04.2 LTS, 

processador Intel Core i7-7500U 2.70GHz e 12 GB de memória RAM. 

 

 

3.5 ARTEFATOS 

 

Nesta seção são apresentados os requisitos funcionais e não funcionais, 

levantados a partir da técnica de reunião, e os Diagramas de Casos de Uso, Diagrama 

de Classes, Diagramas de Sequência e Diagrama de Modelo Lógico de Dados. 

 

3.5.1 Levantamento dos Requisitos 

 

Para o levantamento dos requisitos foi utilizada a técnica da reunião, que é 

um intercâmbio de ideias, sugestões e opiniões entre determinados indivíduos, 

visando a aceitação de um ponto de vista (esclarecimento, conclusão, decisão, linha 

de ação, etc.) por parte dos participantes (REINEHR, 2020).  

A reunião foi realiza com os próprios integrantes do grupo que, a partir da 

definição do tema, discutiram sobre os problemas que deveriam ser tratados pela 

solução, buscaram consenso, alternativas e apontaram quais seriam as ideias a 

serem implementadas. 

Durante a reunião alguns tópicos foram elencados e, a partir deles, uma série 

de perguntas foi gerada e dirigida a todos os participantes com a finalidade de 

estimular a discussão. A partir da coleta de informações obtidas por meio da reunião, 

as quais estão relacionadas no Apêndice 1, foi possível identificar e definir quais 

seriam os requisitos para o desenvolvimento da aplicação e agrupá-los em funcionais 

e não funcionais. 

 

3.5.2 Requisitos Funcionais 

 

Os requisitos funcionais estão relacionados diretamente com as 

funcionalidades que a aplicação deve oferecer aos usuários (BERTAGNOLLI; 

MILETTO, 2014). Para o desenvolvimento da aplicação foram levantados os seguintes 

requisitos funcionais:  
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TABELA 1 - REQUISITOS FUNCIONAIS 

Identificador: RF01 Requisito: Efetuar Login 

O usuário efetua o login utilizando o e-mail de usuário e senha cadastrados. 

Identificador: RF02 Requisito: Recuperar senha 

O usuário poderá recuperar sua senha informando o e-mail utilizado no cadastro. 

Identificador: RF03 Requisito: Criar Cadastro 

O usuário fará o seu próprio cadastro no sistema registrando o nome, e-mail e 

confirmação de e-mail, senha e confirmação de senha. 

Identificador: RF04 Requisito: Consultar Dashboard 

O usuário consulta o Dashboard (na tela principal) com saldo, somatório das 

transações de entradas e saídas do mês escolhido, gráfico do percentual de 

despesas por categorias e gráfico de entradas e saídas dos últimos meses. 

Identificador: RF05 Requisito: Alterar Dados Pessoais 

O usuário poderá alterar o seu nome e a senha para acesso ao sistema.  

Identificador: RF06 Requisito: Consultar transações 

 

O usuário consulta as transações realizadas em um determinado mês, contendo a 

descrição, categoria, conta, data do lançamento e valor com a indicação de entrada, 

saída ou transferência. 
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Identificador: RF07 Requisito: Editar Transações 

 

O usuário edita as transações de entrada, saída e transferência, podendo alterar o 

valor, a data, a conta de destino/origem, a categoria e o texto de descrição e também 

poderá excluir a transação. 

 

Identificador: RF08 Requisito: Pagar Fatura 

 

O usuário seleciona a fatura fechada de um cartão de crédito, a forma de 

pagamento, a data e efetua o seu pagamento. 

 

Identificador: RF09 Requisito: Adicionar Transação 

 

O usuário adiciona uma nova transação, que pode ser de entrada, saída ou 

transferência, informando valor, data da ocorrência, conta envolvida ou forma de 

pagamento, classificação da categoria e texto de descrição para detalhamento. 

Identificador: RF10 Requisito: Consultar Contas 

 

O usuário consulta as contas bancárias cadastradas, com os seus respectivos 

saldos, os cartões de crédito e a conta Carteira com a quantia em espécie, sendo 

possível visualizar, de forma separada, as contas ativas e inativas. 

Identificador: RF11 Requisito: Adicionar Conta 

O usuário adiciona nova conta, que será utilizada nos lançamentos das transações 

realizadas, selecionando o tipo da conta, que pode ser Banco, Cartão de Crédito ou 

Espécie. Ao escolher as opções Banco ou Espécie, o usuário informa o nome da 

conta, saldo inicial e escolhe a cor para a sua representação. Ao escolher a opção 

Cartão de Crédito, o usuário informa o nome do cartão, as datas de vencimento e 

fechamento da fatura e a cor. 
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Identificador: RF12 Requisito: Editar Conta 

O usuário edita a conta bancária, conta carteira e ou conta cartão de crédito que já 

foram cadastrados, podendo alterar o nome, o saldo inicial e a cor. Também poderá 

desativar a conta.  

Identificador: RF13 Requisito: Consultar Categorias 

 

O usuário poderá consultar todas as categorias cadastradas, sendo possível 

visualizar, de forma separada, as categorias ativas, inativas, de entrada e saída.  

 

Identificador: RF14 Requisito: Adicionar Categoria 

 

O usuário adiciona uma nova categoria, que será utilizada nos lançamentos das 

transações realizadas, informando o nome da categoria e selecionando o tipo e a 

cor para sua representação. 

Identificador: RF15 Requisito: Editar Categoria 

 

O usuário edita a categoria podendo alterar o nome, o tipo e a cor. Também poderá 

desativar a categoria. 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

 

3.5.3 Requisitos Não Funcionais 

 

Os requisitos não funcionais têm relação com os requisitos de qualidade e de 

segurança, que se caracterizam por impor limitações na aplicação (BERTAGNOLLI; 

MILETTO, 2014). Para o desenvolvimento da aplicação foram levantados os seguintes 

requisitos não funcionais:  
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TABELA 2 - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Identificador: RNF01 Requisito: Utilizar Design responsivo 

 

A aplicação será desenvolvida com o objetivo de rodar em ambiente WEB com 

design responsivo para se comportar adequadamente em Browsers ou 

Smartphones. 

Identificador: RNF02 
Requisito: Implementação do sistema com 
Next.js e PHP 

O sistema deverá ser desenvolvido com o framework Next.js e linguagem PHP. 

Identificador: RNF03 Requisito: Comunicação com o Banco de Dados 

O sistema deverá se comunicação com o Banco de Dados MySQL. 

Identificador: RNF04 Requisito: Segurança da informação 

 

Os dados e informações dos usuários do sistema deverão ser acessados apenas 

pelo próprio usuário. 

FONTE: Os autores (2021). 
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3.5.4 UML 

 

Nesta seção são apresentados os diagramas de Casos de Uso, os Diagramas 

de Sequência, o Diagrama de Classes e Diagrama de Modelo Lógico de Dados.  

 

3.5.4.1 Diagrama de Casos de Uso 
 

A partir da especificação dos requisitos foi elaborado o Diagrama de Casos de 

Uso, apresentado no Apêndice 2, composto por quinze casos de uso, que apresentam 

as interações do usuário principal (único usuário) com o sistema. São eles: 

▪ UC01 - Efetuar Login; 

▪ UC02 - Recuperar Senha; 

▪ UC03 - Criar Cadastro; 

▪ UC04 - Consultar Dashboard; 

▪ UC05 - Alterar Dados Pessoais;  

▪ UC06 - Manter Transação; 

▪ UC07 - Editar Transação; 

▪ UC08 - Pagar Fatura; 

▪ UC09 - Adicionar Transação. 

▪ UC10 - Manter Conta;  

▪ UC11 - Adicionar Conta; 

▪ UC12 - Editar Conta; 

▪ UC13 - Manter Categoria; 

▪ UC14 - Adicionar Categoria e 

▪ UC15 - Editar Categoria. 

 

As especificações de casos de uso, que descrevem as sequências de ações 

que o sistema deve realizar para produzir uma resposta ao autor são apresentadas 

no Apêndice 3.  
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3.5.4.2 Diagrama de Classes 
 

O diagrama de classes da aplicação é apresentado no Apêndice 4 e é comporto 

por sete classes, sendo elas: 

▪ Account;  

▪ Category; 

▪ Color; 

▪ Invoice; 

▪ Payment; 

▪ Transaction e 

▪ User. 

 

3.5.4.3 Diagrama de Sequência 
 

Os diagramas de sequência são apresentados no Apêndice 5, sendo eles:  

▪ DS01 - Efetuar Login; 

▪ DS02 - Recuperar Senha; 

▪ DS03 - Criar Cadastro;   

▪ DS04 - Consultar Dashboard; 

▪ DS05 - Alterar Dados Pessoais; 

▪ DS06 - Manter Transação; 

▪ DS07 - Editar Transação; 

▪ DS08 - Pagar Fatura; 

▪ DS09 - Adicionar Transação; 

▪ DS10 - Manter Conta; 

▪ DS11 - Adicionar Conta; 

▪ DS12 - Editar Conta; 

▪ DS13 - Manter Categoria; 

▪ DS14 - Adicionar Categoria e 

▪ DS15 - Editar Categoria. 
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3.5.4.4 Diagrama de Modelo Lógico de Dados 
 

O diagrama da modelagem lógica do Banco de Dados é apresentado no 

Apêndice 6 e é comporto por setes tabelas, sendo elas: 

▪ accounts;  

▪ categories; 

▪ colors; 

▪ invoices; 

▪ payments; 

▪ transactions e 

▪ users. 
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4 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

Neste capítulo é apresentado o FINANÇAPP, a arquitetura geral do software, os 

procedimentos para configuração dos ambientes Front-end e Back-end e a 

documentação de uso. 

 

4.1 O FINANÇAPP 

 

O Finançapp é uma aplicação para gestão e controle de finanças pessoais 

que permite organizar as fontes de renda e as despesas, bem como monitorar, 

detalhadamente, todas as movimentações e, assim, permitir que o usuário visualize 

com mais clareza os valores recebidos, suas despesas fixas, os gastos ocasionais e 

supérfluos. 

Para que o usuário possa realizar o seu controle financeiro é importante que 

sejam registradas todas as receitas e despesas ocorridas. Desta forma, será possível 

identificar e avaliar quais são os maiores gastos, verificar eventuais desperdícios de 

recursos, realizar ações para equilibrar as finanças e, até mesmo, conseguir poupar 

uma parte para formar uma reserva para o futuro. 

No Finançapp, o usuário registra todas as transações financeiras ocorridas, 

sejam elas receitas ou despesas. Uma vez adicionada, a transação pode ser 

consultada, editada ou excluída, conforme a necessidade. 

Para registrar uma transação, o usuário escolhe o tipo, que pode ser de 

Entrada, Saída ou Transferência. As transações de Entrada são utilizadas para 

registrar os eventos de receita. Em contrapartida, as transações de Saída são 

utilizadas no registro dos gastos. Já as transações do tipo Transferência são utilizadas 

para registar o remanejamento de valores entre contas financeiras, por exemplo, 

transferência de valor de uma conta bancária para outra. No registro da transação 

também são informadas as contas financeiras e as categorias de receitas ou despesas 

(entradas ou saídas). 

As contas financeiras são cadastradas pelo usuário, podendo ser contas 

bancárias, cartão de crédito ou carteira, a qual representa os valores em espécie. No 

cadastramento das transações, uma conta é selecionada para indicar de onde será 

obtido o valor para a realização de um pagamento ou a destinação de um valor que 

está sendo recebido. 
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As categorias são grupos de itens de receitas e gastos, as quais são definidas 

e cadastradas pelo usuário. Sua finalidade é agrupar estes itens por similaridade, 

auxiliar o controle financeiro, organizar as transações e facilitar a análise das finanças. 

Por exemplo, o usuário pode criar uma categoria chamada “Alimentação” e utilizá-la 

no registro de transações de despesas de supermercado, restaurante e panificadora, 

entre outras. Assim, na análise dos gastos mensais, será possível identificar o quanto 

está sendo gasto com Alimentação e qual o percentual deste grupo em relação aos 

gastos totais.  

Com o Finançapp será possível consultar o resultado financeiro de cada mês 

por meio da apresentação dos valores consolidados das receitas (entradas) e 

despesas (saídas). Para auxiliar a análise da situação financeira, o usuário contará 

com gráficos mensais das despesas agrupadas por categorias e, também, gráfico com 

o histórico de entradas e saídas dos últimos meses. 

 

4.2 ARQUITETURA GERAL DO SOFTWARE 

 

O sistema foi dividido em Front-end e Back-end. Para o desenvolvimento do 

Front-end foi escolhido o framework Next.js com TypeScript, que utiliza a linguagem 

JavaScript, baseado no framework React. Para o Back-end foi escolhido o framework 

Laravel, que utiliza a linguagem PHP. 

O desenvolvimento de aplicações em Next.js é feito sobre o ambiente Node.js. 

Com o auxílio de bibliotecas e ferramentas, é possível compilar o código para arquivos 

HTML, CSS e JavaScript que, então, podem ser executados e apresentados ao 

cliente. 

Utilizando Laravel e Lumen, a comunicação com o banco é facilitada por conta 

das ferramentas desse framework, possibilitando consultas com uma linha de código. 

Desse modo, seguindo o padrão MVC, o Back-end recebe e direciona as requisições 

(Controllers) para as classes que aplicarão a lógica e realizarão a consulta no banco 

de dados (Services/Model). A resposta dessas requisições é tratada pelos controllers 

antes do envio para o Front-end (View). O Lumen, um micro-framework PHP derivado 

do Laravel, é utilizado para a criação de microsserviços e APIs Rest. 

A comunicação da aplicação Front-end com a aplicação Back-end é feita por 

meio de requisições HTTP, com o corpo da requisição enviada em formato JSON 
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(JavaScript Object Notation). A API Rest é a responsável por fornecer os dados em 

um formato padronizado baseado em requisições HTTP. 

 

FIGURA 5 - ARQUITETURA DO FINANÇAPP 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

 

4.3 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE 

 

A configuração do ambiente de desenvolvimento da aplicação Financapp é 

realizada em duas etapas: configuração do ambiente Back-end e configuração do 

ambiente Front-end. 

Os procedimentos e softwares necessários para a preparação do ambiente e os 

passos para a execução da aplicação são apresentados no Apêndice 7. 

 

4.4 UTILIZAÇÃO DO FINANÇAPP 

 

Nesta seção são apresentadas as interfaces, suas funcionalidades e os 

procedimentos para utilização da aplicação. As telas listadas na documentação de 

uso foram criadas com a técnica de design responsivo, que permite o ajuste 

automático das páginas à tela do usuário. 
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4.4.1 Login 

 

Para acessar a aplicação o usuário insere e-mail e senha e clica no botão 

‘Entrar’. Após a autenticação o usuário é direcionado para a tela Home (Figura 8). 

 

FIGURA 6 - TELA DE LOGIN 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Caso o usuário ainda não possua uma conta para acessar a aplicação, basta 

clicar em ‘Novo Cadastro’ para ser direcionado à tela Cadastro do Usuário (Figura 7) 

e criar uma nova conta.  

 

 

 

4.4.2 Cadastro do usuário 

 

Na tela Novo Cadastro, o usuário insere nome, e-mail e senha e clica no botão 

‘Cadastrar’. Após a criação do cadastro o usuário é direcionado para a Tela Home 

(Figura 8). 
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FIGURA 7 - TELA NOVO CADASTRO 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

4.4.3 Tela Home 

 

Após a autenticação o usuário é direcionado para a Tela Home, que pode ser 

visualizada nas versões Browser (Figura 8) e Mobile (Figura 9). Esta tela apresenta 

um menu principal, localizado na parte superior, com as opções Dashboard, Contas, 

Categorias e Transações, opção para cadastramento de Nova Transação e ícone com 

as iniciais do usuário que permite o acesso ao Menu do Usuário. No corpo da tela são 

apresentados os valores totais das entradas e saídas, o saldo e gráfico das despesas 

por categorias do mês selecionado, além de um gráfico de entradas e saídas com o 

histórico dos últimos seis meses. 
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FIGURA 8 - TELA HOME – BROWSER 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

FIGURA 9 – TELA HOME – MOBILE 

 

Fonte: Os autores (2021) 
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 Para incluir uma nova transação o usuário precisa cadastrar previamente as 

categorias de entrada e saída na opção ‘Categorias’ do Menu Principal e as contas de 

origem e destinação de recursos na opção ‘Contas’. 

 

4.4.4 Categorias 

 

Na tela Categorias (Figura 10) é apresentada a listagem das categorias 

cadastradas, contendo nome, cor e os botões de Ações para edição e desativação. 

Para fins de consulta, as categorias são relacionadas de forma separada e agrupadas 

pelo tipo, que pode ser Entrada ou Saída, e pela situação, que pode ser Ativa ou 

Inativa.  

Por padrão, ao acessar a tela, são apresentadas as Categorias Ativas e do tipo 

Entrada. O usuário também pode visualizar a listagem referente ao tipo Saída clicando 

no botão “Saída”. Ao clicar sobre o botão “Categorias Ativas/Inativas”, o usuário pode 

alternar a visualização da lista entre as categorias ativas e as que foram desativadas. 

 

FIGURA 10 - TELA CATEGORIAS – BROWSER 

 

FONTE: Os autores (2021). 
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FIGURA 11 - TELA CATEGORIAS – MOBILE 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

 Para inserir uma nova categoria o usuário clica no botão “Adicionar Categoria” 

e a tela Adicionar Categoria (Figura 12) é apresentada para que o procedimento de 

cadastramento seja realizado.  

 Com os botões de Ações é possível editar ou inativar uma categoria. Ao clicar 

no botão de edição (imagem de lápis) é apresentada a tela de Edição de Categoria 

(Figura 13) e ao clicar no botão de inativação a situação da categoria é alterada para 

inativa.  

 

4.4.5 Adicionar Categoria 

 

A tela Adicionar Categoria (Figura 12) apresenta as opções e campos para 

cadastramento de uma nova categoria, a qual será utilizada para classificar e agrupar 

as transações financeiras. Nesta tela o usuário escolhe o tipo da Categoria, que pode 

ser Entrada ou Saída, informa o nome e seleciona uma cor para representá-la.  

O tipo Entrada é utilizado para indicar uma categoria de ingresso de recursos 

financeiros como Salário, Rendimentos, Honorários, etc. Já o tipo Saída é utilizado 
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para indicar categorias que representam desembolso de recursos financeiros como 

Moradia, Transporte, Comunicação, Educação, Etc. 

 

FIGURA 12 - TELA ADICIONAR CATEGORIA 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

Ao clicar em “Salvar”, a categoria é adicionada e a lista da tela Categorias (Figura 

10) é atualizada, apresentando o novo item em sua relação. 

 

4.4.6 Editar Categoria 

 

A tela Editar Categoria (Figura 13) apresenta as opções e campos para edição 

de uma categoria cadastrada na aplicação. Nesta tela o usuário pode alterar o tipo da 

Categoria escolhendo Entrada ou Saída, alterar o nome e a cor. 
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FIGURA 13 - TELA EDITAR CATEGORIA – BROWSER 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

FIGURA 14 - TELA EDITAR CATEGORIA – MOBILE 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

Ao clicar em “Salvar”, os dados da categoria são alterados e a lista da tela 

Categorias (Figura 10) é atualizada, apresentando o item com as suas alterações. Ao 
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clicar em ‘Desativar Categoria’ a categoria é inativada, podendo ser reativada 

conforme a necessidade do usuário. 

 

4.4.7 Contas 

 

Na tela Contas (Figura 15) é apresentada a listagem das contas cadastradas, 

contendo nome, saldo, cor e botão editar (imagem de lápis). Por padrão, ao acessar 

a tela, são apresentadas as contas ativas.   

Para inserir uma nova conta o usuário clica no botão “Adicionar Conta” e a tela 

Adicionar Conta (Figura 17) é apresentada para que o procedimento de 

cadastramento seja realizado. Para alternar a visualização entre contas ativas e 

inativas basta clicar no botão ‘Contas Ativas/Inativas’. 

 

FIGURA 15 - TELA CONTAS – BROWSER 

 

FONTE: Os autores (2021). 
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FIGURA 16 - TELA CONTAS – MOBILE 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

 

4.4.8 Adicionar Conta 

 

A tela Adicionar Conta (Figura 17) apresenta as opções e campos para 

cadastramento de uma nova conta, a qual será utilizada nas transações para indicar 

a origem ou destino de recursos financeiros. Nesta tela o usuário escolhe o tipo da 

Conta, que pode Banco, Cartão de Crédito ou Espécie, informa o nome, o valor inicial 

e seleciona uma cor para representá-la.  

O tipo Banco é utilizado para indicar um conta bancária, como conta corrente, 

conta poupança ou conta salário, o tipo Cartão de Crédito é utilizado para cadastrar 

os cartões de crédito a serem utilizados nas transações e o tipo Espécie é utilizado 

para indicar e gerenciar os valores em espécie mantidos pelo usuário.  

Ao escolher a opção Cartão de Crédito para o tipo da conta, a tela apresenta os 

campos ‘Dia de vencimento da fatura’ e ‘Dia de fechamento da fatura’ para serem 

informados pelo usuário. 
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FIGURA 17 - TELA ADICIONAR CONTA – BROWSER 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

FIGURA 18 - TELA ADICIONAR CONTA – MOBILE 

 

FONTE: Os autores (2021). 
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4.4.9 Editar Conta 

 

A tela Editar Conta (Figura 19) apresenta as opções e campos para edição de 

uma conta cadastrada na aplicação. Nesta tela o usuário pode alterar o tipo da conta 

escolhendo entre as opções Cartão de Crédito e Espécie, alterar o nome, o valor inicial 

e a cor. 

 

FIGURA 19 - TELA EDITAR CONTA – BROWSER 

 

FONTE: Os autores (2021). 
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FIGURA 20 - TELA EDITAR CONTA – MOBILE 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

 Ao clicar em “Salvar”, os dados da conta são alterados e a lista da tela Contas 

(Figura 15) é atualizada, apresentando o item com as suas alterações. Ao clicar em 

‘Desativar conta’ a conta é inativada, podendo ser reativada conforme a necessidade 

do usuário. 

 

4.4.10 Transações 

 

Na tela Transações (Figura 21) é apresentada a lista das transações registradas, 

contendo descrição, categoria, conta utilizada, a data da inclusão, valor e botões de 

Ações para editar e excluir a transação.  

Para inserir uma nova transação o usuário clica no botão ‘Nova Transação’ e a 

tela Nova Transação (Figura 23) é apresentada para que o registro seja realizado.  
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FIGURA 21 - TELA TRANSAÇÕES - BROWSER 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

FIGURA 22 - TELA TRANSAÇÕES - MOBILE 

 

FONTE: Os autores (2021). 
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4.4.11 Adicionar Transação  

 

A tela Nova Transação (Figura 23) apresenta as opções e campos para a 

inclusão de uma nova transação. Nesta tela o usuário escolhe o tipo da transação, 

que pode Entrada, Saída ou Transferência, informa valor, data, conta de 

origem/destino, categoria e um texto opcional para descrever a transação.  

Em uma transação do tipo Entrada, o valor informado é acrescido ao saldo da 

conta selecionada, indicando a ocorrência de uma receita. Para uma transação do tipo 

Saída, o valor informado é subtraído do saldo da conta informada, indicando a 

ocorrência de um gasto. Uma transação do tipo Transferência realiza o 

remanejamento de valores de uma conta de origem para uma conta de destino.  

 

 

 

 

FIGURA 23 - TELA NOVA TRANSAÇÃO – BROWSER 

 

FONTE: Os autores (2021). 
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FIGURA 24 - TELA NOVA TRANSAÇÃO – MOBILE 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

 

 

Ao escolher a opção Cartão de Crédito para registrar uma transação de saída, 

no campo ‘Conta de Origem’ é a presentada a relação de cartões de crédito para que 

o usuário escolha uma das opções disponíveis (Figura 25).  O usuário também pode 

escolher a fatura do cartão na qual será realizada a cobrança e a quantidade de 

parcelas. 
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FIGURA 25 - TELA NOVA TRANSAÇÃO – PAG. COM CARTÃO – BROWSER 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

FIGURA 26 - TELA NOVA TRANSAÇÃO – PAG. COM CARTÃO – MOBILE 

 

FONTE: Os autores (2021). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver o projeto de um sistema para auxílio 

na gestão de finanças pessoais, o FINANÇAPP. Para a escolha do tema abordado na 

implementação do software foi levado em consideração a necessidade de uma 

ferramenta para facilitar o controle das receitas e despesas pessoais, assim como o 

aumento do interesse de muitas pessoas por assuntos relacionados à educação 

financeira, principalmente em tempos de crise econômica. 

A aplicação desenvolvida disponibiliza as funcionalidades de criação de nova 

conta de usuário, autenticação e login, consulta, cadastramento, edição e inativação 

de contas financeiras e categorias, inclusão de transações, gráficos das 

movimentações e encerramento da sessão. Para as transações de saída, o usuário 

pode escolher as opções de conta corrente, valor em espécie ou cartão de crédito 

para indicar a origem do valor monetário utilizado na movimentação financeira.  

Estas funcionalidades permitem que o usuário acesse a aplicação e inicie a 

gestão e o controle das suas finanças pessoais. Deste modo, conclui-se que os 

objetivos propostos para este projeto foram atendidos.  

 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O software apresentado neste projeto pode ser continuado com a realização 

das seguintes atividades:  

 

• Desenvolvimento de versão para aplicativo mobile:  O Front-end da aplicação 

Financapp foi desenvolvido em framework Next.js no ambiente Node.js, sendo 

possível o aproveitamento de duas dependências e adaptação para o 

framework React Native, utilizando o mesmo projeto Back-end. 

• Funcionalidade de redefinição de senha: implementação da redefinição de 

senha por meio do envio de mensagem automática para o e-mail do usuário 

com link para o cadastramento de uma nova senha. 

• Funcionalidade de fatura de cartão de crédito: implementação de consulta, 

edição e pagamento de fatura de cartão de crédito. 

• Foto no perfil do usuário: implementação de opção, no Menu do Usuário, para 

adicionar e alterar foto de perfil da conta do usuário. 
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• Implementação de funcionalidade para planejamento e gestão de orçamento: 

o usuário define um limite de gastos mensais para cada categoria de saída 

(valor orçado) e a aplicação, a partir dos dados das transações registradas pelo 

usuário, apresenta a evolução do gasto de cada uma destas categorias (valor 

realizado), bem como comparação entre os valores orçados e realizados e a 

margem disponível para gastos conforme o planejado.   
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 APÊNDICE 1 – LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

 

 

A partir da reunião realizada entre os integrantes do grupo, as seguintes 

perguntas foram elencadas e respondidas: 

 

1. Qual software será desenvolvido? 

 

A proposta é desenvolver uma aplicação WEB para controle financeiro 

individual e familiar, podendo ser acessado em browser ou smartphones. 

 

2. Qual a motivação pelo desenvolvimento do software? 

 

A atual situação econômica do país, em que muitas pessoas e famílias tiveram 

suas rendas comprometidas ou reduzidas devido aos efeitos da pandemia, provocou 

um aumento no interesse na educação financeira e na necessidade de organização e 

planejamento das finanças pessoais ou familiares. 

 

3. Qual é o objetivo do software? 

 

O objetivo do software é permitir um mapeamento regular do planejamento 

financeiro doméstico, seja pessoal ou familiar, possibilitando que os usuários 

consigam visualizar a origem das suas receitas e para onde vão os seus gastos, 

auxiliando na gestão do orçamento e controle das saídas de recurso. 

 

4. Quem serão os usuários do software? 

 

Qualquer pessoa que tenha interesse em utilizar uma aplicação para auxiliar a 

panejar e controlar as finanças pessoais ou familiares. 

 

5. Quais os principais problemas enfrentados pelos potenciais usuários?  

 

Muitas pessoas, principalmente aquelas com renda menor ou com descontrole 

orçamentário, não tem a noção de quais são os seus gastos mensais ou quais são as 



68 

 

categorias de gastos que mais comprometem o orçamento, como habitação, 

educação, transporte, saúde, etc. Desta forma, o software auxiliará o usuário a 

controlar suas finanças e identificar o volume das entradas e saídas, bem como as 

categorias que mais consomem recursos. 

 

6. O usuário precisa ter alguma experiência com este tipo de sistema ou com 

orçamento pessoal? 

 

O usuário não precisa ter experiência ou conhecimento em planejamento e 

controle de finanças pessoais, pois a aplicação permitirá que pessoas que nunca 

tiveram contato ou experiência com a educação financeira comecem a dar os 

primeiros passos. 

 

7. Quais os dados necessários para cadastramento e acesso do usuário? 

 

Para criar um cadastro o usuário precisará informar o nome, e-mail e definir 

uma senha. Após a realização do cadastro, o usuário acessará a aplicação informando 

o e-mail e a senha. 

 

8. Como deverá ser a estrutura funcional básica do programa? 

 

O usuário poderá criar o seu cadastro para efetuar o login e utilizar as 

funcionalidades, bem como alterar dados pessoais e realizar a recuperação de senha. 

As transações que serão adicionadas pelo usuário são basicamente de 

entrada, saída e transferência de recursos. Para que estas transações possam ser 

lançadas o sistema deve permitir o cadastro e manutenção de categorias para 

classificação (Educação, Saúde, Moradia, Transporte, Rendimentos, Salário, etc.) e 

de contas, nas quais transitarão os recursos (Contas Bancárias, Cartão de Crédito ou 

Espécie). 

Ao adicionar uma transação, a categoria será utilizada para sua classificação e 

as contas para obtenção ou destinação do valor necessário. O sistema permitirá a 

visualização das faturas de cartão de crédito, com os seus respectivos lançamentos, 

e apresentar opção para realizar o seu pagamento. 
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9. Quais informações e elementos devem ser apresentadas na tela inicial? 

 

A tela inicial deve apresentar gráfico das despesas por categorias e gráfico das 

entradas e saídas dos últimos meses para facilitar a análise visual da situação 

financeira do usuário e exibir o valor das entradas, saídas e saldo do mês atual, com 

opção de navegar entre os meses anteriores e posteriores e apresentar os respectivos 

dados na tela.  

Deve, também, apresentar um menu fixo na parte superior com opções para 

acesso ao Dashboard, contas, categorias e transações, além de um botão para 

cadastramento de novas transações e as iniciais do nome do usuário, pela qual será 

possível acessar o menu do usuário que permitirá realizar alterações de dados do 

usuário e sair do sistema. 
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 APÊNDICE 2 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

FIGURA 27 - DIAGRAMA DE CADOS DE USO 

 
FONTE: Os autores (2021) 
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 APÊNDICE 3 – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO 

 

UC01 – Efetuar Login 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário efetuar o login na aplicação. 

 

Data View 

DV01 – Tela de Login 

 

FIGURA 28 - PROTÓTIPO DA TELA DE LOGIN 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema apresenta a tela DV01. 

2. O usuário informa os dados (A1)(A2)(R2). 

3. O usuário pressiona o botão “Entrar”. 
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4. O sistema consiste os dados (E1)(E2)(E3)(R3). 

5. O sistema chama o caso de uso UC04 - Consultar Dashboard. 

6. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – A opção “Recuperar Senha” é clicada. 

1. O sistema chama o caso de uso UC02 - Recuperar Senha. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – A opção “Novo Cadastro” é clicada. 

1. O sistema chama o caso de uso UC03 - Criar Cadastro. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “E-mail/Senha é obrigatório”. 

2. O caso de uso é reiniciado. 

 

E2 – Usuário não cadastrado. 

1. O sistema consiste o usuário na base de dados. 

2. O sistema retorna a mensagem “Usuário inválido!”. 

3. O caso de uso é reiniciado. 

 

E3 – Senha inválida. 

1. O sistema consiste usuário e senha na base de dados. 

2. O sistema retorna a mensagem “Senha inválida!”. 

3. O caso de uso é reiniciado. 

 

Regra do Negócio 

R1 – A senha informada pelo usuário é criptografada pelo algoritmo de hashing. 

R2 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados. 
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R3 – O sistema deve verificar a validade do e-mail, o qual deve conter o caractere “@” 

e as partes anterior e posterior ao caractere. 
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UC02 - Recuperar Senha 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário cadastrar uma nova senha. 

 

Data View 

DV02 – Tela Recuperação de Senha. 

 

FIGURA 29 - PROTÓTIPOS DAS TELAS RECUPERAR SENHA 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema apresenta a tela DV02. 

2. O usuário informa o e-mail (E1)(R1)(R3). 

3. O usuário clica no botão “Solicitar troca de senha” (A1)(E2)(R2). 

4. O sistema apresenta os campos “Nova senha”, “Confirmar Nova Senha” e o 

botão “Salvar”. 

5. O usuário informa a nova senha e a confirmação da nova senha (R3). 

6. O usuário clica no botão “Salvar” (E3)(A1). 

7. O Sistema altera a senha na base de dados. 

8. O sistema chama o caso de uso UC01 – Efetuar Login. 
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9. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – Botão “Cancelar” clicado. 

1. O sistema fecha a DV02. 

2. O sistema volta para a tela de login. 

3. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – E-mail inválido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “E-mail inválido”. 

2. O sistema volta para a tela de recuperação de senha. 

 

E2 – E-mail não cadastrado. 

1. O sistema apresenta a mensagem “E-mail não cadastrado”. 

2. O sistema volta para a tela de recuperação de senha. 

 

E3 – Senha e confirmação de senha não conferem. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Senhas não conferem”. 

2. O sistema volta para a tela de troca de senha. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O sistema deve verificar a validade do e-mail, o qual deve conter o caractere “@” 

e as partes anterior e posterior ao caractere. 

R2 – O sistema verifica a existência do e-mail na base de dados para que o usuário 

possa cadastrar uma nova senha. 

R3 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados.  
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UC03 - Criar Cadastro 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário criar o seu cadastro na aplicação. 

 

Data View 

DV03 – Tela Novo Cadastro. 

 

FIGURA 30 - PROTÓTIPO DA TELA NOVO CADASTRO 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema apresenta a tela DV03. 

2. O usuário informa os dados (R3). 

3. O sistema consiste os dados (E1)(R1). 

4. O usuário pressiona o botão “Cadastrar” (E2)(E3)(E4)(A1)(R2). 

5. O sistema adiciona o usuário na base de dados. 
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6. O sistema chama o caso de uso UC04 - Consultar Dashboard. 

7. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – Botão “Cancelar” é clicado. 

1. O sistema fecha a DV03 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – E-mail inválido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “E-mail inválido”. 

2. O sistema volta para a tela de novo cadastro. 

 

E2 – E-mail e confirmação de e-mail não conferem. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Os e-mails precisam ser iguais”. 

2. O sistema volta para a tela de novo cadastro. 

 

E3 – Senha e confirmação de senha não conferem. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Senhas precisam ser iguais”. 

2. O sistema volta para a tela de novo cadastro. 

 

E4 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Campo <nome do campo> é obrigatório”. 

2. O sistema volta para a tela de novo cadastro. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O sistema deve verificar a validade do e-mail, o qual deve conter o caractere “@” 

e as partes anterior e posterior ao caractere. 

R2 – A senha informada pelo usuário é criptografada pelo algoritmo de hashing. 

R3 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados. 
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UC04 - Consultar Dashboard 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário consultar a tela Home com o Dashboard. 

 

Data View 

DV04 – Tela Home com Dashboard. 

 

FIGURA 31 - PROTÓTIPO DA TELA HOME 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega a foto do usuário. 

2. O sistema carrega o mês, o valor das entradas, saídas e saldo. 

3. O sistema carrega os dados das despesas por categoria e entradas/saídas dos 

últimos seis meses (R1). 

4. O sistema apresenta a tela DV04. 
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5. O usuário clica em “Transações” (A1)(A2)(A3)(A4)(A5)(A6). 

6. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação. 

7. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – A opção “Contas” é clicada. 

1. O sistema chama o caso de uso UC08 - Manter Conta. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – A opção “Categorias” é clicada. 

1. O sistema chama o caso de uso UC13 - Manter Categoria. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A3 – O botão “Nova Transação” é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC09 - Adicionar Transação. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A4 – A imagem do usuário é clicada. 

1. O sistema apresenta o Menu de Usuário. 

2. O usuário clica na opção “Alterar Dados Pessoais” (A7). 

3. O sistema chama o caso de uso UC05 - Alterar Dados Pessoais.  

4. O caso de uso é finalizado. 

 

A5 – O botão “<” é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC04 - Consultar Dashboard passando o mês 

anterior (E1). 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A6 – O botão “>” é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC04 - Consultar Dashboard passando o mês 

seguinte (E1). 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A7 – Opção “Sair” é selecionada. 
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1. A aplicação é encerrada. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Mês sem transações. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Não há dados para exibir”. 

2. O caso de uso é reiniciado. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O sistema apresenta o gráfico de Entradas e Saídas retroativo a seis meses em 

relação ao mês atual. 
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UC05 - Alterar Dados Pessoais  

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário alterar seus dados pessoais no cadastro. 

 

Data View 

DV05 – Tela Alterar Dados Pessoais. 

 

FIGURA 32 - PROTÓTIPO DA TELA ALTERAR DADOS PESSOAIS 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carregas os dados pessoais. 

2. O sistema boqueia o campo E-mail  
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3. O sistema apresenta a tela DV05. 

4. O usuário altera o nome (R1). 

5. O usuário clica no botão “Salvar” (E1)(A1)(A2). 

6. O sistema voltar para a tela de Dashboard. 

7. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – Botão “Alterar a senha” é clicado. 

1. O sistema apresenta na tela os campos “Senha Atual”, “Nova Senha” e 

“Confirmar Nova Senha”. 

2. O usuário informa a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha. 

3. O usuário clica no botão “Salvar” (A2)(E1)(E2). 

4. O sistema altera a senha na base de dados. 

5. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – O botão “X” é clicado. 

1. O sistema fecha a DV05 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Campo <nome do campo> não 

preenchido”. 

2. O sistema volta para a tela de alteração de dados pessoais. 

 

E2 – Senha e confirmação de senha não conferem. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Senhas não conferem”. 

2. O sistema volta para a tela de novo cadastro. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados. 
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UC06 - Manter Transação 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário consultar e editar as transações adicionadas. 

 

Data View 

DV06 – Tela Transações. 

 

FIGURA 33 - PROTÓTIPO DA TELA DE TRANSAÇÕES 

 

FONTE: Os autores (2021) 
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FIGURA 34 - PROTÓTIPO DA TELA DE TRANSAÇÕES - PAGAR FATURA 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega o mês, o valor das entradas, saídas e saldo. 

2. O sistema carrega as transações do mês selecionado. 

3. O sistema apresenta a tela DV06 (R1). 

4. O usuário clica na imagem do lápis para edição (A1)(A3)(A4)(A5)(A6). 

5. O sistema chama o caso de uso UC07 - Editar Transação. 

6. O caso de uso é reiniciado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – O botão “Excluir” (lixeira) é clicado. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Deseja excluir a transação?”. 

2. O usuário clica no botão “Sim” (A2). 

3. O sistema exclui a transação na base de dados. 

4. O caso de uso é reiniciado. 
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A2 – O botão “Não” é clicado. 

1. O sistema fecha a mensagem sem excluir a transação. 

 

A3 – O botão “<” é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação passando o mês 

anterior (E1). 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A4 – O botão “>” é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação passando o mês 

seguinte (E1). 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A5 – Uma opção de “Filtrar Conta” é selecionada. 

1. O sistema carrega as contas filtradas.  

2. O sistema apresenta a tela DV10 (R2). 

3. O caso de uso é finalizado. 

 

A6 – O botão “Pagar Fatura” é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC08 - Pagar Fatura. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Mês sem transações. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Não há dados para exibir”. 

2. O caso de uso é reiniciado. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O sistema apresenta uma tabela contendo todas as transações do mês, com os 

seus respectivos dados, e opções para editar e excluir. 

R2 – Quando uma das contas de cartão de crédito for selecionada em “Filtrar Conta” 

será apresentada na tela uma das observações: “FATURA ABERTA”, “FATURA 

FECHADA” ou “FATURA PAGA”.  
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Caso a fatura esteja fechada será apresentado o botão “Pagar Fatura” para que o 

usuário possa efetuar o seu pagamento, bem como escolher a conta de origem de 

recursos para realizar o pagamento. 
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UC07 - Editar Transação 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário editar uma transação. 

 

Data View 

DV07 – Tela Editar Transação. 

 

FIGURA 35 - PROTÓTIPO DA TELA DE EDIÇÃO DE TRANSAÇÃO 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega os dados da transação. 

2. O sistema apresenta a tela DV07. 

3. O usuário edita os dados (R4). 

4. O sistema consiste os dados (E1)(E2). 

5. O usuário clica no botão “Salvar” (A1)(A3)(E3). 

6. O Sistema atualiza os dados na base. 
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7. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação.  

8. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – O botão “Excluir” é clicado. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Deseja excluir a transação?”. 

2. O usuário clica no botão “Sim” (A2). 

3. O sistema exclui a transação na base de dados. 

4. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação. 

5. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – O botão “Não” é clicado. 

1. O sistema fecha a mensagem sem excluir a transação. 

 

A3 – O botão “X” é clicado. 

1. O sistema fecha a DV07 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Valor inválido 

1. O sistema verifica o valor informado (R1) 

2. O sistema emite a mensagem “Valor inválido”. 

3. O sistema volta para a tela de edição. 

 

E2 - Data inválida 

1. O sistema verifica a validade da data (R2)(R3) 

2. O sistema emite a mensagem “Data inválida”. 

3. O sistema volta para a tela de edição. 

 

E3 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Campo <nome do campo> não 

preenchido”. 

2. O sistema volta para a tela de edição 
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Regra do Negócio 

R1 – O valor informado deve ser numérico e maior que 0. 

R2 – A data informada deve estar no padrão DD/MM/AAAA 

R3 – O sistema permite a data seja escolhida no calendário. 

R4 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados. 

R5 – As opções Tipo de Transação são bloqueadas para que não sejam alteradas 

pelo usuário, pois cada transação contém campos diferentes. 
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UC08 - Pagar Fatura 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário efetuar o pagamento de faturas de cartão de 

crédito. 

 

Data View 

DV08 – Tela Pagar Fatura. 

 

 

FIGURA 36 - PROTÓTIPO DA TELA PAGAR FATURA 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega os dados da fatura 

2. O sistema apresenta a tela DV08. 

3. O usuário seleciona a data de pagamento, informa o valor e a conta de origem. 

4. O usuário clica no botão “Pagar” (A1)(E1). 

5. O sistema atualiza os dados na base. 
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6. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação. 

7. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – O botão “X” é clicado. 

1. O sistema fecha a DV08 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Valor inválido 

1. O sistema verifica o valor informado (R1) 

2. O sistema emite a mensagem “Valor inválido”. 

3. O sistema volta para a tela de pagamento. 

 

E2 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Campo <nome do campo> não 

preenchido”. 

2. O sistema volta para a tela de pagamento. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O valor informado deve ser numérico, com duas casas decimais, e maior que 0. 
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UC09 - Adicionar Transação 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário adicionar uma nova transação. 

 

Data View 

DV09 – Tela Nova Transação. 

 

FIGURA 37 - PROTÓTIPO DA TELA NOVA TRANSAÇÃO 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega a data atual, a lista de contas de destino, a lista de categorias 

e a opção “Entrada” marcada.  

2. O sistema apresenta a tela DV09. 

3. O usuário informa valor, data, seleciona a conta de destino, categoria e 

preenche a descrição da transação (R1)(A1)(A2)(R5). 

4. O sistema consiste os dados (E1)(E2). 
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5. O usuário clica no botão “Salvar” (A3)(E3). 

6. O sistema inclui a nova transação na base de dados. 

7. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação. 

8. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – Opção “Saída” selecionada. 

1. O sistema apresenta o campo “Forma de Pagamento” com as opções 

disponíveis. 

2. O usuário informa valor, data, seleciona a forma de pagamento, informa 

categoria e preenche a descrição da transação. 

3. O sistema consiste os dados (E1)(E2). 

4. O usuário clica no botão “Salvar” (A3)(E3). 

5. O sistema inclui a nova transação na base de dados. 

6. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação. 

7. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – Opção “Transferência” selecionada. 

1. O sistema apresenta os campos “Conta de Origem” e “Conta de Destino” com 

as opções disponíveis e oculta o campo “Categoria”. 

2. O usuário informa valor, data, seleciona as contas de origem e destino e 

preenche a descrição da transação. 

3. O sistema consiste os dados (E1)(E2). 

4. O usuário clica no botão “Salvar” (A3)(E3). 

5. O sistema realiza a transferência de valores entre as contas na base de dados. 

6. O sistema chama o caso de uso UC06 - Manter Transação. 

7. O caso de uso é finalizado. 

 

A3 – O botão “X” é clicado. 

1. O sistema fecha a DV09 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Valor inválido 
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1. O sistema verifica o valor informado (R2). 

2. O sistema emite a mensagem “Valor inválido”. 

3. O sistema volta para a tela de nova entrada. 

 

E2 - Data inválida 

1. O sistema verifica a validade da data (R3)(R4). 

2. O sistema emite a mensagem “Data inválida”. 

3. O sistema volta para a tela de nova entrada. 

 

E3 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Campo <nome do campo> não 

preenchido”. 

2. O sistema volta para a tela de nova entrada. 

 

Regra do Negócio 

R1 – Para a opção Entrada a tela apresentará os campos Valor, Data da Entrada, 

Conta de Destino, Categoria e Descrição. Para a opção Saída os campos serão Valor, 

Data da Saída, Forma de Pagamento, Categoria e Descrição. Para a opção 

Transferência os campos serão Valor, Data da Transferência, Conta de Origem, Conta 

de Destino e Descrição. 

R2 – O valor informado deve ser numérico e maior que 0. 

R3 – A data informada deve estar no padrão DD/MM/AAAA 

R4 – O sistema permite a data seja escolhida no calendário. 

R5 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados.  
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UC10 - Manter Conta     

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário consultar e editar as contas financeiras 

cadastradas. 

 

Data View 

DV10 – Tela Contas. 

 

FIGURA 38 - PROTÓTIPO DA TELA CONTAS 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega o mês, as contas ativas e os seus saldos.  

2. O sistema apresenta a tela DV10. 

3. O usuário clica no botão “Adicionar Conta” (A1)(A2)(A3)(A4). 

4. O sistema chama o caso de uso UC11 - Adicionar Conta. 
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5. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – A opção Contas Inativas é selecionada. 

4. O sistema carrega o mês e as contas inativas.  

5. O sistema apresenta a tela DV10. 

6. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – O botão de edição é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC12 - Editar Conta. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A3 – O botão “<” é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC10 - Manter Conta passando o mês anterior 

(E1). 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A4 – O botão “>” é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC10 - Manter Conta passando o mês seguinte 

(E1). 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Mês sem Contas. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Não há dados para exibir”. 

2. O caso de uso é reiniciado. 
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UC11 - Adicionar Conta   

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário cadastrar uma nova conta financeira. 

 

Data View 

DV11 – Tela Nova Conta. 

 

FIGURA 39 - PROTÓTIPOS DAS TELAS NOVA CONTA 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega os tipos de conta.  

2. O sistema apresenta a tela DV11. 

3. O usuário escolhe o tipo da conta, informa o nome, o saldo inicial e escolhe a 

cor (A1)(E1)(R3). 

4. O usuário clica no botão “Salvar” (A2)(E3). 

5. O sistema inclui a nova conta na base de dados. 
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6. O sistema chama o caso de uso UC10 - Manter Conta. 

7. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – Opção “Cartão de Crédito” selecionada. 

1. O usuário informa nome do cartão, valor do limite, dias do vencimento e 

fechamento da fatura e escolhe a cor (E1)(E2)(E3). 

2. O usuário clica no botão “Salvar” (A2). 

3. O sistema inclui a nova conta na base de dados. 

4. O sistema chama o caso de uso UC10 - Manter Conta. 

5. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – O botão “X” é clicado. 

1. O sistema fecha a DV11 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Valor inválido. 

1. O sistema verifica o valor informado (R1) 

2. O sistema emite a mensagem “Valor inválido”. 

3. O sistema volta para a tela de nova conta. 

 

E2 – Dia inválido. 

1. O sistema verifica o valor informado (R2) 

2. O sistema emite a mensagem “Dia inválido”. 

3. O sistema volta para a tela de nova conta. 

 

E3 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Campo <nome do campo> é obrigatório”. 

2. O sistema volta para a tela de edição 

 

Regra do Negócio 

R1 – O valor informado deve ser numérico e maior que 0. 

R2 – O dia informado deve ser >= 1 e <= 31. 
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R3 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados. 
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UC12 - Editar Conta 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário editar uma conta financeira cadastrada. 

 

Data View 

DV12 – Tela Editar Conta. 

 

FIGURA 40 - PROTÓTIPO DA TELA EDITAR CONTA 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega os dados da conta. 

2. O sistema apresenta a tela DV12. 

3. O usuário edita os dados (R2). 

4. O sistema consiste os dados (E1). 

5. O usuário clica no botão “Salvar” (A1)(A3)(E2). 

6. O Sistema atualiza os dados na base. 
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7. O sistema chama o caso de uso UC10 - Manter Conta.  

8. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – O botão “Desativar Conta” é clicado. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Deseja desativar a conta?”. 

2. O usuário clica no botão “Sim” (A2). 

3. O sistema altera o status da conta para Inativa na base de dados. 

4. O sistema chama o caso de uso UC10 - Manter Conta. 

5. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – O botão “Não” é clicado. 

1. O sistema fecha a mensagem sem desativar a conta. 

 

A3 – O botão “X” é clicado. 

1. O sistema fecha a DV12 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Valor inválido 

1. O sistema verifica o valor informado (R1) 

2. O sistema emite a mensagem “Valor inválido”. 

3. O sistema volta para a tela de edição. 

 

E2 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Campo <nome do campo> é obrigatório”. 

2. O sistema volta para a tela de edição. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O valor informado deve ser numérico, com duas casas decimais, e maior que 0. 

R2 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados. 
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UC13 - Manter Categoria  

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário consultar e editar as categorias adicionadas. 

 

Data View 

DV13 – Tela Categorias. 

 

FIGURA 41 - PROTÓTIPO DA TELA CATEGORIAS 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega as categorias cadastradas.  

2. O sistema apresenta a tela DV13. 

3. O usuário clica no botão “Adicionar Categoria” (A1)(A2)(A4)(A5)(A6); 

4. O sistema chama o caso de uso UC14 - Adicionar Categoria. 

5. O caso de uso é finalizado. 
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Fluxo Alternativo 

A1 – O botão de edição (Lápis) é clicado. 

1. O sistema chama o caso de uso UC15 - Editar Categoria. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – O botão “Excluir” (lixeira) é clicado. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Deseja desativar a categoria?”. 

2. O usuário clica no botão “Sim” (A3). 

3. O sistema altera o status da categoria para Inativa na base de dados. 

4. O caso de uso é reiniciado. 

 

A3 – O botão “Não” é clicado. 

1. O sistema fecha a mensagem sem excluir o lançamento. 

 

A4 – A opção “Categorias Inativas” é selecionada. 

1. O sistema carrega as categorias inativas.  

2. O sistema apresenta a tela DV13. 

3. O caso de uso é finalizado. 

 

A5 – O botão “Entrada” é selecionado. 

1. O sistema filtra e carrega as categorias de entrada.  

2. O sistema apresenta a tela DV13. 

3. O caso de uso é finalizado. 

 

A5 – O botão “Saída” é selecionado. 

1. O sistema filtra e carrega as categorias de Saída.  

2. O sistema apresenta a tela DV13. 

3. O caso de uso é finalizado. 
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UC14 - Adicionar Categoria 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário adicionar nova categoria. 

 

Data View 

DV14 – Tela Nova Categoria. 

 

FIGURA 42 - PROTÓTIPO DA TELA NOVA CATEGORIA 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema apresenta a tela DV14. 

2. O usuário seleciona o tipo da categoria, informa o nome e escolhe a cor (R1). 

3. O usuário clica no botão “Salvar” (A1)(E1). 

4. O sistema inclui a nova categoria na base de dados. 

5. O sistema chama o caso de uso UC13 - Manter Categoria. 

6. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo Alternativo 

A1 – O botão “X” é clicado. 
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1. O sistema fecha a DV14 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Nome é obrigatório”. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados. 
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UC15 - Editar Categoria 

 

Descrição 

Este caso de uso serve para o usuário editar uma categoria cadastrada. 

 

Data View 

DV15 – Tela Editar Categoria. 

 

FIGURA 43 - PROTÓTIPO DA TELA EDITAR CATEGORIA 

 

FONTE: Os autores (2021) 

 

Ator principal 

Usuário 

 

Fluxo de Eventos Principal 

1. O sistema carrega os dados da categoria. 

2. O sistema apresenta a tela DV15. 

3. O usuário edita os dados. 

4. O usuário clica no botão “Salvar” (A1)(A3)(E1). 

5. O sistema atualiza os dados na base. 

6. O sistema chama o caso de uso UC13 - Manter Categoria.  

7. O caso de uso é finalizado. 
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Fluxo Alternativo 

A1 – O botão “Desativar Categoria” é clicado. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Deseja desativar a categoria?”. 

2. O usuário clica no botão “Sim” (A2). 

3. O sistema altera o status da categoria para Inativa na base de dados. 

4. O sistema chama o caso de uso UC13 - Manter Categoria. 

5. O caso de uso é finalizado. 

 

A2 – O botão “Não” é clicado. 

1. O sistema fecha a mensagem sem salvar os dados. 

 

A3 – O botão “X” é clicado. 

1. O sistema fecha a DV15 sem salvar os dados. 

2. O caso de uso é finalizado. 

 

Fluxo de Exceção 

E1 – Campo não preenchido. 

1. O sistema apresenta a mensagem “Nome é obrigatório”. 

 

Regra do Negócio 

R1 – O sistema não permite que o tamanho dos dados informados seja maior que o 

limite do campo, o qual deve ser definido de acordo com o respectivo atributo no banco 

de dados. 
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 APÊNDICE 4 – DIAGRAMA DE CLASSES 
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APÊNDICE 5 – DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 

 

DS01 – EFETUAR LOGIN  
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DS02 – RECUPERAR SENHA 
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DS03 – CRIAR CADASTRO 

 

 
 
DS04 – CONSULTAR DASHBOARD 
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DS05 – ALTERAR DADOS PESSOAIS 
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DS06 – MANTER TRANSAÇÃO 
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DS07 – EDITAR TRANSAÇÃO 

 

 
 
  



115 

 

DS08 – PAGAR FATURA 
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DS09 – ADICIONAR TRANSAÇÃO 
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DS10 – MANTER CONTA 
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DS11 – ADICIONAR CONTA 
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DS12 – EDITAR CONTA 

 

 
 
  



120 

 

DS13 – MANTER CATEGORIA 
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DS14 – ADICIONAR CATEGORIA 
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DS15 – EDITAR CATEGORIA 
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APÊNDICE 6 – DIAGRAMA DE MODELO LÓGICO DE DADOS 
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APÊNDICE 7 – CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE 

 

Configuração do Ambiente Back-end 

 

Para a configuração do ambiente Back-end é necessário ter a plataforma 

Docker1, um aplicativo de software cliente SQL e um editor de código-fonte 

previamente instalados na máquina. Nesta demonstração são utilizados o editor 

Visual Studio Code2 e a ferramenta DBeaver3 para administração de banco de dados. 

Os comandos apresentados são executados no terminal do sistema operacional.  

No sistema operacional, crie um novo diretório com o nome financapp e baixe ou 

clone o repositório financapp-back com o projeto Back-end, disponível em 

https://github.com/leonardooliveira951/financapp-back. Em seguida, abra a pasta do 

projeto com um editor de código-fonte.  

Para a configuração do usuário e senha no sistema de gerenciamento do banco 

de dados MySQL, abra o arquivo .env, localizado em financapp-back\lumen, e altere 

os valores das variáveis DB_USERNAME e DB_PASSWORD: 

 

FIGURA 44 - CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO PARA O MYSQL 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

_______________  
 
1 https://www.docker.com/products/docker-desktop 
2 https://code.visualstudio.com/download 
3 https://dbeaver.io/download/ 
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No terminal, acesse o diretório financapp-back\lumen e execute o comando 

abaixo para instalar os pacotes necessários para rodar a aplicação e que estão listado 

no arquivo composer.json: 

 

composer install 

 

O Composer é a ferramenta que fará o gerenciamento das dependências em 

PHP do projeto.  

Em seguida, acesse a o diretório financapp-back e execute o comando: 

 

docker-compose up --build -d 

 

Com o comando docker-compose up o Docker processa o conteúdo do arqui-

vo de composição e configura os volumes e contêineres especificados. A flag --build 

é usada para construir as imagens dos serviços e a flag -d executa o contêiner em 

segundo plano. O comando acima é executado apenas na primeira vez, durante a 

configuração inicial, para realizar a construção das imagens. Nas demais vezes, para 

iniciar os contêineres, basta executar o comando: 

 

docker-compose up -d 

FIGURA 45 - INICIALIZAÇÃO DOS CONTÊINERES 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Para listar os contêineres que foram inicializados, execute o comando: 

 

docker ps 

 

FIGURA 46 - CONTÊINERES INICIALIZADOS 

 

Fonte: Os autores (2021) 
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Após a inicialização, acesse o contêiner php pelo comando: 

 

docker exec -it php /bin/sh 

 

A flag -it indica que será iniciado um terminal interativo e o /bin/sh indica qual 

shell será utilizado. Em /var/www/html # execute os comandos abaixo: 

 

php artisan migrate:install 

php artisan migrate 

  

O primeiro comando cria o repositório de migração e o seguindo cria as tabelas 

no banco de dados MySql que serão utilizadas pela aplicação. 

Para configurar uma conexão com a base de dados e consultar as tabelas 

criadas, abra a ferramenta DBeaver, selecione Database > New data base 

connection > SQL > MySql e clique em Next. Na caixa de diálogo abaixo, informe 

financapp no campo Database, preencha os campos Username e Password, de 

acordo com a configuração do usuário (Figura 44), e clique em Finish. 

 

FIGURA 47 - CONEXÃO COM A BASE DE DADOS 

  

Fonte: Os autores (2021) 
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Após realizar a conexão com a base de dados, na guia Database Navigator, 

clique em financapp > Databases > financapp > Tables. 

 

FIGURA 48 - CONSULTA DE TABELAS 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Configuração do Ambiente Front-end 

 

Para a configuração do ambiente Front-end é necessário ter a plataforma Noje.js4 

instalada na máquina. No diretório financapp, o mesmo utilizado para armazenar o 

projeto Back-end, baixe ou clone o repositório financapp-front, com o projeto Front-

end, disponível em https://github.com/christiandueck/financapp-front. 

No terminal, acesse o diretório financapp\financapp-front e execute o 

comando abaixo para instalar as dependências do projeto: 

 

yarn install 

 

_______________  
 
4 https://nodejs.org/en/ 
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Execução da aplicação 

 

Para iniciar a aplicação, acesse o diretório financapp\financapp-front pelo 

terminal e execute o comando: 

 

yarn dev 

 

No navegador, acesse a url indicada no terminal. 

 

FIGURA 49 - URL DA APLICAÇÃO 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

 

 


