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RESUMO 
A necessidade de informatização dos processos das empresas e a utilização de TI 

alinhada aos negócios vêm sendo uma das estratégicas de competição mais utilizadas entre as 

empresas. Essa realidade pode ser bastante visível no setor bancário. 

Os bancos começaram a investir na idéia do T-Banking, que nada mais é do que 

utilizar os recursos da TV Digital para oferecer serviços bancários através da TV. Com isso, 

os bancos se depararam com o problema da usabilidade, ou seja, a partir de agora um dos 

grandes desafios é fazer com que os clientes consigam utilizar os serviços bancários através 

de um dispositivo de entrada restrito, neste caso: o controle remoto da TV. 

Este trabalho apresenta uma solução para a integração de sistemas bancários e 

comerciais no escopo de pagamentos de contas através da TV Digital. Com a integração, 

esses serviços de pagamentos devem receber um tratamento de usabilidade, visando à 

simplicidade do ponto de vista do cliente. Nesse intuito, foi definida e implementada uma 

arquitetura que realiza essa integração e fornece previamente ao T-Banking as informações 

necessárias para realização de pagamentos de modo simplificado. 
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ABSTRACT 
The need to computerize the enterprise’s processes and to use IT in a business context 

is becoming one of the mostly used competition strategies among companies. This reality can 

be easily seen in the banking field. 

Banks have begun to invest in the T-Banking idea, which is simply the use of the 

Digital TV resources to offer banking services through the TV. By that, banks face the 

usability issue, meaning that from now on  one of the main challenges is to make sure that the 

clients can use the  banking services through a restrict input device: the TV remote control. 

The present study shows a solution to integrate banking and commercial systems with 

the purpose of paying bills through Digital TV. With this integration, these paying services go 

through a usability treatment, aiming on simplicity from the client’s point of view. With this 

in mind, an architecture was defined and implemented to provide this integration and 

previously supply the T-Banking with the information needed to perform the payments in a 

very simple way. 

 

 

Keywords: Digital TV, T-Banking, SOA, Usability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 MOTIVAÇÃO 
A necessidade de informatização dos processos das empresas e a utilização de TI 

aliada aos negócios, vêm sendo uma das estratégicas de competição mais utilizadas entre as 

empresas. Essa realidade pode ser bastante visível no setor bancário.  Os primeiros 

investimentos realizados no Brasil nesse setor foram do início da década de 60. Já nas décadas 

de 70 e 80, iniciou-se o uso de equipamentos de grande porte. Mas, a grande revolução se deu 

com a implantação dos sistemas on-line, que eram capazes de realizar troca de informações 

simultaneamente entre agências e centrais. O desejo de automatizar os serviços 

administrativos motivou a capacitação do sistema de telecomunicações brasileiro e a 

aquisição de modernos equipamentos de informática pelas empresas [36]. 

Toda essa inovação tecnológica aliada ao processamento de dados mudou o cotidiano 

das agências bancárias, que começaram a ter maior autonomia e deixaram de ser simples 

pontos de arrecadação de impostos e depósitos bancários, passando a oferecer novos serviços, 

como linhas de créditos e vários tipos de aplicações financeiras, além de oferecer novos 

canais de relacionamento devido ao uso da tecnologia. Esse novo perfil exigiu o 

desenvolvimento e a repadronização das rotinas, que acabaram impactando em mudanças no 

atendimento aos clientes e nas tarefas executadas pelos trabalhadores [36]. 

Atualmente, as evoluções têm ocorrido especialmente (em termos físicos) fora das 

agências, nos escritórios administrativos e nas instalações do cliente. O princípio básico é 

fazer com que o cliente não necessite se dirigir às agências, ou seja, o cliente pode realizar o 

maior número possível de operações em terminais externos ou em sua residência ou 

escritório.  

Para entendemos melhor essa evolução, que descrevemos como E-banking, definimos 

suas etapas como: 

 

Personal Computer-Banking 

A primeira experiência de interação entre clientes e bancos, que ocorreu fora 

da agência através de software. Mais conhecido na época como Office 
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Banking, utilizado especialmente pelos clientes de pessoa jurídica, na emissão 

de cobranças diretamente das empresas, eliminando-se, em alguns casos, a 

necessidade da entrega de documentos em agências. Esses sistemas funcionam 

através de software que são instalados no computador pessoal ou da empresa, 

os quais ainda são uma forma restrita a algumas movimentações financeiras. 

Internet-Banking 

Numa segunda etapa, com a disseminação da Internet, os clientes começaram a 

ter acesso de forma on-line aos serviços bancários, que poderiam ser realizados 

da casa deles ou da própria empresa. O Office Banking com acesso à Internet e 

os caixas ATM foram as primeiras novidades. Depois veio a Internet Banking, 

em que o cliente pode acessar a maioria dos serviços bancários de qualquer 

computador que tenha acesso à Internet e um navegador web, sem a 

necessidade de instalação de software ou algo do tipo. 

M-Banking e T-Banking 

Até esse momento, os serviços bancários ficavam restritos a computadores 

desktop que ficavam ligados por rede cabeada (com fios). Com a disseminação 

dos celulares com acesso à Internet e os computadores de mão, começou a ser 

oferecido um novo canal de serviços denominado M-Banking (Mobile 

Banking), que tem como slogan “seu banco em qualquer lugar e a qualquer 

momento”. Porém existem algumas desvantagens, a principal é a usabilidade, 

que provocou a diminuição das telas e a troca do teclado do computador pelo 

teclado do celular. Com isso, surgiram as dificuldades de utilização dos 

serviços oferecidos pelos bancos através de aparelho móvel . 

Em paralelo a isso, os bancos começam a investir na idéia do T-Banking 

(Television Banking), que nada mais é do que utilizar os recursos da TV 

Digital para oferecer serviços bancários através da TV. A idéia de não 

precisarmos sair da residência ou mais ainda da sala, nem mesmo do sofá, para 

utilizar os serviços do banco é ótima, no entanto, acarreta o mesmo problema 

do canal M-Banking,o de não termos um teclado para utilizar os serviços, e 

sim um controle remoto. A partir de agora um dos grandes desafios é conseguir 

que os clientes consigam utilizar os serviços através de um dispositivo de 

entrada tão restrito. Para isso teremos de utilizar algumas técnicas de 

usabilidade, atreladas a aspectos de integração de sistemas para que possamos 

oferecer mais serviços e recursos que serão convertidos em melhor usabilidade, 
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e por fim aplicar técnicas de segurança, de sorte que o cliente saiba que está 

utilizando um canal seguro e confiável. 

 

Pensando nos problemas que o T-Banking terá que enfrentar, o presente trabalho 

propõe a utilização da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), na integração de sistemas 

bancários e comerciais no escopo de pagamento de contas através da TV Digital. Com a 

integração, os serviços de pagamentos se necessário um tratamento de usabilidade, visando 

simplicidade e confiabilidade do ponto de vista do usuário 

 

1.2 OBJETIVOS 
O principal objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura que simplifique o 

pagamento de contas realizado através da TV Digital. Esta arquitetura deve ser projetada 

utilizando arquitetura SOA, visando à integração entre credor, bancos e TV Digital com foco 

em usabilidade. 

A fim de atingir tal objetivo, os seguintes pontos serão desenvolvidos nesta 

dissertação: 

 Apresentar um levantamento teórico sobre os conceitos envolvidos; 

 Descrever uma arquitetura de referência para integração entre credor, banco e 

TV Digital; 

 Implementar uma aplicação para testar a arquitetura. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
Este trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 que descreve os 

conceitos básicos, detalhando Arquitetura Orientada a Serviços e as tecnologias de TV digital 

interativa, com foco em usabilidade e os trabalhos relacionados. O Capítulo 3 detalhando a 

arquitetura da proposta, BoletoTV, com foco na integração de sistemas e usabilidade. No 

capítulo seguinte, a aplicação motivadora é desenvolvida e detalhada, utilizando o BoletoTV 

proposto para estudo de caso. Por fim, no Capítulo 5 são apresentados os resultados, as 

principais contribuições e as futuras direções deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo, são apresentados os conceitos básicos que permeiam o trabalho 

desenvolvido nesta dissertação. Serão introduzidos os conceitos que motivam esta pesquisa: 

SOA e TV Digital Interativa com foco em usabilidade, além de descrever textos relacionados 

na área. 

2.2 SOA 
SOA (Service Oriented Architecture ou Arquitetura Orientada a Serviços) foi definido 

a partir de uma série de conceitos muito utilizados no mundo da computação. É possível citar 

alguns exemplos desses conceitos como a programação modular (anos 70), programação 

orientada a eventos (anos 80) e a programação orientada a componentes / interfaces (anos 90) 

[1]. A partir do momento em que o conceito foi definido em 1996 pela Gartner [2], foi dada a 

largada para diversos fabricantes, tais como IBM, Hewlett Packard, BEA Systems, dentre 

outros, começarem a desenvolver soluções próprias para o desenvolvimento de projetos SOA. 

Em meados dos anos 2000, o conceito SOA reaparece com grande força no mundo dos 

negócios, prometendo uma série de facilidades para diversos ramos empresariais, algo que 

resultaria em uma gama de outros benefícios, como a economia de tempo, recursos e 

conseqüentemente, dinheiro. 

 

2.2.1 O QUE É SOA? 
É um estilo de arquitetura de software cujo princípio fundamental preconiza 

que as funcionalidades implementadas pelas aplicações devem ser disponibilizadas 

na forma de serviços. Uma analogia rápida e simples que podemos fazer para 

melhorar esse entendimento seria considerar uma aplicação orientada a objetos, na 

qual cada objeto (em SOA, serviços) é responsável pela realização de uma 

determinada função, sem que conheçamos quais são os processos que integram tal 

objeto.O importante aqui seria apenas a passagem de parâmetros e o retorno ou o 

resultado do objeto. Isso gera uma grande economia de tempo e recursos, uma vez 

que não precisamos nos dedicar a solucionar uma situação previamente já resolvida. 
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SOA também é muito confundido como somente mais uma maneira de implementar 

a integração entre sistemas, ou seja, é considerada como uma tecnologia ao invés de 

um conceito, o que é errado. SOA não se resume apenas em integração de 

aplicações, embora esse fator seja muito válido nesse universo, SOA passa por toda a 

parte de gerenciamento de processos, estudo dos negócios da empresa, previsão de 

mercado e , finalmente, a parte técnica da implementação. 

Considerando que o principal objetivo de SOA seria o de prover para uma 

empresa um conjunto de serviços que sejam facilmente integrados, disponibilizados 

e monitorados, de forma a garantir um melhor modo de reuso e componentização, 

um exemplo rápido para se entender como SOA pode divergir das atuais ferramentas 

já amplamente difundidas no mercado poderia ser o caso de uma empresa no ramo 

de alimentação, da qual poderíamos citar os principais tipos de processos como, por 

exemplo, pedir a comida, pagar e comer. Depois de desenvolvido os respectivos 

serviços dentro de SOA, modificando apenas a ordenação de tais componentes, 

podemos obter pelo menos três tipos de demanda de negócio: 

 

Pedir / Pagar / Comer – Estabelecimento de Fast-Food 

Pedir / Comer / Pagar – Restaurante Convencional 

Pagar / Comer – Empresa no ramo de Buffet 

 

A partir dessa explanação, já é possível ter uma boa idéia sobre o que 

realmente SOA representa no mercado de negócios e já é possível começar a 

imaginar o tamanho da facilidade que isso pode representar nas tarefas, como o 

desenvolvimento de novas aplicações, integração de aplicações independente de sua 

base sistemática, a facilidade para a diversificação e expansão do negócio e a 

possibilidade de trazer de volta ao trabalho as aplicações legadas através de pequenos 

e rápidos ajustes, fazendo-as funcionar como serviços, ou seja, recebendo e 

transmitindo dados. 

Freqüentemente, o desenvolvimento de tal arquitetura nas empresas se dá por 

meio de um barramento de serviços, que é o principal agente para que todo esse 

princípio possa funcionar de maneira adequada. O conceito é muito simples, basta 

apenas sugerir uma forma por meio da qual as aplicações já existentes em trabalho 

passem a se comunicar com o barramento de serviços, o qual se encaminhará do 

resto do trabalho, que seria o de colher os dados, estabelecer rotas, fazer as 
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transformações e validações necessárias e, por fim, a entrega. Processo muito 

semelhante ao que temos em uma rede, utilizando a topologia barramento, porém na 

forma lógica como vista na figura 1. 

 

 

Figura 1 Serviços na arquitetura SOA[23] 

 

 

É possível notar que para inserir uma nova aplicação nesse mapa, caso a nova 

aplicação necessite de comunicação com as aplicações já existentes, não seria 

necessária a criação de rotas independentes para toda e qualquer aplicação disponível 

na rede em questão, bastaria apenas acoplá-la ao barramento de serviços. 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DA ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS 
A arquitetura SOA possui diversas características entre elas: 

 

Acoplamento Fraco 

Acoplamento fraco ou baixo acoplamento consiste na idéia de que os serviços  

da  arquitetura SOA sejam criados de forma que não haja dependência entre eles , no 

que diz respeito ao seu funcionamento.Podendo-se incluir e modificar serviços com o 

mínimo ou nenhum impacto de interoperabilidade entre os serviços já existentes [3].  
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Interoperabilidade 

  É a capacidade de um serviço se comunicar com outro serviço 

independente da plataforma. Para isso, é muito importante que ele trabalhe com 

padrões abertos em que os mecanismos de invocação (protocolos, descrições de 

interfaces, mecanismos de descoberta) devem ser neutros e compatíveis com padrões 

largamente aceitos [4]. 

 

Reusabilidade 

  Devido ao baixo acoplamento e a independência dos serviços, torna-se 

mais fácil o reuso e, conseqüentemente há um aumento de produtividade no 

desenvolvimento de software, gerando redução de custos. 

 

2.2.3 TECNOLOGIA SOA 
Quando se fala em tecnologia SOA, logo se pensa em WebServices. Apesar de 

não ser a única tecnologia que pode ser utilizada com SOA, é a mais recomendada 

pelos autores, por ser bem disseminada e difundida, além de ser um padrão aberto. A 

definição de um WebService de acordo com [5]: 

 

“Um serviço web é um sistema de software projetado para suportar interações 

máquina-máquina interoperáveis sobre uma rede. O serviço web possui uma interface 

descrita em um formato passível de processamento pela máquina, especificamente 

WSDL. Outros sistemas interagem com o serviço web da maneira definida na sua 

interface usando mensagens SOAP, tipicamente transportadas usando HTTP com 

serialização XML e em conjunto com outros padrões relacionados à web.” 
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Figura 2 WebServices[7] 

 

 

XML - Extensible Markup Language 

  É uma linguagem que utiliza marcações e atributos para a representação 

de dados. Foi criada em 1996 pela W3C e é derivada da SGML (Standard Generalized 

Markup Language), linguagem de marcação generalizada extensível [6]. Um 

documento XML é formatado no padrão Unicode. Muitas linguagens são derivadas do 

XML como, por exemplo, SOAP, WSDL [8], UDDI, WML, dentre outras.  

 

WSDL - Service Web Definition Language 

  É um arquivo escrito no formato XML que contém todas as 

especificações de um WebService. Ele descreve como o serviço funciona, quais os 

métodos e operações existentes e como acessá-lo, como pode ser visto no exemplo na 

tabela 1. Foi especificado pelas empresas Microsoft, IBM e Ariba em 2000 e 

submetido a W3C em 2001 [9]. 

 
<wsdl:binding name="Service1Soap" type="tns:Service1Soap"> 

    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

    <wsdl:operation name="HelloWorld"> 

      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWorld" style="document" /> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:input> 
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      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:binding name="Service1Soap12" type="tns:Service1Soap"> 

    <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

    <wsdl:operation name="HelloWorld"> 

      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWorld" style="document" /> 

      <wsdl:input> 

        <soap12:body use="literal" /> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap12:body use="literal" /> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="Service1"> 

    <wsdl:port name="Service1Soap" binding="tns:Service1Soap"> 

      <soap:address location="http://localhost:1667/Service1.asmx" /> 

    </wsdl:port> 

    <wsdl:port name="Service1Soap12" binding="tns:Service1Soap12"> 

      <soap12:address location="http://localhost:1667/Service1.asmx" /> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

Tabela 1 Exemplo de um WSDL 

 

 

SOAP - Simple Object Access Protocol  

  É um protocolo de troca de informações baseados em XML. Foi criado 

em 1998 pelas empresas UserLand Software, DevelopMentor e Microsoft.E foi 

oficialmente publicado pela W3C em 1999. Podendo ser utilizado em diversos de 

protocolos de transporte como TCP, SMTP, FTP, MSMQ, HTTP, dentre outros [10].  

SOAP é considerado fundamental na tecnologia de WebServices devido à 

possibilidade de ser utilizado em qualquer plataforma, linguagem de programação e 

sistema operacional. 
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A estrutura do protocolo SOAP é dividida em cabeçalho e corpo, como pode 

ser visto na figura 3. 

 

 

Figura 3 Protocolo SOAP 

 

 

UDDI - Universal Description, Discovery and Integration 

  É um protocolo que especifica como publicar e descobrir serviços (figura 

4) dentro de uma arquitetura orientada a serviços. Foi criado pela empresas Microsoft, 

IBM e Ariba em 2000. É um padrão aprovado pela OASIS [11] de troca de 

informações baseados em XML. Criado em 1998 pelas empresas UserLand Software, 

DevelopMentor e Microsoft.Oficialmente publicado pela W3C em 1999. Podendo ser 

utilizado em diversos de protocolos de transporte como TCP, SMTP, FTP, MSMQ, 

HTTP, dentre outros [10].  
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Figura 4 UDDI 

 

2.3 TV DIGITAL INTERATIVA 
Aliado à melhoria da qualidade de som e imagem proporcionada pela recepção 

de televisão digital, existe ainda a possibilidade de transformar o telespectador, que até 

então era um usuário passivo da televisão, ou seja, que só recebia informações e não 

era capaz de interagir diretamente com a mídia, em um usuário de televisão que tem 

importância fundamental no contexto da TVdigital [28]. 

Diante desse cenário, o termo interatividade nunca foi tão utilizado como 

agora. Além do melhoramento do áudio, da imagem, espectro de freqüência e 

multiprogramação, na televisão digital também é possível criar aplicativos que possam 

interagir com o usuário através da interação local ou utilizando um canal de retorno 

como pode ser visto na figura 5 [18].  
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Figura 5 Modelo de Sistema de televisão interativa [12] 

 

O canal de retorno é o meio através do qual o telespectador do sistema de TV 

digital consegue enviar informações de volta para a emissora ou serviço na internet e 

desta forma interagir com o sistema. É também conhecido como canal de 

interatividade, e pode ser implementado com a utilização dos mais diversos meios 

físicos. De acordo com CPqD, nem todos os países do mundo que adotaram algum 

sistema de TV Digital possuem algum canal de retorno, como pode ser verificado na 

figura 6. 
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Figura 6 Presença da Interatividade [24] 

 

 

A interatividade em TV Digital é entendida de três formas [19]: 

 

 TV Expandida: na qual a interação é ligada ao conteúdo reproduzido. 

Seja ao acesso à informação do programa, mudança de legenda e 

áudios de filmes, participação em enquetes, dentre outros. 

 Serviços: nos quais a TV está ligada à internet, e através daquela ele pode 

acessar sua conta bancária, mandar e-mails, realizar compras na 

internet, dentre outros. 

 Navegação: em que o usuário poderá navegar em guias de programação, 

programação do canal, dentre outros. 

 

Segundo Macklin essa gama de serviço pode ser classificada em 7 itens [20]: 

 

 Enhanced TV: tipo de conteúdo televisivo que abrange texto, vídeo e 

elementos gráficos, como fotos e animações. Na sua forma mais 
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simples, é a apresentação integrada desses elementos, organizada por 

uma grade de programação. A principal diferença para a TV analógica 

consiste justamente na integração desses elementos e no aumento da 

qualidade do vídeo e do som. A resolução do monitor deixa de ser na 

proporção 4:3 para ser 16:9, que é a resolução da tela de cinema. 

 

 Internet on TV: permite o acesso à internet usando o televisor. Todas as 

funções da internet que conhecemos hoje estão disponíveis. 

 

 Individualized TV: permite a adaptação total da TV ao gosto do 

telespectador, que pode escolher ângulos de câmera em transmissões 

esportivas ou espetáculos teatrais, personalizar a interface, com escolha 

de cores, fontes e organização das janelas na tela. Também permite o 

replay de cenas perdidas em transmissões de eventos esportivos, por 

exemplo. 

 

 Video-on-demand: capacita os espectadores a assistir o programa na 

hora em que quiserem, sem a restrição ao horário em que é transmitido 

pela emissora. Pode ser comparado ao acesso a uma vídeo-locadora em 

qualquer horário, com apenas alguns cliques no mouse ou controle 

remoto. A emissora pode disponibilizar toda a grade de programação, 

com exceção dos programas ao vivo, para serem assistidos em qualquer 

horário. Não deve ser confundido com near video-on-demand, em quee 

determinado programa é transmitido em certos horários, como acontece 

hoje com os canais pay-per-view. 

 

 Personal Video Recorder (PVR): também conhecido como Personal TV 

ou Digital 

 

 Video Recorder (DVR): permite a gravação digital de programas 

apenas especificando o título, o horário, o assunto, o ator, ou algum 

outro dado pré-cadastrado sobre o filme. Essa função pode pausar a 

transmissão, mesmo que ela esteja acontecendo ao vivo, e retomar a 
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reprodução do ponto em que foi parado, pulando os comerciais. Vem 

com HD, onde fica armazenado o vídeo, que eventualmente pode ser 

redistribuído posteriormente pela internet. 

 

 Walled Garden: um portal contendo um guia das aplicações interativas. 

Esclarece ao usuário o que é possível fazer, o que está disponível, e 

serve de canal de entrada para essas aplicações. Pode ser comparado à 

revista com a grade de programação das TVs a cabo. 

 

 Game Console: permite o uso da TV para jogos, seja contra a própria 

TV, computador, ou em rede, contra outros jogadores. 

 

 O comércio eletrônico televisivo, ou t-commerce, como é chamado, 

pode estar disponível tanto nas aplicações de internet, com sites 

especializados e acessíveis por navegador, ou no grupo Walled Garden, 

com aplicações especialmente desenvolvidas para esse fim. O mesmo 

raciocínio é valido para o t-banking. 

 

2.3.1 MIDDLEWARE 
Em TV digital, middleware é uma camada de software que atua como 

mediador entre o Sistema Operacional do terminal e as aplicações, permitindo que 

estas sejam executadas em terminais de vários fabricantes, desde que sejam 

compatíveis com o padrão de middleware [13]. 

Ele é responsável por monitorar e controlar os recursos do terminal, bem como 

disponibilizá-los às aplicações. 

Ginga será o middleware adotado como padrão brasileiro. É um projeto 

formado pelos laboratórios de pesquisa da Telemídia, PUC-Rio e LAVID da UFPB. A 

figura 7 apresenta um ambiente de execução das aplicações em receptores utilizando o 

middleware Ginga. 
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Figura 7 Ambiente de execução das aplicações em receptores [25] 

 

 

2.3.1 APLICATIVOS EM TV DIGITAL 
O middleware dá suporte a dois tipos de aplicações que são: 

 

Declarativas – Uma aplicação declarativa é um documento hipermídia, 

normalmente composto por documentos declarativos, folhas de estilos, scripts, 

gráficos, vídeos e áudios. Essas aplicações são semelhantes às páginas HTML 

encontradas na Web [13]. 

As linguagens declarativas enfatizam a descrição declarativa de uma tarefa, ao 

invés de sua decomposição passo a passo, fazendo uma definição algorítmica do fluxo 

de execução de uma máquina [26].  

 

Procedurais – São aplicações em que o desenvolvedor tem maior poder sobre o 

código, sendo capaz de estabelecer o fluxo de execução da aplicação [27]. 

São escritas em linguagens com características procedurais como Java, C, 

C++, dente outras. 

Vem sendo uma tendência a utilização da linguagem Java devido a fatores 

como maior recurso humano e por disponibilizar um pacote de biblioteca denominado 

JavaTV específico para a construção de aplicativos para TV Digital. 
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2.3.2 JAVATV 
É uma extensão da plataforma Java que permite a produção de conteúdo para 

TV Interativa. Sua função é permitir a criação de aplicações interativas portáteis para 

TV, independentes da tecnologia de transmissão. Java TV consiste basicamente de 

uma máquina virtual Java e bibliotecas de códigos reusáveis e específicos para TV 

Interativa. A figura 8 ilustra bem a arquitetura. Essa API fornece um pacote de 

funcionalidades que servem para: 

 

Acesso Condicional 

Fluxo de áudio e vídeo. 

Acesso aos dados do Service Information. 

Acesso aos dados nos canais de transmissão. 

Sincronização da mídia. 

Controle do sintonizador de canais. 

Gerenciamento do ciclo de vida das aplicações. 

 

JavaTV requer um ambiente PersonalJavaTM e usa um sub-conjunto do 

Abstract Window Toolkit (AWT) para construir as interfaces do usuário e Java Media 

Framewok (JMF) 1.0 para o controle da mídia. A API é definida pelos seguintes 

pacotes:[14][15] 

 javax.tv.carousel provê acesso a arquivos broadcast e diretórios de dados 

através de APIs que trabalham com o pacote java.io 

 javax.tv.graphics permite que Xlets possam obter seu repositório principal e 

descreve mecanismos para alpha blending 

 javax.tv.locator provê uma forma para referenciar dados ou programas 

acessíveis pela API Java TV. 

 javax.tv.media define uma extensão para JMF com a finalidade de gerenciar 

mídia em tempo real 

 javax.tv.media.protocol provê acesso a um fluxo de dados broadcast genérico 

 javax.tv.net permite acesso a datagramas IP transmitidos num stream 

broadcast 

 javax.tv.service provê mecanismos para acessar a base de dados do SI e 

APIs comuns aos seus sub-pacotes 
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 javax.tv.service.guide este pacote dá suporte a  electronic program 

guides (EPGs), incluindo a programação, eventos e a classificação de 

programas 

 javax.tv.service.navigation permite navegar através dos serviços 

 javax.tv.service.selection provê mecanismos para selecionar os serviços 

que serão exibidos 

 javax.tv.service.transport permite consultar informações adicionais 

sobre os mecanismos de transporte, tais como TS, redes broadcast ou 

bouquets. 

 

javax.tv.util suporta a criação e o gerenciamento de eventos do timer 

javax.tv.xlet – provê interfaces para o desenvolvimento de aplicações e para a 

comunicação entre as aplicações e o gerenciador 

 

 

Figura 8 Arquitetura JavaTV 

 

As aplicações desenvolvidas em Java TV são denominadas de Xlet que 

possuem um ciclo de vida muito parecido com applets, com a diferença de conter 

limitações parecidas como as de sistemas embarcados. 

O Xlet é descrito por uma interface cujo código pode ser visto a tabela 2. 

package javax.tv.xlet; 

public interface Xlet { 
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      public void initXlet(XletContext ctx) throws XletStateChangeException; 

      public void startXlet() throws XletStateChangeException; 

      public void pauseXlet(); 

      public void destroyXlet(boolean unconditional) 

      throws XletStateChangeException; 

} 

Tabela 2 Interface do javax.tv.xlet.Xlet 

 

 

Uma vez que um Xlet é carregado no aparelho ele inicia no estado Loaded (só 

entra neste estado uma única vez), a partir deste momento, a aplicação pode ser 

executada, entrando no estado Started, podendo, posteriormente, ser pausada (Paused, 

estado onde a aplicação Xlet é iniciada) ou destruída (Destroyed, onde termina o ciclo 

de vida). Semelhante ao que ocorre com applets e MIDlets, as Xlets também fornecem 

métodos para um completo gerenciamento do ciclo de vida de uma aplicação.[16] A 

figura 9 ilustra bem esse ciclo de vida. 

 

 

Figura 9 Ciclo de vida do Xlet 
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2.3.3 HAVI 
HAVI (Home Audio/Video interoperability) [34] foi criado através de uma 

iniciativa de oito companhias do ramo de produtos eletrônicos (Panasonic, Phillips, 

Sony, Sharp, Thomson, Toshiba, Grundig e Hitachi) e fornece um padrão de home 

networking de modo que todos os dispositivos de áudio e vídeo que compõem uma 

rede Havi possam interagir entre si e que haja funções disponíveis através das quais 

um ou mais dispositivos sejam controlados por outro dispositivo, independente de 

fabricante e implementação do padrão [33]. 

A utilização de interfaces gráficas para uma melhor interação com o usuário é 

fundamental em sistemas de informação. Entretanto, as dificuldades de programação 

desses elementos podem ser notadas nos mais diversos ambientes, como por exemplo, 

web, desktop, celulares, e set-top boxes. O conjunto de APIs da arquitetura HAVi tem 

como finalidade potencializar a criação e gerência de GUI em um ambiente de 

Televisão Digital[32]. 

A API fornece um conjunto componentes visuais como: 

 

 Botões, check-boxes e radio buttons 

 Campos de entrada de texto 

 Texto estático 

 Ícones 

 Caixas de Diálogo 

 Animações 

 

Existem duas classes para criação da interface gráfica, a classe HScreen e a 

classe HScene. A classe HScreen possui três HScreenDevice que representam as 

camadas do display como visto na figura 10 [35]. 
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Figura 10 Representação de um display 

 
 

Com isso, é possível configurar cada camada: 

 

 HGraphicsDevice: representando a camada de aplicação gráfica. 

 HVideoDevice: representando a camada de vídeo. 

 HBackgroundDevice: representando a camada de background. 

 

A representação gráfica das camadas na tela pode ser vista na figura 11. 
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Figura 11 Representação da tela 

 

A classe HScreen possui subclasses como a HBackgroundConfigTemplate, 

HVideoConfigTemplate e HGraphicsConfigTemplate que possuem métodos que 

interagem com o hardware, com a finalidade de coletar as informações sobre a melhor 

configuração para o hardware. O que torna possível o desenvolvimento de aplicações 

mais robustas, capazes de serem executas em hardware com características 

diferentes[35]. 

 

2.3.4 USABILIDADE NA TV DIGITAL INTERATIVA 
Com esse novo modelo de interação entre usuário e televisão surgiram novos 

desafios relacionados à usabilidade, sejam esses por limitações físicas ou lógicas. 

Poucas interações do usuário, que se limitava a ligar, desligar e alterar o canal 

e volume da televisão, contribuíram para massificar o uso da televisão[3].   Com a 

chegada da TV Digital interativa, os usuários deixaram de ser agentes passivos para 

serem usuários que interagir de forma ativa. 

 A experiência dos usuários no final da década de 70, com os formatos Minitel 

e Teletext nos Estados Unidos e na Europa, contribuiu para implantação da 

interatividade nesses países. Enquanto os usuários do Brasil só tiveram contato com 

tais formatos na década de 90 com a chegada das TVs por assinatura [17].  
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Os desenvolvedores de softwares para TV Digital terão grandes desafios na 

construção e utilização dos novos aplicativos, sejam pela falta de experiência dos 

usuários, seja por falta de usabilidades nas aplicações. 

Como pode ser visto na tabela 3, percebem-se as diferenças culturais e técnicas 

relacionadas ao uso de aplicativos em computador e TV. Confirmando-se que não se 

pode desenvolver aplicativos para TV Digital como se tivesse desenvolvendo para um 

computador. 

 

Característica Televisão Computador 
Resolução da tela 
(quantidade de informação) 
exibida) 

Relativamente pobre (640 x 
480 pontos) 

Varia entre telas médias e 
grandes (de 800 x 600 a 1280 
x 1024 pontos, por exemplo) 

Dispositivos de entrada Controle remoto e, no melhor 
caso, teclado sem fio 

Mouse e teclado situados em 
posição fixa 

Distância de visualização Alguns metros Alguns centímetros 
Postura do usuário Relaxado, reclinado Ereto, sentado 
Ambiente Sala de estar, quarto 

(ambientes que sugerem o 
relaxamento) 

Escritório (ambientes que 
sugerem trabalho) 

Oportunidades de integração 
com outras coisas no mesmo 
dispositivo 

Vários programas de TV Atividades pessoais, 
atividades de trabalho 

Número de usuários Normalmente, muitas 
pessoas estão na sala 
enquanto a TV está ligada. 
Uso social e coletivo 

Normalmente o uso é 
individual (poucas pessoas 
podem ver a tela) 

Envolvimento do usuário Passivo: A emissora 
seleciona e envia a 
informação apresentada. 
O usuário somente a recebe 

Ativo: Usuário comanda e o 
computador obedece 

Tabela 3 Televisão X Computador [21] 

 

Segundo Nielsen, a usabilidade, de um modo geral, trata-se de uma medida de 

qualidade dos objetos e interfaces aliados à utilidade dos mesmos[29]. 

No entanto, apesar de termos um conceito sobre o que é usabilidade, ainda não 

é possível determinar, a priori, o conceito de uma boa interface, pois esta conceituação 

é dependente de fatores externos, como os tipos de usuários e das tarefas que estes 

usuários precisam realizar em um determinado sistema. 

Ainda, segundo Nielsen, a usabilidade pode ser definida em cinco 

componentes qualitativos [29]: 



 

    34

 

Facilidade de aprendizado – A realização de tarefas e a exploração do sistema 

são capazes de serem feitas rapidamente pelo usuário; 

Eficiência de uso – A produtividade do usuário no sistema é elevada, uma vez 

que este usuário esteja habituado com a interface do sistema; 

Facilidade de memorização – O usuário utiliza o sistema de forma produtiva, 

mesmo que este usuário não utilize o sistema freqüentemente. 

Baixa taxa de erros – O usuário é capaz de realizar as tarefas necessárias no 

sistema, sem transtornos externos ao seu foco de trabalho, e é capaz de reparar erros 

caso seja necessário. 

Satisfação subjetiva – O usuário interage com o sistema de forma simples, 

porém funcional, considerando assim agradável a interação com este sistema. 

 

 

2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 
Neste capítulo, foram expostos os principais conceitos que permeiam esse trabalho: 

SOA, TV Digital Interativa com foco em Usabilidade e o pacote de desenvolvimento JavaTV. 

Nas próximas sub-seções, os trabalhos relacionados serão detalhados, analisando-se a 

integração de sistemas e a usabilidade em relação a pagamentos de contas no contexto de TV 

Digital. 

 

2.4.1 DDA 
O DDA (Débito Direto Autorizado)1 é um projeto em andamento que está 

sendo realizado pela FEBRABAN (Federação Brasileira dos Bancos) e a CIP (Câmara 

Interbancária de Pagamentos). 

As informações contidas no site são restritas a promover o projeto, e não há 

informações de caráter técnico, relacionadas à infra-estrutura e detalhamento da 

arquitetura de software do projeto. 

De acordo com o site, o objetivo principal do DDA será permitir que todos os 

compromissos de pagamentos sejam recebidos eletronicamente, por meio dos bancos 

                                                
1 http://www.febraban.org.br/projetodda/ 
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que atendem pessoas físicas e jurídicas. Os valores das transações, a exemplo do que 

já ocorre hoje, serão automaticamente creditados na conta corrente dos clientes 

credores. 

O projeto propõe reduzir cerca de 40% dos dois bilhões de boletos de papel 

que circulam anualmente. 

Para alcançar essa meta, o projeto propõe que os bancos terão de disponibilizar 

uma interface para que o cedente encaminhe os boletos de forma eletrônica. Com 

posse do boleto eletrônico, o banco o encaminhará através de uma interface 

disponibilizada pelo DDA, que concentrará todos os boletos enviados por todos os 

bancos. Ao mesmo tempo, o DDA disponibilizará uma interface para que qualquer 

banco possa consultar os boletos, e com isso as instituições financeiras poderão 

disponibilizá-los para os clientes, utilizando os canais de relacionamento disponíveis 

pelo banco como visto na figura 12.  

 

 

Figura 12 Fluxo do DAA [22] 

 

Ainda de acordo com o site os benefícios trazidos pelo DDA são: 

 

Redução de papel – não haverá a emissão do boleto físico, já que a transação será 

eletrônica  

Menos filas nas agências – maior utilização de meios eletrônicos  



 

    36

Maior segurança na entrega da cobrança  

Modernização do Sistema de Pagamento Brasileiro  

Agilidade – permite a redução do prazo para emissão da cobrança  

Conveniência – possibilita que os compromissos sejam autorizados de forma 

prática  

Eficiência para o mercado – simplificação do processo de recebimentos e 

pagamentos das empresas  

Integração – fácil integração às soluções de mercado por adotar o padrão 

Febraban  

Solução de vanguarda 

 

A implantação do projeto está prevista para o final do segundo semestre de 2009. 

 

2.4.2 T-BANKING 
Devido às estratégias de mercado e à grande concorrência entre as instituições 

financeiras, além da pouca disponibilidade desse modelo de canal de relacionamento, 

as empresas evitam disponibilizar informações técnicas relacionadas a projetos de TI. 

No Brasil, os bancos aguardam pela definição dos padrões de interatividade. 

Poucas instituições financeiras têm realizado divulgações sobre projetos relacionados 

a esse novo modelo de negócio. 

Segundo o Banco do Brasil, tanto a infra-estrutura de hardware quanto o 

desenvolvimento do software que será utilizados pelos clientes já estão disponíveis e à 

espera da conclusão do Ginga. O middleware que serve como camada de integração 

entre o set-top box e a aplicação desenvolvida para a TV digital é que possibilitará aos 

clientes interagirem com o banco [30]. Mas, até o momento o banco não 

disponibilizou nenhuma informação relacionada aos serviços que serão 

disponibilizados nem à arquitetura da aplicação que será utilizada. 

Os aplicativos de T-Banking já foram implantados por algumas instituições 

financeiras em países como Itália, Espanha, Coréia do Sul, Índia, dentre outros [31]. 

Os sites dos bancos pesquisados fora do país, que possuem canal de 

relacionamento para TV Digital, não informam como é realizado o processo de 

pagamento. 
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2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo, foram introduzidos conceitos básicos de SOA e TV Digital Interativa 

com foco em Usabilidade. Após a apresentação desses conceitos, foram demonstrados os 

trabalhos relacionados à integração de sistemas visando ao pagamento de contas e, em 

seguida, foi realizado um levantamento dos países que possuem instituições financeiras que 

disponibilizam o canal de relacionamento T-Banking. 

Pode-se concluir que nenhum dos bancos existente no país, possui alguma interface 

para pagamentos de contas através da TV Digital em produção, e nenhum dos bancos possui 

algum canal de relacionamento que disponibilize de forma eletrônica os boletos bancários 

previamente para os usuários. 
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3 BOLETOTV: PROPOSTA DE 
ARQUITETURA 

3.1 INTRODUÇÃO 
No primeiro capítulo, foram introduzidos a motivação e os objetivos desta 

proposta. Em seguida, houve a apresentação das tecnologias básicas envolvidas e a 

análise crítica de trabalhos relacionados. Neste capítulo são apresentadas as 

características gerais da arquitetura que buscam o ganho em usabilidade no ambiente de 

TV digital para realização de pagamentos de contas. Para tanto, busca-se uma 

integração entre cliente, sistema bancário e TV digital de tal forma que se consiga, 

através da troca de informações prévia, um ganho significativo em usabilidade no 

contexto de pagamentos de contas através da TV digital. 

É importante ressaltar que apesar do foco do trabalho envolver transações 

bancárias, o aspecto de segurança não faz parte do escopo deste, pelo fato de existirem 

outras pesquisas relacionadas à segurança em TV digital que propõem soluções viáveis 

[37]. 

Os bancos tentam potencializar ao máximo a utilização dos serviços oferecidos , 

sobretudo por meio de seus canais de relacionamento com o cliente tais como:  internet, 

cash, celular, dentre outros. No entanto, em alguns desses canais existem limitações 

tecnológicas que restringem o uso de determinados serviços. Mais especificamente o 

serviço relacionado ao pagamento de contas bancárias, que é o foco do nosso trabalho, 

em que ocorre a necessidade de interação do usuário com o sistema para que o usuário 

informe o número do boleto bancário a fim de que o mesmo seja liquidado. Partindo 

dessa realidade, imagine nosso usuário utilizando o canal de relacionamento oferecido 

pelo seu banco e, por meio da TV digital, ele irá interagir através do controle remoto da 

TV. Se formos seguir a mesma idéia do canal de relacionamento oferecido através do 

internet banking, um usuário se deparará com uma interface a qual solicitará que ele 

informe o dado referente ao campo linha digitável do boleto bancário, que normalmente 

contém 47 dígitos, sendo essa tarefa realizada com o uso do controle remoto da TV, ou 

seja, para a maioria dos usuários seria mais conveniente acessar o computador e realizar 
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o pagamento através dele, utilizando o próprio teclado. Pensando em outro cenário, que 

seria aquele em que um usuário está sentado confortavelmente em seu sofá, assistindo 

ao seu programa favorito e lembrar-se de que precisa  pagar determinada conta que 

vence exatamente naquele dia e que faltam apenas 5 minutos para o horário limite do 

seu banco cessar as atividades. O usuário teria de se levantar, locomover-se até o local 

onde se encontra o computador, ligá-lo, conectar-se à internet, acessar o site do seu 

banco e em seguida informar os 47 dígitos referentes ao boleto que deseja pagar. Todos 

esses passos provalvemente excederiam os 5 minutos que lhe restavam para garantir o 

não pagamento de juros, além de todo estresse gerado. Agora, imagine este último 

cenário com outro desfecho. Assim que o usuário, que está sentado em seu sofá, 

lembrar-se de que tem uma conta para pagar e de que só lhe restam 5 minutos, ele 

acessaria do próprio sofá, através do controle remoto de sua TV, o sistema do seu banco 

e ao invés dele ter de informar os 47 dígitos do seu boleto, o mesmo já se encontraria 

disponível para que o usuário apenas o selecionasse e confirmasse o pagamento.Com 

isso, ele conseguiria realizar o pagamento em menos de 5 minutos, não geraria estresse 

e continuaria em seu sofá confortavelmente assistindo ao seu programa favorito e 

satisfeito. Essa é a solução que propõem a arquitetura. 

 

Nas próximas seções, serão abordados os requisitos e a descrição da arquitetura, 

contemplando a especificação dos seus serviços. 

 

3.2 REQUISITOS 
Baseados no cenário proposto, que contempla integração de sistemas e ganho de 

usabilidade no ambiente de TV digital, os requisitos foram definidos e classificados em 

três categorias: Usabilidade, Integração e Taxonomia das Informações. Outros 

requisitos foram adicionados para complementar o suporte do cenário. Os demais 

requisitos destas especificações, que não foram destacados a seguir, devem ser 

considerados como desejáveis para o escopo deste trabalho. 

 

3.2.1 REQUISITOS DE USABILIDADE 
Baseado no cenário da TV digital interativa e na dificuldade de seus usuários  

interagirem com aplicações através do uso de um controle remoto, definiu-se uma 
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categoria para tratar dos requisitos de usabilidade (RU). Estes requisitos estão descritos 

a seguir e têm foco na exibição de boletos e na interação do usuário para pagamentos de 

boletos bancários através da TV digital. 

RU01. Deverá permitir que sejam disponibilizados aos usuários os boletos 

bancários para pagamentos. 

RU02. Deverá permitir que o cliente pague os boletos bancários sem a 

necessidade de informar qualquer dado referente a ele, somente através da 

seleção do boleto que deseja pagar e, em seguida, da confirmação do pagamento. 

 

3.2.2 REQUISITOS DE INTEGRAÇÃO 
Para que a arquitetura possa obter e fornecer as informações relacionadas aos 

boletos bancários, a serem pagos pelo usuário, será necessária uma integração que 

envolverá o credor, o sistema bancário e a TV digital, com o intuito da troca de 

informações de um fator em comum, que nesse caso é o CPF ou CNPJ do usuário. Para 

a realização dessa etapa foi estabelecida uma categoria cuja finalidade é a de detalhar os 

requisitos de integração (RI) necessários para integração desses ambientes. 

RI01. Deve ser possível que o credor informe ao banco os boletos bancários 

disponíveis para pagamentos pela TV digital.   

RI02. Deve ser possível que o credor possa consultar os boletos bancários que 

foram pagos através da TV digital. 

RI03. Deve ser possível que, através da TV digital, o cliente consiga consultar 

todos os boletos bancários disponíveis para pagamento. 

RI04. Deve ser possível que o cliente possa efetuar pagamentos dos boletos 

bancários através da TV Digital. 

3.2.3 REQUISITOS DE TAXONOMIA DAS INFORMAÇÕES 
A fim de estabelecer os tipos de informações que seriam necessárias para que 

essa integração ocorresse de maneira transparente, foi organizada uma categoria para 

detalhar os requisitos necessários para definição da taxonomia(RT).  
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RT01. Devem ser definidas quais informações seriam necessárias para o envio 

dos boletos de pagamentos do credor para o banco.  

RT02. Devem ser definidas quais informações seriam necessárias para o envio 

dos boletos pagos entre o banco para o credor.  

RT03. Devem ser definidas quais informações seriam necessárias para o envio 

dos boletos disponíveis para pagamentos do banco para a TV digital.  

RT04. Devem ser definidas quais informações seriam necessárias para o envio 

do pagamento do boleto através da TV digital para o banco.  

 

3.3 BOLETOTV 
Visando atender a estes requisitos, foi proposta uma arquitetura denominada 

BoletoTV, a qual fornece um conjunto de serviços capazes de integrar sistemas 

bancários e comerciais no escopo de pagamento de contas através da TV Digital. Com 

essa integração, os serviços de pagamentos devem sofrer um tratamento de usabilidade, 

visando à simplicidade e à confiabilidade no que tange ao ponto de vista do usuário.  

O canal de relacionamento utilizado pelos bancos no contexto da TV digital é 

denominado de T-Banking. De forma a padronizar a leitura de agora em diante, toda vez 

que for utilizado esse termo, o mesmo representará o sistema que se encontra na TV 

digital. 

A ilustração do cenário da integração entre sistema bancário, credor e T-Banking 

pode ser visto na figura 13. Apesar de percebemos a imagem que representa a emissora, 

ela só está presente para ilustrar como o T-Banking ,que é fornecido pelo banco, chega a 

TV digital. 

A arquitetura está concentrada na utilização da arquitetura SOA que se baseia no 

uso da tecnologia WebService para realizar a integração entre os principais envolvidos. 

Através desta tecnologia o banco disponibiliza todos os serviços necessários para essa 

integração. Com isso, pretende-se que o credor, independente de tecnologia, possa 

enviar os boletos a serem pagos através da internet, e que o banco de posse dessas 

informações torne possível o acesso ao T-Banking e aos boletos disponíveis para 

pagamento. 
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É necessário ressaltar que a concentração dos serviços no banco se deve a uma 

política da sua área de TI, que prefere evitar a dependência de serviços de terceiros em 

seus produtos. Entretanto, também vale destacar que essa arquitetura pode ser adaptada, 

de modo que esses serviços sejam distribuídos entre as partes envolvidas. 
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Figura 13 Visão geral da integração dos sistemas 
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Essa arquitetura foi concebida para ser utilizada no ambiente onde haja um canal de 

retorno disponível, ou seja, um ponto em que a TV esteja conectada à internet. 

Através do diagrama de estudo de caso descreve o cenário do ponto de vista do cliente 

e do credor utilizando os serviços disponibilizados pelo banco, como pode ser visto na figura 

14. 

 

 

Figura 14 Diagrama de estudo de caso BoletoTV 
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Nas próximas seções, serão apresentados e definidos os conceitos adotados na 

proposta de arquitetura. Em seguida, será descrita uma visão geral dos serviços 

disponibilizados pelo banco. 

 

3.3.1 ARQUITETURA- REQUISITOS DE INTEGRAÇÃO 
Para solucionar os itens do requisito de integração, foi adotado o uso da arquitetura 

orientada a serviços. Nos últimos anos vem sendo uma tendência nos setores bancários a 

implantação da arquitetura SOA, devido a necessidade da troca de informações entres 

diversos sistemas que a compõem, desde os sistemas mais atuais desenvolvidos em .NET, 

JAVA, dentre outros, como os sistemas legados.  

A arquitetura orientada a serviços é uma forma de integrar sistemas diversos. Cada 

recurso de TI, seja ele uma aplicação, sistema ou parceiro comercial, pode ser acessado como 

um serviço. A SOA utiliza protocolos padrões e interfaces convencionais, geralmente Web 

services.  

Para os requisitos RI01, RI02, RI03 e RI04 foram definidos quatros serviços conforme 

pode ser visto na tabela 4. 

 

Serviço Descrição Consumidor Requisito 
Enviar Boletos Credor possa enviar 

os boletos a serem 
pagos ao Banco 

Credor RI01 

Consultar Boletos 
Pagos 

O cliente possa 
consultar os boletos 
que já foram pagos 

para o Credor 

Credor RI02 

Consultar Boletos 
Disponiveis 

Cliente TV Digital 
possa consultar os 

boletos a serem 
pagos 

Cliente (TV Digital) RI03 

Pagar Boletos Cliente TV Digital  
poderá pagar um ou 

mais boletos 
pendentes 

Cliente (TV Digital) RI04 

Tabela 4 Definição dos Serviços 
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Na próxima seção, serão detalhados todos os serviços do banco do ponto de vista do 

Credor e do T-Banking. Detalhando a taxonomia das informações necessárias para a 

comunicação. 

 

3.3.2 ARQUITETURA-CREDOR 
 

O credor é responsável por enviar ao banco os boletos bancários a serem pagos pelos 

clientes. Para isso, foram criados dois serviços que são Enviar Boletos e Consultar Boletos 

Pagos que podem ser vistos na figura 15. 

O serviço Enviar Boletos é o serviço disponibilizado pelo banco para envio dos 

boletos bancários, ou seja, é através deste serviço que o credor enviará os boletos a serem 

pagos pelo seu cliente ao banco. Este serviço pode ser utilizado a qualquer momento pelo 

credor, sendo possível enviar somente um boleto ou vários de uma só vez. 

 

 

Figura 15 Classe dos Serviços Bancários disponíveis  

 

 

O boleto bancário representa um título de cobrança que contém em média 11 atributos 

como pode ser visto na tabela 5. 

 

Atributos do Boleto Descrição dos campos 
Código do Banco É composto do código do banco mais o 

dígito verificador 
Linha digitável É a representação numérica do código de 

barras. Com algumas informações 
adicionais. Representando no total de 47 
posições 

Vencimento Data de vencimento do boleto 



 

47 
 

Agência código cedente Este campo varia conforme o banco 
Nosso Número Campo que identifica um boleto 
Valor do Documento Este campo contém o valor do documento, 

com duas casas decimais e vírgula como 
separador decimal 

Código de Barras No total, o código de barras é composto 
por 44 dígitos numéricos 

Carteira Contém o código da carteira, que está 
sendo utilizada 

Sacado Este campo contém o nome da pessoa que 
irá pagar o boleto 

Data do Documento Data em que o boleto foi gerado 
Cedente Este campo contém o nome de quem 

emitiu o boleto 

Tabela 5 Atributos do Boleto Bancário 

 

 

 

Para a devida efetivação do pagamento do boleto bancário junto ao banco, podem ser 

utilizados dois atributos que são a linha digitável ou número do código de barras. Por isso, é 

que as interfaces, disponíveis através dos canais de relacionamento existentes, pedem a leitura 

do código de barra através do infravermelho, quando esse recurso é disponível, visto que são 

mais presentes nos cashs ou, quando não disponível, pedem para que o usuário informe o 

campo referente ao campo linha digitável do boleto bancário. Mas, como a proposta de nossa 

arquitetura é disponibilizar o boleto bancário de forma prévia e eletrônica, o credor não 

poderia passar somente esses dois campos para o banco. O credor terá de passar todos os 

atributos do boleto e três campos a mais, que são eles: CPF/CNPJ do cliente, Agência e Conta 

Corrente do credor. O campo CPF/CNPJ é um dos campos mais importantes nessa 

arquitetura, pois é devido a ele que o banco sabe a qual cliente disponibilizar o boleto 

bancário enviado pelo credor para realizar o pagamento. Já o campo Agência e Conta 

Corrente são as respectivas Agência e Conta Corrente do credor para poder diferenciá-lo dos 

outros credores. 

Se observarmos a figura 15, perceberemos que o serviço EnviarBoleto está aplicando 

como parâmetro  um objeto do tipo DataSet, que nada mais é do que uma estrutura XML, o 

qual pode ser montado baseado  no schema que está na figura 16. 
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Figura 16 Schema para o Serviço EnviarBoletos 

 

O serviço EnviarBoletos é responsável por armazenar os boletos na tabela de 

codinome BoletosPendentes, como visto na figura 17. A essa tabela, que inclui todos os 

campos compostos no schema de EnviarBoletos (figura 16), foram adicionadas mais duas 

colunas que são sqBoleto e dtCadastroSistema. A coluna sqBoleto corresponde à coluna de 

identificação da tabela, ou seja, uma chave primária que possui a característica de ser auto-

incremente, e a coluna dtCadastroSistema que corresponde ao registro de data e hora em que 

foi enviado o boleto bancário pelo Credor. 
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Figura 17 Tabela Boletos Pendentes 

 

 

O serviço ConsultarBoletosPagos visto na figura 15 é o serviço disponibilizado pelo 

banco para a consulta dos boletos bancários que foram pagos através do T-Banking, ou seja, é 

através deste serviço que o credor poderá consultar todos os boletos que foram pagos pelo seu 

cliente ao banco. Este serviço pode ser utilizado a qualquer momento pelo credor, sendo 

possível consultar os boletos que foram pagos dentro de um determinado período a qualquer 

hora e momento. 

Para utilizar o serviço ConsultarBoletosPagos, o usuário deverá passar os seguintes 4 

parâmetros: dtInicio que representa a data de início da consulta e o dtfim data de fim da 

consulta.O intervalo entre essas duas datas corresponderá ao período dos boletos pagos nesse 

período.O parâmetro nrAgencia corresponde ao número da Agência do credor e nrConta 

número da Conta Corrente do credor. Baseado nesse parâmetro o serviço irá consultar a tabela 

Boletos Pagos visto na figura 18. Essa tabela contém não só todos os boletos pagos através do 

T-Banking, mas também todos os atributos referentes ao de um boleto bancário, 

acrescentando apenas as colunas sqboletopago atributo identificadora da tabela e 

dtCadastroSistema que corresponde à data em que foi pago o boleto. 
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Figura 18 Tabela Boletos Pagos 

 

 

Como pode ser visto na figura 15 o serviço ConsultarBoletosPagos retornará um 

Dataset que tem o schema que pode ser visto na figura 19. 
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Figura 19 Schema de retorno ConsultarBoletosPagos e ConsultarBoletosDisponiveis 

3.3.3 ARQUITETURA- T-BANKING 
 

O T-Banking é o maior beneficiário nessa arquitetura, uma vez que ele poderá utilizar 

as informações prévias que foram enviadas pelo credor ao banco. Com isso, ele poderá 

realizar consulta dos boletos bancários disponíveis para pagamentos, bem como efetuar o 

pagamento dos mesmos. Nesse intuito, foram criados dois serviços que são Consultar Boletos 

Disponíveis e Pagar Boletos que podem ser vistos na figura 15. 

 O serviço ConsultarBoletosDisponiveis visto na figura 15 é o serviço disponibilizado 

pelo banco para a consulta dos boletos bancários que podem ser pagos através do T-Banking, 

ou seja, é por intermédio deste serviço que o T-Banking poderá consultar todos os boletos que 

estão disponíveis para pagamento junto ao banco. Este serviço pode ser utilizado pelo T-

Banking a qualquer hora e momento. 
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Para poder utilizar o serviço ConsultarBoletosDisponiveis o usuário deverá informar 

os seguintes parâmetros: nrAgencia corresponde ao número da Agência do T-Banking e o 

nrConta número da Conta Corrente do T-Banking. Baseado nesse parâmetro, o serviço irá 

consultar a tabela Boletos Pendentes visto na figura 17. Essa tabela contém todos os boletos 

que podem ser pagos através do T-Banking. 

Como pode ser visto na figura 15 o serviço ConsultarBoletosDisponiveis retornará um 

Dataset que tem o schema que pode ser visto na Figura 19 

O serviço PagarBoletos é o serviço disponibilizado pelo banco para o pagamento dos 

boletos bancários, ou seja, é através deste serviço que o T-Banking realiza o pagamento dos 

boletos para o banco. Este serviço pode ser utilizado a qualquer momento pelo T-Banking. 

Para utilizar o serviço PagarBoletos é necessário informar o código que identifica 

aquele boleto na base dados, o qual nesse caso pode ser obtido no momento em que é 

chamado o serviço ConsultarBoletosDisponiveis, uma das informações obtidas referente ao 

boleto é o campo sq_boleto_bancario como pode ser visto na Figura 19. 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Neste capítulo, foram apresentados a arquitetura BoletoTV, na qual  o escopo foi 

definido, e os requisitos específicos para um cenário de integração entre credor, banco e TV 

digital.  

Em seguida, foi apresentada uma visão geral da arquitetura, e os serviços necessários 

para que a integração pudesse ser realizada. 

Na seqüência, cada serviço foi detalhado do ponto de vista do credor e da TV Digital, 

especificando funcionalidades e quais informações seriam trocadas entre os envolvidos. Entre 

essas informações, esta aquela relacionada ao entendimento do significado dos campos de um 

boleto bancário.  

Esta pesquisa se diferencia dos trabalhos anteriormente relacionados por propor um 

modelo que utilize uma arquitetura que está bem definida no mercado, que é arquitetura SOA. 

em um ambiente de TV digital, com a finalidade de ganho de usabilidade, em que qualquer 

ganho nesse ambiente possa significar a aderência ou não pelos seus usuários. 
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4 ESTUDO DE CASO: T-BANKING 

4.1 INTRODUÇÃO 
Para validar a arquitetura proposta, a qual foi detalhada no capítulo anterior, foi 

desenvolvida, como estudo de caso, uma aplicação de T-Banking que utiliza o BoletoTV. Esta 

aplicação se diferencia por ser capaz de disponibilizar aos clientes de um banco os boletos 

bancários enviados pelo credor ao banco, para que o cliente possa  selecionar os boletos de 

que deseja realizar o pagamento, sem a necessidade de ter de informar manualmente o 

atributo linha digitável do boleto bancário. Além do desenvolvimento desta aplicação e dos 

serviços especificados na proposta da arquitetura, também foi implementada a aplicação do 

credor a fim de viabilizar o cenário motivador. 

4.1.1 CENÁRIO 
Nesta seção, será exposto o cenário que motivou a proposta da aplicação T-Banking. 

Primeiramente, será apresentado o personagem José Augustos dos Santos, um jovem 

empresário que sempre realiza os pagamentos de suas contas através do internet banking do 

seu banco. Em certo dia, José estava sentado no sofá da sala de sua casa assistindo a seu 

programa favorito, quando se lembrou de que tinha uma conta para quitar e de que a mesma 

vencia naquele dia. José olha para o relógio e percebe que são 20:55 , o que o faz lembrar que 

seu  banco só aceita pagamento para o dia útil atual até as 20:59:59, nesse instante ele 

percebeu que teria de realizar os seguintes passos, ir até seu computador que está localizado 

em seu quarto, ligá-lo, conectar-se à Internet, acessar a internet banking do seu banco e em 

seguida digitar manualmente através do teclado os 44 campos referentes a linha digital do 

boleto bancário a ser pago. Baseados em todos esses procedimentos, ele percebeu que não 

teria como realizar todas essas tarefas em menos de cinco minutos. É nesse momento que José 

lembra que pode realizar o pagamento do seu boleto bancário através da TV com o uso do 

controle remoto sem a necessidade de sair de seu sofá e sem a necessidade de informar os 44 

campos da linha digitável. José simplesmente acessa através do controle remoto de sua TV o 

sistema T-Banking e realiza a identificação, nesse instante são disponibilizados todos os 

boletos bancário a vencer, então ele escolhe o boleto e confirma o pagamento do mesmo. Uma 

operação rápida e fácil, através da qual o cliente consegue realizar a tarefa antes dos cincos 
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minutos previstos para o pagamento até aquele dia útil. Com isso, o cliente obteve uma 

comodidade que gera uma satisfação entre o cliente, banco e o credor. 

É interessante ressaltar que para que os boletos bancários pudéssem ser 

disponibilizados, o credor forneceu previamente ao banco os boletos a serem pagos pelos seus 

clientes. 

 

4.2 AMBIENTE DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO 
A plataforma de desenvolvimento e o ambiente de execução para concretizar o cenário 

de José vão ser detalhados nas seções seguintes. Será apresentado o equipamento utilizado, 

hardware, e em seguida serão descritos os programas, bibliotecas e dependências de software 

adotados  no desenvolvimento do estudo de caso. 

4.2.1 HARDWARE 
O equipamento do estudo de caso consiste em um notebook HP modelo Pavilion tx 

1000 com processador AMD Turion 64 X2 TL-56 1.80 GHz, 2 GB de memória RAM, HD de 

160 GB e placa mãe Quanta 30BF. 

4.2.2 SOFTWARE 
No notebook foi utilizado o sistema operacional Windows Vista.  

Para o desenvolvimento dos serviços (webservices) especificados pela arquitetura, foi 

utilizado o Visual Studio .NET. O Visual Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado 

da Microsoft para desenvolvimento de software especialmente dedicado ao framework .NET. 

A linguagem de programação C# foi utilizada tanto  para a implentação dos serviços quanto 

para o sistema que simula o Credor. 

Para o desenvolvimento do T-Banking, foi utilizado o NetBeans, que  é um ambiente 

de desenvolvimento integrado para desenvolvimento de software. Foi empregada a linguagem 

de programação Java, utilizando o pacote JavaTV. O pacote JavaTV é uma biblioteca Java, 

que contempla a maior parte dos recursos necessários para a operação de sistemas receptores 

de TV digital, simplificando o desenvolvimento de softwares, uma vez que os programadores 

de aplicativos podem se voltar ao tema principal da aplicação em desenvolvimento. Foi 

utilizado o pacote de bibliotecas da HAVI. 

Para os armazenamentos e consulta de dados realizados pelos serviços dos bancos foi 

utilizado o sistema de gerenciador de dados SQL Server da Microsoft. 
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Para simular o uso do T-Banking foi utilizado o programa XleTView (Figura 20), em 

que é possível executar aplicações em um ambiente semelhante ao de uma TV Digital. 

 

Figura 20 Programa XleTView 

 

 

4.3 T-BANKING: IMPLEMENTAÇÃO 
A fim de prover o cenário idealizado, foram implementados os Serviços 

(WebServices) especificados na arquitetura e que fazem parte do contexto do banco, o Credor, 

um sistema que simula o envio do boleto bancário para o banco, e o T-Banking, em que 

apenas o serviço relacionado a pagamentos de contas foi selecionado para implementação. Na 

figura 21 está ilustrada a arquitetura de aplicação. 
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Figura 21 Arquitetura da aplicação 

 

 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO 
Como prova de conceito do trabalho proposto, foi desenvolvida uma aplicação de T-

Banking, a qual demonstrará o pagamento de boletos bancários sem a necessidade de o 

usuário digitar os 44 números do boleto, demonstrando conseqüentemente a facilidade nesse 

modelo de pagamentos. 

Para que o cenário se aproximasse do contexto real, foram implementadas interfaces 

de todos os envolvidos no cenário. A seguir, veremos como foram implementados os serviços 

do banco, do credor e finalmente o T-Banking. 

 

4.4.1 IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS 
Os serviços bancários são o ponto de integração entre os sistemas envolvidos. 

Por isso, foram criados os quatros serviços especificados na arquitetura que são, 

Enviar Boletos, Consultar Boletos Pagos, Consultar Boletos Disponíveis e Pagar 

Boletos, como pode ser visto na figura 22. 
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Em relação à base de dados foram criadas duas tabelas que são 

BoletosPendentes e BoletosPagos, ambas seguindo a mesma estrutura especificada na 

proposta da arquitetura. 

 

Figura 22 Serviços disponíveis no banco 

 

4.4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO CREDOR 
O sistema do Credor é responsável por enviar ao banco o boleto bancário a ser pago, 

além de poder realizar consultas dos boletos que já foram quitados. 

Foi desenvolvida uma aplicação em ASP.NET que contém uma interface, na qual é 

possível enviar um boleto bancário através do serviço do banco EnviarBoletos. Nessa mesma 

interface o credor poderá consultar os boletos bancários que já foram pagos através do serviço 

do banco ConsultarBoletosPagos, usando um critério de pesquisa relacionada ao período no 

qual foi pago os boletos, como pode ser visto na figura 23. 
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Figura 23 Interface do Credor 

 

4.4.3 IMPLEMENTAÇÃO DO T-BANKING 
 

A implementação do sistema do T-Banking se restringiu às funcionalidades de 

consultar os boletos disponíveis para pagamento e efetuar pagamento do boleto, para tanto 

utiliza os serviços do banco ConsultarBoletosDisponiveis e PagarBoletos.  

O sistema foi desenvolvido utilizando o pacote JavaTV e os testes foram realizados 

utilizando o simulador XleTView. Foram criadas duas interfaces, a primeira foi a tela de 

identificação, vista na figura 24, em que o usuário digita sua agência, conta e senha ,e a 

segunda foi a tela, vista na figura 25, que lista os boletos bancários disponíveis para 

pagamento e na qual  o usuário pode realizar o pagamento do boleto, escolhendo o qual deseja 

pagar e apertando o botão verde do controle remoto. 
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Figura 24 Tela de login do T-Banking 

 

 

Figura 25 Tela de pagamentos do T-Banking 
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4.4.4 SIMULAÇÃO 
 

O propósito dessa simulação é ilustrar concretamente o funcionamento do T-Banking. 

Para isso, vamos descrever um cenário e em seguida demonstrá-lo passo-a-passo.Vamos 

imaginar que o credor será uma empresa telefônica que denominamos de Fone Fácil, o banco 

que denominamos de Banco CIN/UFPE e os clientes que farão parte da simulação são José 

Augusto dos Santos de CPF 123.456.789-01 e Márcio Fonseca de CPF 987.654.321.-98. 

Ambos possuem conta corrente no Banco CIN/UFPE, José possui na agência 222 conta 22222 

e Márcio na agência 888 conta 88888.  O cliente Márcio Fonseca foi inserido nesse contexto 

para reforçar a idéia que cada cliente só terá acesso aos boletos que estão disponíveis para si. 

No dia primeiro de maio de 2009 a Fone Fácil enviou via internet ao Banco 

CIN/UFPE os boletos bancários dos clientes José Augustos dos Santos e Márcio Fonseca nos 

valores de R$ 70,00 e R$ 100,00, respectivamente, ambos com vencimento para o dia quinze 

de maio de 2009, como visto nas figuras 26 e 27. 

 

 

Figura 26 Envio do Boleto Bancário de José Augusto 
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Figura 27 Envio do Boleto Bancário de Márcio Fonseca 

 

No dia quatorze de maio de 2009, o usuário Márcio Fonseca acessou o T-Banking, 

como visto na figura 28, e em seguida selecionou o boleto bancário da empresa Fone Fácil e 

simplesmente realizou seu pagamento apertando o botão verde do controle remoto, como 

pode ser visto na figura 29. 

 

Figura 28 Márcio Fonseca acessando o T-Banking 
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Figura 29 Márcio Fonseca realizando pagamento do boleto 

 

Um dia depois, foi a vez do usuário José Augusto dos Santos acessar o T-Banking, 

como visto na figura 30, e em seguida selecionou o boleto bancário da empresa Fone Fácil e 

simplesmente realizou seu pagamento apertando o botão verde do controle remoto, como 

pode ser visto na figura 31. 
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Figura 30 José Augusto dos Santos acessando o T-Banking 

 

 

Figura 31 José Augusto dos Santos realizando pagamento do boleto 
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No dia vinte de maio de 2009, a Fone Fácil realizou duas consultas relacionadas aos 

boletos que já tinham sidos pagos. A primeira consulta a ser realizada foi selecionada no 

período de primeiro de maio de 2009 a quatorze de maio de 2009, o resultado obtido 

demonstrou que Márcio Fonseca realizou o pagamento dia quatorze de maio de 2009 como 

visto na figura 32. A segunda consulta selecionou o período de primeiro maio de 2009 a 

quinze de maio de 2009, além da informação de que Márcio Fonseca realizou o pagamento, 

também veio a informação de que José Augusto dos Santos realizou o pagamento no dia 

quinze de maio de 2009, como pode ser visto na figura 33. 

 

 

Figura 32 Consulta dos Boletos Pagos no período de 01 a 14 de maio 2009 
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Figura 33 Consulta dos Boletos Pagos no período de 01 a 15 de maio 2009 

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo foi apresentado o cenário motivador de José Augusto dos Santos com a 

aplicação T-Banking. Em seguida, os ambientes de hardware e software para o 

desenvolvimento, execução e implantação do estudo de caso que foram detalhados. Por fim, o 

escopo da implementação foi definido, detalhou-se como foram implementados os serviços 

bancários, de credor e o T-Banking. E em seguida, foi realizada uma simulação demonstrando 

passo-a-passo, desde o envio do boleto ao banco à realização do pagamento do boleto através 

do T-Banking. Por fim, o credor consultando os boletos bancários pagos através do T-

Banking. 

É importante ressaltar que os serviços implementados podem ser estendidos, como por 

exemplo, a customização de consultas, dentre outros. 

Apesar de haver diversos estudos, tanto na área de usabilidade com TV Digital, quanto 

na área de SOA, o principal diferencial deste trabalho é propor o uso da integração de 

sistemas usando SOA com o objetivo de um ganho de usabilidade no contexto de pagamentos 

de contas no ambiente de TV Digital. 
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5 CONCLUSÃO 

5.1 INTRODUÇÃO 
Neste trabalho foi apresentado o BoletoTV: uma proposta de integração entre sistemas 

utilizando SOA, que visa ao ganho de usabilidade no pagamento de contas no contexto de TV 

Digital. Foi demonstrado um estudo de caso com o desenvolvimento da aplicação T-Banking, 

através do BoletoTV, realizando pagamentos de contas por meio  do simulador XleTView e 

utilizando SOA na integração entre credor, banco e TV Digital. 

Neste capítulo, são apresentadas as principais contribuições do trabalho, direções para 

trabalhos futuros e considerações finais. 

5.2 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 
Este trabalho consiste em uma proposta inicial de unir estudos em Arquitetura 

Orientada a Serviço de uma tecnologia moderna, a TV Digital interativa, com foco em ganho 

de usabilidade no pagamento de contas.  

As principais contribuições do trabalho desenvolvido foram: 

 A proposta da arquitetura BoletoTV, que busca beneficiar o pagamento de 

contas através do uso da TV Digital interativa; 

 O estudo de caso baseado no cenário de José Augusto dos Santos, e a 

implementação da aplicação T-Banking, utilizando BoletoTV como prova de 

conceito da arquitetura proposta, que foi executada em um ambiente de 

simulador de TV Digital; 

 Um estudo sobre Arquitetura Orientada a Serviço e sua integração ao mundo 

de TV Digital, com foco em usabilidade de pagamentos de contas; 

 Um modelo de pagamentos de contas que os bancos poderão disponibilizar 

boletos bancários para os seus clientes;  

 Um levantamento dos principais trabalhos, os quais relacionam integração de 

sistemas com foco no pagamento de contas;  

 Um estudo sobre o desenvolvimento utilizando JavaTV e o pacote de 

bibliotecas HAVI; 
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 Um estudo sobre a padronização de transações bancárias criadas pela 

FEBRABAN. 

 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 
Destacam-se aqui algumas possibilidades para continuação deste trabalho: 

 Generalizar a solução para outros ambientes que não apenas o meio de 

televisão; 

 Propor um modelo para ganho de usabilidade, no processo de identificação do 

usuário, permitindo que o usuário consiga acessar a aplicação com o mínimo 

de interação possível; 

 Propor a adaptação do BoletoTV ao futuro modelo de pagamento da 

FEBRABAN: o DDA (Débito Direto Autorizado); 

 Integração com um modelo de segurança; 

 Realização de testes de desempenho sobre a arquitetura especificada; 

 Expor a arquitetura a outros desenvolvedores para avaliação da facilidade de 

uso da mesma, e posterior refinamento; 

 Realizar teste de usabilidade em um cenário cuja situação seja o mais parecido 

possível com o real, e com usuários heterogêneos. 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalho desenvolvido nesta dissertação foi motivado pela busca de novas formas de 

interatividade em TV Digital, na perspectiva de que um usuário através do controle remoto da 

TV Digital possa se beneficiar do uso de serviços bancários de forma aceitável, do ponto de 

vista da usabilidade. A integração de TV Digital interativa, uma tecnologia interessante e 

ainda em fase de definição no Brasil, associada à usabilidade, área de pesquisa ampla e 

multidisciplinar, é um desafio a ser estudado em várias etapas, sob várias perspectivas 

diferentes e contando com a participação de estudos em diferentes áreas da ciência da 

computação. 
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