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Abstract. In order to improve documentation quality and reduce both develop-
ment time and cost, this project will study the implementation of a Software Pro-
duct Line. Using a working solution, whose main function is stock control, the
Model Driven Development framework will assist with variability management
and enable the creation of a new application in the same Software Product Line
of the working solution. The new application aims to assist social cooperative
members in inventory management.

Resumo. Para aumentar a qualidade da documentação e reduzir o custo
e tempo de desenvolvimento de aplicativos móveis, propõe-se estudar a
implementação de uma Linha de Produto de Software. A partir de uma solução
pronta, que possui como funcionalidade principal o controle de estoque, será
utilizado o Desenvolvimento Orientado a Modelos para auxiliar no gerencia-
mento da variabilidade e proporcionar a criação de um novo aplicativo situado
na mesma Linha de Produto de Software. A aplicação criada deve auxiliar no
gerenciamento dos estoques de integrantes de cooperativas sociais.

1. Introdução
O uso de celulares para auxiliar na administração de pequenos negócios já é uma realidade
para 90% dos microempreendedores individuais ou MEIs, segundo dados divulgados pelo
SEBRAE em 20181. As empresas de software podem atuar no setor comercializando
aplicações que atendam os requisitos de cada empreendedor. Porém, a demanda para
reuso de soluções e as inconsistências na documentação podem apresentar dificuldades
para o desenvolvimento de novos aplicativos.

A Linha de Produto de Software (LPS) permite a criação de produtos de software,
que atuam em um mesmo segmento de mercado, com custo e tempo de desenvolvimento
reduzido [5]. Assim, este projeto propõe validar esses ganhos através da criação de um
novo aplicativo. Essa solução será inserida dentro de uma LPS que utiliza o Desenvolvi-
mento Orientado a Modelos - Model Driven Development (MDD).

Para a criação dos modelos necessários, a empresa QRiativa2 fornecerá um apli-
cativo cuja funcionalidade principal é o tratamento de documento fiscais eletrônicos.
Através do MDD, será criado um novo aplicativo situado na mesma LPS que deverá ser
disponibilizado para cooperativas sociais.

A seção 2 apresentará um breve explicação sobre os conceitos necessários para o
desenvolvimento do projeto. Os procedimentos metodológicos e objetivos se encontram

1https://datasebrae.com.br/transformacao-digital-das-mpe/
2http://www.qriativa.com.br/



nas seções 3 e 4 respectivamente. A seção 5 descreve o cronograma de execução e, por
fim, a seção 6 apresenta os resultados esperados.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção, serão apresentados os conceitos necessários para o desenvolvimento deste
projeto. A definição de Desenvolvimento Orientado a Modelos será apresentada em 2.1.
A definição de Linha de Produto de Software se encontra em 2.2 juntamente com uma
explicação sobre a Variabilidade em uma LPS.

2.1. Desenvolvimento Orientado a Modelos

O Desenvolvimento Orientado a Modelos - Model Driven Development (MDD) - é um
framework utilizado no desenvolvimento de software. O MDD utiliza modelos e lin-
guagens de modelagem formalmente definidas [8] para automatizar a geração de código.
Essa caracterı́stica permite que o MDD auxilie na construção de grande parte do código
fonte de um programa, portanto, os modelos se tornam parte integrante do software e não
apenas um elemento da documentação.

A OMG3 possui uma implementação do MDD chamada MDA - Model Driven
Architecture ou Arquitetura Orientada a Modelos - que utiliza o UML - Unified Modeling
Language - para definir os diagramas que serão utilizados [4] [6].

Figura 1. The basic ideas behind Model-Driven Software Development

A figura 1 demonstra as ideias básicas por trás do MDD. Utilizando uma aplicação
já existente, é possı́vel separar o código em três partes. O Generic Code se refere a todo
código que pode ser reutilizado em outras aplicações. O Schematic Repetitive Code se
refere a todo código que não pode ser reproduzido inteiramente em outras aplicações, mas
que compartilhará algumas caracterı́sticas como padrões de design e funcionalidades. Por
fim, o Individual Code se refere ao código que é único para cada aplicação e não pode
ser reutilizado. O objetivo do MDD é derivar o Schematic Repetitive Code a partir dos
modelos criados sobre a aplicação [8].

2.2. Linha de Produto de Software

Uma Linha de Produto de Software ou LPS pode ser definida como um conjunto de sis-
temas ou aplicações que possuem funcionalidades em comum e que esteja inserido um

3https://www.omg.org/mda/



segmento de mercado especı́fico [3]. Os produtos de uma LPS são desenvolvidos a partir
de uma base comum que consiste em um grupo de Core Assets [7].

Os Core Assets ou Ativos Base consistem nas partes que são reutilizadas em todos
os produtos da LPS. Partes como código fonte, componentes, documentação e design po-
dem ser considerados Core Assets. Para suprir os requisitos especı́ficos de cada produto,
os Ativos Base possuem pontos de variação que permitem uma rápida customização do
produto [2]. Uma explicação mais detalhada sobre a variação de produtos está presente
em 2.2.1.

Os principais motivadores para o uso de uma LPS estão relacionados ao desen-
volvimento das aplicações. Observa-se que a implementação de uma Linha de Produto
de Software resulta em custos reduzidos de desenvolvimento, aumento na qualidade do
produto e redução do tempo de produção [2].

2.2.1. Variabilidade

No contexto de uma Linha de Produto de Software, variabilidade se refere à habilidade de
adaptação de um Ativo Base aos diferentes requisitos de cada produto [1]. A variabilidade
é um fator esperado na linha de produto de software e as consequências apresentadas
pelas possı́veis variações devem ser levadas em consideração durante o desenvolvimento
do Ativo Base [9].

3. Procedimentos metodológicos
A primeira atividade consiste em uma revisão bibliográfica. Os assuntos que serão es-
tudados são os apresentados na seção 2. A seguir, será feito um estudo da proposta de
valor do aplicativo. Assim, serão obtidas maiores informações acerca das vantagens que
a aplicação trará para o consumidor.

Definida a proposta de valor, a próxima etapa consiste em definir o produto. Essa
atividade tem como resultado um protótipo do aplicativo. Com o protótipo finalizado, é
necessário analisar a sua afinidade com a LPS do aplicativo fornecido pela QRiativa.

A próxima atividade diz respeito ao desenvolvimento do aplicativo. A solução será
criada utilizando o Desenvolvimento Orientado a Modelos e fará parte da LPS. Por fim,
será feita a analise dos resultados obtidos, identificando os pontos positivos e negativos
da metodologia utilizada.

As seguintes atividades serão realizadas:

1. Revisão Bibliográfica.
2. Estudo da proposta de valor do aplicativo.
3. Definição do produto e criação do protótipo.
4. Análise de afinidade com a LPS.
5. Desenvolvimento do aplicativo utilizando MDD.
6. Análise de resultados e sı́ntese do TCC.

4. Objetivo
Este projeto propõe estudar a variabilidade de aplicativos no contexto de uma Linha de
Produto de Software. O objetivo desse estudo é traçar uma linha de produto de soft-



ware a partir dos aplicativos fornecidos pela QRiativa e determinar como se comporta a
variabilidade e, a partir desse estudo, criar um novo aplicativo.

5. Cronograma de Execução
A tabela 1 propõe um cronograma de execução para este projeto.

Tabela 1. Cronograma de Execução
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X

6. Resultados esperados
Espera-se que o estudo de Linha de Produto de Software e variabilidade possibilite a
criação de um novo aplicativo que comporte as vantagens encontradas na LPS. O aplica-
tivo deve beneficiar cooperativas sociais no processo de transformação digital providen-
ciando uma solução para a gestão de estoque e tratamento de documentos fiscais.

7. Espaço para assinaturas
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