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Resumo do Artigo 

“The challenges of broadening the scope of software product families” 1 
 

Jan Bosh analisa neste artigo os desafios relacionados a grande adoção de linhas de produto de 

software pela indústria de sistemas embarcados. Este cenário é justificado pelas tendências de 

convergência, soluções fim a fim, pequenos ciclos de inovação e de R&D (research and development) 

que demandam o uso cada vez mais maciço de software nestes dispositivos. Fazendo assim com que a 

engenharia de software esteja se tornando um diferencial competitivo nestas empresas. A conseqüência de 

todo este dinamismo e a convergência de tecnologias embarcadas em diversos dispositivos é a 

necessidade das empresas de estarem habilitadas a inovar independentemente do mercado, necessitando 

de uma parceria significante e orquestração de inovações para ter sucesso.  

O número de diferentes dispositivos embarcados que um fabricante coloca no mercado está 

aumentando bastante, devido à tendência de convergência destes produtos. Por este motivo o reuso de 

software é importante e vem fazendo com que a indústria de sistemas embarcados adote a noção de 

famílias de produto de software. O artigo analisa diversos problemas relacionados a adoção de linhas de 

produto de software,  discutindo suas causas, assim como soluções que alinhem esta abordagem com a 

estratégia de negócio.  

Com o aumento no escopo e diversidade que os produtos devem suportar, a utilização da 

abordagem de plataformas orientadas a integração também utilizada para criar famílias de produto de 

software vem gerado diversos problemas sérios do ponto de vista técnico, de processos, organizacional e 

conseqüentemente na dimensão de negócios.  O autor cita alguns desses problemas que se resumem a 

dificuldade para estabelecer uma plataforma base, arquitetura e características comuns para seus produtos, 

além da diferença de maturidade nos produtos gerados por uma família de software que pode resultar em 

diversos conflitos. Para tentar contornar estes problemas o autor aponta duas alternativas: a abordagem 

hierárquica e a orientada a composições. 

A abordagem hierárquica se desenvolve em um número limitado de conjuntos de produtos, na 

qual unidades de negócio podem ser responsáveis por cada categoria de produto. Neste caso, a abordagem 

lógica é organizar um conjunto de componentes reusáveis e uma arquitetura para a família de produtos de 

forma hierárquica. Estabelecem-se então funcionalidades e características desenvolvidas como uma 

plataforma comum que será utilizada por todos produtos em todas as categorias. Esta plataforma por sua 

vez, é utilizada como base para cada unidade de negócios para fazer a família de produtos de software, 

consistindo de uma arquitetura extendida e um conjunto de componentes reusáveis. 

O método orientado a composições utiliza uma estrutura livremente componível, na qual 

componentes são compostos em configurações específicas para um determinado produto. Esta estrutura é 

feita basicamente de uma definição de arquitetura para o produto, seleção de componentes reusáveis que 

casam com a arquitetura, estendendo componentes reusáveis e  construindo componentes aonde não haja 

componentes disponíveis. 

Por fim o autor faz um comparativo entre as três abordagens, na qual a abordagem orientada a 

integração é indicada para famílias com escopo definido de produtos altamente relacionados, a 

abordagem hierárquica é indicada para família de produtos com um número de categorias de produtos 

com determinado enfoque e a abordagem orientada a composições deve ser utilizada em produtos com 

um significativo conjunto requisitos e características exclusivos. Além disso, Bosh indica que estudos 

futuros relacionados a estas abordagens alternativas devem identificar problemas mais detalhadamente e 

também evoluir as propostas alternativas. Criando também novas propostas que especialmente se 

preocupem com os limites organizacionais e que envolvem também a comunidade de software livre (open 

source). 

                                                
1 Bosch, J. 2006. The challenges of broadening the scope of software product families. Commun. ACM 49, 12 (Dec. 2006), 41-44. 
DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1183236.1183263  


