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O crescimento do agronegócio é notável, representa cerca de 22,3% do PIB brasileiro, 
sendo a pecuária, área representativa com cerca de 29,6% desta fatia. A pecuária é de 
fato uma das áreas que mais crescem nacionalmente.  Aliado a processos de análise e 
melhoria, a pecuária de precisão, que em seu conceito moderno afirma que respostas 
produtivas devem ser previstas, impostas e contabilizadas o mais acuradamente possível, 
corrobora para este crescimento. Diante desta perspectiva, visa-se fomentar e organizar 
futuros projetos de software para melhores planejamentos de ações por meio do 
desenvolvimento de uma Linha de Produto de Software (LPS) para adoção do uso de um 
núcleo de artefatos. Esta estratégia possibilita a aplicabilidade de uso de uma estrutura 
comum, onde todos estes componentes e/ou serviços com as mesmas características 
poderiam ser armazenados e reutilizados em novos projetos ou produtos. Para o 
funcionamento deste aparato, as informações serão fornecidas pelos sistemas 
homologados da Embrapa Gado de Corte e o acesso a estes serviços será provido por 
uma interface de comunicação unificada, baseada em ReST (Representational State 
Transfer) HTTP (Hypertext Transfer Protocol), uma técnica de engenharia de software 
para sistemas hipermídia. Com esta concentração de artefatos e evolução deste 
repositório, quaisquer softwares que a ele tenham comunicação poderão se beneficiar 
com o reúso dos seus ativos. Com este repositório em funcionamento, a criação destes 
softwares ocorrerá de maneira mais simples, pela possibilidade de reuso de tecnologia; 
econômica, pelo menor custo e não necessitar ter nova estrutura; rápida, por usar 
tecnologia com protocolo de estado; e eficiente, por ser portável para desktops, tablets, 
smartphones, dentre outros; bem como por oferecer vários níveis de acesso. 
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