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Caro Sr.(a) Líder de Projeto,  
você estaria interessado(a) em 

um método para medir os requisitos do seu sistema de software e que 
você pode usar: 

 como a entrada principal para estimativas de esforço e duração dos projetos; 

 para controlar o crescimento desordenado dos requisitos (‘scope creep’); 

 tanto no nível dos componentes e/ou ‘user stories’, assim como nos níveis dos ‘sprints’, 
‘releases’ e subsistemas, até o tamanho do sistema como um todo; 

 para apoiar outras tarefas dos projetos, tais como controle da qualidade dos requisitos, 
planejamento de testes e manutenção, etc. 

…que funciona para softwares de negócios, aplicações ‘real-time’ e de infraestrutura; 

 em qualquer camada de uma arquitetura de software; 

 com base em princípios fundamentais da engenharia de software, de modo que possa 
ser facilmente mapeado a partir de sua técnica de modelagem, por exemplo, UML, ou 
em uma ferramenta tal como Simulink ou Statemate; 

 para o qual dados completos de ‘benchmarking’ estão disponíveis (via www.isbsg.org); 

e que é um método completamente ‘aberto’, totalmente documentado e disponível para 
‘download’ gratuito (em www.cosmicon.com). 
 

…Se você tiver interesse, então dê uma olhada mais atenta 

no método de medição de requisitos funcionais COSMIC. 
 

 é aplicável a projetos de novos desenvolvimentos de software ou a projetos de 
melhoria, independentemente da tecnologia e dos métodos de desenvolvimento 
utilizados; 

 foi aceito como um padrão internacional, ISO/IEC 19761; 

 é o primeiro método desse tipo projetado e mantido por um grupo internacional de 
especialistas em métricas de software. 

 

Comparado a métodos de medição funcional ‘de 1a Geração’ tais como a ‘Análise de 
Pontos de Função’, o método COSMIC: 
 

 é completamente estável, devido aos seus princípios básicos de elaboração, os quais 
não mudaram desde que o método foi publicado pela primeira vez em 2000. Isto 
significa que o investimento de uma organização nas medições existentes é 
preservado e que o método continuará a funcionar para os paradigmas de software 
futuros. O COSMIC é ‘à prova de futuro’; 

 possui uma escala de medida contínua e aberta, sem cortes de tamanhos artificiais. 
Consequentemente, todas as manipulações matemáticas das medições COSMIC são 
válidas. 
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O método COSMIC é muito bem apoiado por: 

 documentação completa: o ‘Manual de Medição’ principal (em doze idiomas), uma 
‘Visão Geral do Método’ e Guias Rápidos de Referência; 

 guias que descrevem como aplicar o método a tipos específicos de software, por 
exemplo: ‘data warehouse’, software ‘real-time’ ou arquitetura ‘SOA’, bem como 
abordagens específicas para gerenciamento de projetos, como o desenvolvimento ágil; 

 estudos de caso e ferramentas para coletar e reportar os dados da medição; 

 guias para garantir a exatidão e a comparabilidade das medições; 

 variações documentadas para o dimensionamento COSMIC aproximado, que podem 
ser utilizadas no início da vida de um projeto, quando todos os detalhes dos requisitos 
ainda não foram estabelecidos, ou para um dimensionamento rápido; 

 métodos documentados para a conversão de tamanhos medidos utilizando métodos 
FSM de 1a geração para tamanhos COSMIC, utilizando correlações estatísticas; 

 serviços de fornecedores como treinamento, consultoria, ferramentas de estimativas, 
etc; 

 exames de certificação que podem ser organizados em qualquer país;  

 artigos de pesquisa e apresentações sobre diversas maneiras de utilizar o método; 

 grupos de usuários ativos no Linkedin (‘COSMIC Users’) e Twitter (@COSMIC_FSM), 

 notícias e fatos no ‘site’ www.cosmicon.com, assim como ‘newsletters’ periódicas. 

 

Muitas organizações estão usando o método COSMIC para 

ajudar a medir o desempenho de projetos, assim como em 

estimativas.  
 

 muitas ‘software houses’ ao redor do mundo; 

 bancos e empresas de seguros, operadores de telecom, varejistas; 

 fabricantes de automóveis (por exemplo, a Renault) para seu software embarcado;  

 outros fornecedores de software ‘real-time’ em aviônica, eletrônica, telecom, controle 
de processos, etc.; 

 a União Européia, organizações governamentais nacionais e locais; 

 o ‘Cost Estimating and Assessment Guide’ do ‘US Government Accountability Office’  
(GOA) cita o COSMIC como uma melhor prática para estimar custos de software. 

 
O uso do método está agora aumentando rapidamente. O número de downloads do 
Manual de Medição no www.cosmicon.com cresceu de apenas 2000 no início de 2012 
para 11.000 em maio de 2013). 
 

 Então por que não experimentar? É muito fácil de 

aprender e usar! 
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