
ISO 15100

A solução SoftExpert permite que as organizações atendam facilmente aos requisitos da ISO 15100, através de recursos para o 

gerenciamento de documentos, processos, riscos, auditorias, projetos, não-conformidades, indicadores de desempenho, 

desenvolvimento de produtos e outros, aumentando a eficiência do SGQ, evitando retrabalho e desperdício.

A SoftExpert oferece a solução de software mais abrangente e avançada para o gerenciamento da conformidade, que atende as 

exigências dos mais diversos padrões regulatórios globais. O SoftExpert Excellence Suite auxilia as empresas no cumprimento dos 

requisitos da ISO 15100, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança e diminui os riscos e os custos operacionais.

Com recursos de colaboração online, a organização e os seus gestores têm uma maior visibilidade e podem se manter atualizados sobre 

as iniciativas de desenvolvimento de produto e gestão da qualidade. A solução integra usuários, equipes e departamentos através de 

processos padronizados, que garantem um controle rigoroso durante o desenvolvimento dos produtos, e ajudam na manutenção e na 

eficácia do SGQ.

O desejo de melhorar a eficiência no consumo de combustível e reduzir a emissão de gases, associado as preocupações de prover 

experiências melhores aos passageiros e aumentar a segurança para a população, tem aumentado de forma rápida a demanda por 

novos produtos aeroespaciais e de defesa. Em um ambiente onde as margens são pequenas e os requisitos de segurança são altos, as 

indústrias aeroespacial e de defesa precisam fortalecer as relações com seus fornecedores, para superar os desafios de inovar e 

entregar produtos da mais alta qualidade.

A ISO 15100 é uma das normas de qualidade mais conhecidas na indústria aeroespacial e de defesa. É muito similar a ISO 9000, porém 

com uma abordagem específica para assuntos como planejamento para realização do produto, design e desenvolvimento, produção, 

prestação de serviços, entre outros. Organizações do segmento aeroespacial e de defesa seguem a ISO 15100 para garantir o 

atendimento aos requisitos dos clientes, entregando produtos seguros e confiáveis.

Visão Geral

• Reduz vulnerabilidades no negócio, através de auditorias nos processos e departamentos da empresa.

• Acelera a investigação e as ações relacionadas a reclamações de cliente e desvios de qualidade.

• Fortalece o relacionamento com fornecedores, clientes e governo.

• Garante a qualidade dos produtos, mantendo relacionamento apenas com fornecedores qualificados.

• Centraliza as informações e oferece uma visão completa dos processos de desenvolvimento de produtos.

• Simplifica a elaboração, revisão e aprovação de novos produtos aeroespaciais e de defesa, e documentos relacionados.

• Padroniza e simplifica o gerenciamento de conformidade legal e regulatória.

• Melhora o desempenho dos processos por toda a organização capacitando os colaboradores.  

• Evita desperdícios financeiros, identificando e gerenciando riscos potenciais de forma proativa.

• Garante a entrega de produtos aeroespaciais e de defesa que atendam de forma consistente aos requisitos dos clientes.

• Reduz os esforços para cumprir efetivamente com os requisitos da ISO 15100 e outros regulamentos.

Benefícios



Solução

Componente

Action Plan

• Determinação e execução de ações necessárias para eliminar não conformidades reais e potenciais. 

• Análise crítica da eficácia das ações corretivas e preventivas executadas.

• Planejamento e execução de ações que eliminem as não conformidades detectadas.

• Registro dos resultados das ações executadas, sejam elas: corretivas, preventivas ou preditivas. 

Requisitos

Cada componente do SoftExpert Excellence Suite aborda questões fundamentais de conformidade como mostrado abaixo:

Analytics • Auxilia na identificação, coleta e análise de dados apropriados para demonstrar a adequação, a eficácia e a melhoria contínua do 
sistema de gestão da qualidade aeroespacial.

Asset

• Controle de todo o equipamento e maquinário necessário para o processo produtivo.

• Garante a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto, gerenciando equipamentos de 
medição e mantendo-os em um nível adequado de confiabilidade. 

Audit

• Determinação de processos que merecem auditorias especiais, como processos relacionados à produção.

• Manutenção de registros de auditorias e de seus resultados, ocorrências evidenciadas, ações corretivas e preventivas, entre outros.

• Planejamento e realização de auditorias de primeira, segunda e terceira parte.

• Seleção de auditores, de acordo com suas competências, assegurando que eles não auditem seu próprio trabalho.

Calibration • Calibração e/ou verificação, em intervalos especificados, ou antes, do uso, contra padrões de medição.

• Rastreabilidade dos padrões de medição.

• Ajuste e/ou reajuste, quando necessário.

• Identificação para determinar a situação da calibração.

• Proteção contra ajustes que invalidariam o resultado da medição.

Competence • Determinação das competências necessárias às pessoas que executam trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos 
do produto.

• Avaliação da eficácia das ações executadas.

• Conscientização da pertinência e da importância das atividades realizadas por cada pessoa e de como elas contribuem para 
atingir os objetivos propostos pela organização.

• Manutenção dos registros de educação, habilidade e experiência.

Document

• Mantém registro de documentos como certificados de inspeção, testes, análise, cartas de controle e outros documentos deste tipo.

• Garante acesso fácil e rápido à documentação de órgãos reguladores que contenham requisitos aplicáveis aos processos ou 
produtos da organização.

• Evita o uso não pretendido de documentos obsoletos e realiza identificação adequada nos casos em que houver necessidade de 
retenção para qualquer propósito.

• Garante que clientes e órgãos reguladores sejam notificados de quaisquer mudanças em documentações relacionadas ao Sistema 
de Gestão da Qualidade Aeroespacial.

Incident

• Autorização de uso, liberação ou aceitação sob concessão de produtos não conformes por uma autoridade pertinente e, onde 
aplicável, pelo cliente.

• Análise crítica de não conformidades reais e potenciais, incluindo reclamações de clientes.

• Registro de não conformidades reais ou potenciais e sua natureza.

• Avaliação da necessidade de execução de ações que assegurem que a não conformidade ocorra ou volte a ocorrer.

Inspection • Garante que o produto adquirido esteja conforme com os requisitos especificados de aquisição.

• Mantém uma base de dados completa sobre o produto, suas especificações para testes, definição de fornecedores apropriados e 
requisitos específicos para etiquetagem.

• Assegura que todos os aspectos da verificação e inspeção do produto acabado são cumpridos.

• Assegura controle sobre fornecedores, bem como os requisitos definidos para os produtos recebidos de fornecedores.

Maintenance

• Manutenção e gerenciamento do ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.

• Manutenção e gerenciamento da infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.

• Gestão dos recursos necessários para manutenção, garantindo que os mesmos estejam disponíveis e adequados, incluindo 
equipe de manutenção, suprimentos, maquinário e instalações.

MCAD Connector • Administra e protege objetos CAD e acompanha as alterações de engenharia, mantendo o relacionamento preciso entre os 
objetos CAD e a estrutura produto das aplicações SoftExpert. Também gerencia e integra todos os arquivos das peças, 
metadados, suas características e dimensões controladas.



PDM
• Validação de projeto, desenho de peça, prototipagem, registros de inspeção e comparação com outros projetos.

• Integra com MCAD para garantir a documentação e controle de todos os requisitos de produto.

• Automatiza a definição das características do produto, definindo características especiais e aplicando os devidos controles para 
garantir máxima qualidade e segurança.

• Define e gerencia todos os produtos fornecidos pela organização.

Performance • Definição de objetivos, indicadores, metas e planos de ações (planejamento) para atendimento da Política estabelecida pela 
organização.

• Desdobramento dos objetivos, indicadores, metas e planos de ações nas funções e níveis pertinentes da organização.

• Definição de métodos adequados ao monitoramento e, onde aplicável, a medição dos objetivos, indicadores, metas, planos de 
ações e processos estabelecidos pela organização.

Problem Manager • Determinação das causas de não conformidades reais e potenciais.

• Análise de causa através de ferramentas como Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe) e 5 Porquês.

Process

• Planejamento e desenvolvimento dos processos necessários a realização do produto.

• Definição dos recursos, materiais e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento do processo produtivo, 
desde o seu início até a entrega ao cliente.

• Controle de mudanças de processo, notificando a organização e outras partes interessadas sobre novas revisões.

• Definição dos processos necessários na organização e aplicados no projeto, desenvolvimento e entrega do produto.

Project • Planejamento e controle.

• Determinação dos estágios apropriados.

• Registro de análise crítica, verificação e validação adequadas a cada estágio.

• Definição de responsabilidades e autoridades, certificando-se que apenas pessoal treinado e com as competências adequadas 
estarão envolvidos.

• Determinação de entradas, saídas e registros necessários.

• Controle de alterações de projeto.  

• Verificação e validação.

Risk • Identifica riscos, realizando a análise e avaliações de impacto dos mesmos, bem como definindo controles e planos de ação para 
mitigar seus efeitos.

• Auxilia a organização a gerir os riscos associados ao seu ambiente organizacional e as mudanças deste ambiente.

Survey

• Automação e programação de questionários e convites por e-mail.

• Gestão online do cronograma – convites e andamento.

• Possibilidade de aplicação de questionários anônimos.

• Visão instantânea dos resultados dos questionários.

• Compartilhamento das análises e relatórios.

• Questões de múltiplos estilos, incluindo tabelas, resposta única, respostas múltiplas e perguntas abertas.

• Simplificação dos dados através de ferramentas de análise.

• Uso e aplicação de modelos de questionários.

SPC • Determinação do monitoramento e da medição necessários para fornecer evidências da conformidade do produto com os 
requisitos determinados.

• Monitoramento e medição das características do produto em estágios apropriados do processo de realização do produto, a fim de 
verificar se seus requisitos foram atendidos de acordo com as providências planejadas.

• Garante que o monitoramento e a medição serão realizados de maneira consistente com os requisitos especificados.

• Mantém dados estatísticos sobre processos produtivos e produtos.

Training

• Avaliação da eficácia dos treinamentos.

• Manutenção de registros de treinamentos.

• Conscientização da pertinência e da importância das atividades realizadas por cada pessoa e de como ela contribui para atingir 
os objetivos propostos pela organização.

• Treinamento e outras ações implementadas para atingir a competência necessária.

Componente Requisitos



Modelagem dos processos de negócio Gerenciamento de Riscos

Controle de Auditorias Gestão de Produtos
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Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é 
disponibilizada pela SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos 
produtos e serviços da SoftExpert são aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem 
ser opcionais ou dependentes da composição da(s) oferta(s) adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio. Leve sua empresa para o próximo nível


