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Cyber & Security Solutions (C&SS) 
 

Descrição e Propósito  
A unidade Cyber and Security Solutions da Boeing oferece proteção de infraestrutura 
crítica, análises de rede de vigilância e de dados, proteção à informação, garantia de 
missão e capacidades de operações de informação para clientes nas esferas federal, 
comercial e internacional. Entre os clientes da C&SS estão o Departamento de Defesa, 
governos civis, empreendimentos comerciais e até operadoras de celulares, que se 
beneficiam das décadas de experiência da Boeing com soluções de segurança, muitas 
das quais a empresa utiliza para operar e proteger sua própria rede virtual privada, uma 
das maiores do mundo.    
 
A Boeing oferece proteção em diferentes camadas, por meio de um conjunto coeso de 
ferramentas interativas baseadas em percepção situacional, análise e suporte decisório 
a fim de garantir proteção em tempo real, confiável e global à rede de seus clientes. As 
soluções da Boeing proporcionam uma arquitetura de plataforma para todo o continuum 
de operações de segurança, da identificação da ameaça à resposta. Além disso, as 
capacidades da  Boeing em termos de rapidez na inserção de tecnologia, teste de rede 
e ambientes de experimentação permitem que suas soluções respondam a ameaças 
novas e emergentes por meio da criação de protótipos de sistemas e softwares. A 
C&SS e seus clientes se beneficiam da ampla experiência da Boeing em todos os 
domínios operacionais. 
 

Cliente(s): 
Entre os clientes da C&SS estão agências governamentais nacionais e internacionais, 
além de empreendimentos comerciais. A C&SS está subordinada à divisão Electronic & 
Information Solutions da Boeing, oferecendo expertise em segurança cibernética aos 
programas da Boeing Defense, Space & Security e da Boeing Commercial Airplanes.  
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Contato:  
Idalia Hill 
Electronic & Information Solutions 
Escritório: +1 703-995-4280 
Celular: +1 703-401-6968 
idalia.m.hill@boeing.com   
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