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Os primeiros 100 anos

HISTÓRIA

Fundada em 1916 na região
de Puget Sound, no estado
de Washington, nos EUA.

Tornou-se uma das
principais fabricantes de
aeronaves militares e
comerciais

Uma herança que espelha a história do voo

Concluiu uma série de fusões e
aquisições estratégicas para
se tornar a principal empresa
aeroespacial do mundo
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Os próximos 100 anos

O QUE FAZEMOS HOJE

DEFESA,
ESPAÇO E
SEGURANÇA

AERONAVES
COMERCIAIS
A família de aeronaves Boeing 7series é líder no setor

BOEING
CAPITAL

CORPORATION

Soluções de financiamento
focadas nas exigências do
clientes

Maior fabricante mundial de
aeronaves militares e satélites e
principal prestadora de serviços
para a NASA

SERVIÇOS
GLOBAIS
Um negócio exclusivo de
serviços focados nas
necessidades dos clientes
globais de defesa, espaço e
comerciais

Provedora de integração de
sistemas em larga escala,
tecnologia de rede e soluções

Conectar e proteger as pessoas globalmente
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PROPÓSITO E MISSÃO

Conectar, proteger, explorar e inspirar o mundo por meio da Inovação Aeroespacial
ASPIRAÇÃO

Ser a melhor no setor aeroespacial e uma defensora industrial global sólida
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
Operar como uma única Boeing

Metas para 2025
Liderança de mercado
Desempenho e retornos no quartil superior
Crescimento movido pela produtividade
Excelência em design, fabricação e serviços
Inovação acelerada
Escala e profundidade globais
Melhores equipe, talento e líderes
Ser uma importante cidadã corporativa

Criar força com base nos pontos fortes

Valores Sólidos
Integridade
Qualidade
Segurança
Diversidade e inclusão
Confiança e respeito
Cidadania corporativa
Sucesso de stakeholder

Aperfeiçoar e intensificar para vencer

Comportamentos da Boeing
Liderar com coragem e paixão
Investir em nossa equipe e empoderar uns
aos outros
Ganhar com velocidade, agilidade e escala
Colaborar com sinceridade e honestidade
Alcançar mais, aceitar a mudança e
aprender com as falhas
Obter resultado com excelência – seguir os
valores sólidos

NOVA ORDEM DE NEGÓCIOS

Fornecer valor de alto nível para clientes, colaboradores, acionistas, comunidades e parceiros

Boeing Global

ONDE ESTAMOS

Mais de

150 MIL

US$101,1
BILHÕES
Em receitas em 2018
Apoio de produtos e serviços
para clientes em mais

DE
150 PAÍSES

COLABORADORES DA

BOEING

Centros e
programas de
pesquisa, design e
desenvolvimento de
tecnologia em
vários países

Parcerias de fabricação,
serviços e tecnologia com
empresas do mundo todo
Contratos com mais de

20 mil

fornecedores e parceiros
globalmente

Nos Estados Unidos e
em mais de

65 PAÍSES

Parcerias em todo o mundo para crescimento e prosperidade mútuos

70%

Da receita de
aeronaves
comerciais
historicamente
de clientes fora
dos Estados
Unidos
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Liderança da Empresa

QUEM SOMOS

David L. Calhoun
Presidente e CEO

Conselho executivo

Stanley A. Deal
Vice-Presidente
Executivo,
Presidente e CEO
da Boeing Aviação
Comercial

Greg Smith
Diretor Financeiro,
Vice-Presidente
Executivo de
Desempenho e
Estratégia Empresarial

Leanne Caret
Vice-Presidente
Executiva,
Presidente e CEO
da Boeing Defesa,
Espaço &
Segurança

Timothy Keating
Vice-Presidente
Executivo de Relações
Governamentais

Ted Colbert
Vice Presidente
Executivo,
Presidente e CEO da
Boeing Serviços
Globais

Marc Allen
Vice-Presidente
Sênior e Presidente
da Parceria com a
Embraer e das
Operações
Relacionadas do
Grupo

Michael Arthur
Presidente da Boeing
Internacional

Greg Hyslop
Diretor de
Tecnologia, VicePresidente Sênior
de Engenharia,
Teste e Tecnologia

Jenette Ramos
Vice-Presidente
sênior de cadeia de
suprimentos e
operações
relacionadas

Heidi Capozzi
Vice presidente
Sênior de Recursos
humanos

Diana Sands
Vice-Presidente
Sênior do Gabinete
de Governança
Interna e
Administração

Brett C. Gerry
Vice-Presidente
Jurídico

Niel Golightly
Vice Presidente
Sênior de
Comunicação

Vishwajeet (Vishawa) Uddanwadiker
Diretor de Informática
Vice Presidente Sênior Interino de
Tecnologia da Informação e Análise de
Dados
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Aviões Comerciais

NEGÓCIO PRINCIPAL

Sede na região de

US$60,7
BILHÕES

PUGET
SOUND

No Estado de Washington
com operações em vários
estados dos EUA

Aproximadamente

64 MIL

COLABORADORES
DA

BOEING

Os aviões da Boeing
representam cerca de metade
da frota mundial, com mais de
10 mil jatos em serviço

Em receitas em 2018
Oferece uma família de
aeronaves e um amplo
portfólio de serviços de
aviação para companhias
aéreas de passageiros e
carga em todo o mundo

A fonte da indústria para soluções focadas no cliente

80%

Das vendas (por
valor) são para
clientes de fora
dos Estados
Unidos
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Defesa, espaço e segurança

NEGÓCIO PRINCIPAL

Sede em

ARLINGTON,

US$23,2
BILHÕES

Em receitas em 2018

Mercados principais incluem
sistemas de armas, ataque direto
e mísseis integrados

VIRGINIA

com colaboradores em 21
países e 47 estados dos EUA

Aproximadamente

37 MIL

COLABORADORES
DA

BOEING

CRIADA EM
2002

para integrar as capacidades de
defesa, espaço, inteligência e
comunicação da
Boeing

Os mercados de foco
incluem aeronaves
militares com rotores,
derivativos comerciais,
exploração espacial
humana, satélites,
serviços e sistemas
autônomos.

Oferecendo aos clientes capacidades reconhecidas do fundo do mar até o espaço sideral
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Global Services

NEGÓCIO PRINCIPAL
Aproximadamente

Sede na área de

US$17

DALLAS,
TEXAS

com operações em todo o
mundo

23 MIL

COLABORADORES DA

BOEING

BILHÕES

Em receitas em 2018
Serviços focados nas
necessidades globais de
defesa, espaço e
comerciais dos clientes

A fonte da indústria para soluções focadas no cliente

CRIADA EM 2017

Para integrar as capacidades
de serviços dos setores de
defesa, espaço e comercial

UMA ÁREA
INOVADORA E
REVOLUCIONÁRIA

gerando um pipeline robusto de
produtos e serviços para
clientes em todo o mundo

Concebida para
uma resposta mais
rápida ao cliente e
agilidade
operacional, com
uma infraestrutura
otimizada
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Boeing Capital Corporation

NEGÓCIO PRINCIPAL

Sede na região de

BOEING
CAPITAL

PUGET
SOUND

No Estado de Washington

CORPORATION
Soluções de financiamento
focadas nas exigências do
cliente
Apoia as unidades de negócios,
gerencia o portfólio e garante a
disponibilidade de financiamento
para os clientes da Boeing.

50

ANOS

Foca em ativos
que são críticos
para as principais
operações dos
clientes da Boeing

de história como provedora
global de soluções de
financiamento

.

A fonte da indústria para soluções focadas no cliente
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

Preparando os líderes do amanhã

ESTIMULA OBJETIVOS DE
NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS

Por meio da aprendizagem
tradicional, experiencial e contínua

DESENVOLVE A
CAPACIDADES DE
FUTUROS LÍDERES

Aborda os desafios reais de
negócios em um

CENTRO DE LIDERANÇA
RESIDENCIAL DE PONTA

Explorando todo o potencial dos líderes da Boeing para definir o futuro
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ENGAJAMENTO GLOBAL DA BOEING

Cria mudanças positivas nas
comunidades locais por meio de
doações, voluntariado e da maneira
como operamos nossos negócios

Mais de :

US$ 284 milhões

investidos pela Boeing, seus funcionários aposentados
para ajudar a construir melhores comunidades ao redor
do mundo em 2018

Fazer parte de nossas comunidades é um valor central da Boeing

Apoiando Comunidades Locais

Parcerias com
organizações
comunitárias em
todo o mundo
por meio de
investimentos
estratégicos,
engajamento dos
colaboradores e
ações de defesa
de direitos
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Ações e Compromissos Ambientais

PROTEGENDO NOSSO PLANETA

INSPIRAR A COLABORAÇÃO
GLOBAL

Importante colaboração global para promover o progresso em
desempenho e proteção ambiental

INOVAR PARA O DESEMPENHO
Estimulando a eficiência da indústria
com tecnologias inovadoras

EXCELÊNCIA EM
SUSTENTABILIDADE

Compromisso com zero de aumento
nas emissões de gases de efeito
estufa, consumo de água, resíduos
sólidos em aterros sanitários e
geração de resíduos nocivos nas
operações da empresa

Liderança ambiental global por meio da inovação aeroespacial
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