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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

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

DEFESA,
ESPAÇO E
SEGURANÇA
Um dos maiores fornecedores
de defesa do mundo e a
principal prestadora de
serviços da NASA

Conectar e proteger as pessoas globalmente

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

CORPORAÇÃO
DE CAPITAL DA
BOEING
Experiência global
em soluções
inovadoras de
financiamento
aeroespacial

3

NOSSASPRIORIDADES

Operar com segurança no ambiente global da
COVID-19
Devolver o 737 com segurança para o serviço global
Reconstruir a confiança
Focar em nossos valores

�

Operar com excelência
Restaurar a saúde da produção
Investir em nosso futuro
Alcançaremos nossas prioridades ao empoderar nossas pessoas

NOSSOSVALORES
�

a:

COMO
OPERAMOS:

COMO AGIMOS:

Com engenharia de excelência

Liderando em segurança, qualidade,
integridade e sustentabilidade

Com responsabilidade - do
começo ao fim

Contribuindo com humildade, inclusão
e transparência

Aplicando princípios Lean

Trazendo as melhores práticas de
liderança

Eliminando o retrabalho
Recompensando a
previsibilidade e estabilidade
em todas as áreas do nosso
negócio

Conquistando a confiança e
preferência dos stakeholders
Respeitando uns aos outros e
capacitando uma equipe global e
diversificada

Inovar e operar para tornar o mundo melhor

Boeing Global

ONDE ESTAMOS

Mais de

140 MIL
COLABORADORES DA

US$58.2
BILHÕES
de receita de 2020
Apoio de produtos e serviços
para clientes em mais de

150 PAÍSES

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

Contratos com mais de

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

Aprox.

12 mil

Nos Estados
Unidos e em mais de

fornecedores globalmente

65 PAÍSES

Parcerias em todo o mundo para crescimento e prosperidade mútuos

80%

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

QUEM SOMOS

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

David L. Calhoun
Presidente e CEO

Marc Allen
Diretor de Estratégia,
Vice-Presidente Sênior
de Estratégia e
Desenvolvimento
Corporativo

Kevin Schemm
Vice-Presidente
Sênior de Finanças
Empresariais

Leanne Caret
Vice-Presidente

Ted Colbert
Vice-Presidente

Greg Smith
CFO,

Greg Hyslop
Engenheiro Chefe,

Michael D’Ambrose
Vice-Presidente

Brett C. Gerry
Diretor de Jurídico,

Executiva,
Presidente e CEO
da Boeing Defesa,
Espaço &
Segurança

Executivo,
Presidente e CEO
da Boeing Serviços
Globais

Vice-Presidente
Executivo

Vice-Presidente
Executivo da
Boeing Engenharia,
Teste & Tecnologia

Executivo de
Recursos Humanos

Vice-Presidente
Executivo de
Governança Global

Michael Arthur
Vice-Presidente
Sênior da Boeing,
Presidente da Boeing
Internacional

Chris Raymond
Vice-Presidente,
Diretor de
Sustentabilidade

Ed Dandridge
Vice-Presidente
Sênior de
Comunicação

William Ampofo
Vice-Presidente do
Conselho de
Processo
Empresarial:
Cadeia de
Suprimentos

Susan Doniz
Diretora de Informática e
Vice-Presidente Sênior
de Tecnologia da
Informação e Análise de
Dados

Mark Jenks
Vice-Presidente
Sênior do Conselho
de Processo
Empresarial:
Gerenciamento de
Programa

Uma Amuluru
VicePresidente de
Governança

Carole A. Murray
Vice-presidente; Presidente,
Conselho de Operações de
Qualidade

Michael Delaney
Diretor de
Segurança
Aeroespacial,
Vice-Presidente
Sênior

Timothy Keating
Vice-Presidente
Executivo de
Relações
Governamentais

David A. Dohnalek
Vice Presidente Sênior,
Tesoureiro

Bill Osborne
Vice-Presidente
Sênior do Conselho
de Processo
Empresarial:
Indústria
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Negócio Principal

AVIÕES COMERCIAIS

Aproximadamente

Sede na região de

US$16.2
BILHÕES

PUGET
SOUND
no Estado de Washington,
com operações em vários
estados dos EUA

34 MIL
COLABORADORES DA

BOEING

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

de receita de 2020
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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Negócio Principal

DEFESA, ESPAÇO & SEGURANÇA

Aproximadamente

US$26.3

Sede em

15 MIL

ARLINGTON,

COLABORADORES DA

VIRGINIA

BOEING

CRIADA EM 2002 para

BILHÕES

de receita de 2020

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

Oferecendo aos clientes capacidades reconhecidas do fundo do mar ao espaço sideral

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.
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Negócio Principal

SERVIÇOS GLOBAIS

Aproximadamente

Sede em

US$15.5

PLANO,
TEXAS
com operações em todo o
mundo

17 MIL
COLABORADORES DA

BOEING

BILHÕES

de receita de 2020
Serviços focados nas
necessidades globais dos
clientes em defesa, espaço e
comerciais

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

ÁREA INOVADORA
E DISRUPTIVA
que gera um pipeline robusto
de produtos e serviços para
clientes em todo o mundo

Concebida para fornecer
uma resposta mais rápida ao
cliente e agilidade
operacional, com uma
infraestrutura otimizada
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Negócio Principal

BOEING CAPITAL CORPORATION
Sede na região de

Organização

PUGET
SOUND

US$2.0
BILHÕES

no Estado de
Washington e com
escritórios em

TODO O
MUNDO

Em carteira em 2020
Focada em ativos que
são críticos para as
principais operações
dos clientes da
Boeing

Expertise global em soluções financeiras inovadoras

Alcance

50+ANOS
como fornecedora global de
inovações aeroespaciais,
financiando soluções e
ditando os padrões da
indústria

Política regulatória
estratégica
Gerenciamento de
carteira
Proteções e
financiamentos
Centro de excelência em
risco ao crédito corporativo
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ENGAJAMENTO GLOBAL DA BOEING

Os investimentos beneficentes
da Boeing desenvolvem os
inovadores de amanhã por meio de
educação STEM, apoiam os militares
veteranos e suas famílias, e
promovem a equidade racial e a
justiça social na sociedade.
Em 2020, a Boeing e seus funcionários e
aposentados investiram mais de

US$234 milhões

Apoiando Comunidades
Locais

Fazemos
parcerias com
organizações
comunitárias em
todo o mundo
para promover
mudanças por
meio de
investimentos
estratégicos,
engajamento de
funcionários e
esforços de
defesa.

para ajudar a construir melhores
comunidades ao redor do mundo

Fazer parte de nossas comunidades é um valor central da Boeing
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Gestão Ambiental, Progresso Social e
Valores Baseados em Governança

SUSTENTABILIDADE

PESSOAS

PRODUTOS E
SERVIÇOS

A nossa história começa
com as nossas pessoas

Inovamos para um
futuro melhor

· Saúde e Segurança dos
Colaboradores

· Segurança e
Confiabilidade de
Produtos

· Diversidade e Inclusão
· Direitos Humanos
· Educação e Treinamento

Diversity Inc. nomeou a
Boeing

Uma das 50
companhias
mais diversas

· Qualidade
· Meio ambiente

Reduzimos as
emissões em
20%-25%
a cada nova geração de
aviões Boeing comparada à
geração anterior.

Inovar e operar para tornar o mundo melhor

COMUNIDADES

Nossas comunidades
são importantes para
nós
· Impacto na comunidade
· Educação STEM
· Veteranos

Investimos
US$2 bilhões
em nossas comunidades
nos últimos 10 anos.

OPERAÇÕES

Não é apenas importante
o que fazemos - mas
como fazemos
· Ética e Condução dos
Negócios
· Meio ambiente
· Cadeia de Suprimento

As fábricas da Boeing em Renton,
Wash. e Charleston, S.C. bem como
as plantas em Illinois, Indiana, Ohio,
Pennsylvania e Texas operam com

100% de eletricidade
renovável.
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