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Na América Latina, a Boeing mantém 
279 funcionários, incluindo a equipe 
da nossa subsidiária, Boeing EnCore 
Interiors, uma empresa de interiores 
de aeronaves no México.

A Boeing tem 42 fornecedores 
diretos e 29 fornecedores indiretos 
em 3 países da América Latina que 
fabricam estruturas, asas e peças de 
propulsão/aeroespaciais.

Nas próximas duas décadas, a Boeing 
espera uma demanda de 2.530 novas 
aeronaves da América Latina 
e no Caribe.  

Com a Mesa Redonda sobre 
Biomateriais Sustentáveis, a Boeing 
investiu US$ 2 milhões em iniciativas 
que maximizam os benefícios sociais, 
econômicos e ambientais para as 
comunidades brasileiras locais, 
desenvolvendo matéria-prima para 
a produção de SAF (combustível 
sustentável de aviação).

A Boeing criou um Roteiro de 
Biocombustíveis Sustentáveis de 
Aviação para o Brasil, realizando um 
levantamento nacional dos desa�os 
e oportunidades associadas ao 
desenvolvimento e à comercialização 
de SAF. 

668 aeronaves
A Boeing já entregou produtos de defesa 
a 5 países, desde helicópteros, mísseis 
arpão, veículos aéreos não tripulados – 
VANTs (drones), treinadores de biplanos, 
transportes de petroleiros, bombardeiros 
de ataque leve e satélites.

Desde a inauguração da Boeing 
Research & Technology Brazil (BR&T-B) 
em 2014, a Boeing realizou 35 registros 
de invenções para obter patentes. 

A BR&T-B liderou projetos de autonomia e 
espaço aéreo autônomo, operações de frota, 
metais de última geração, reciclagem de metais 
e compostos, aeroacústica, biocombustíveis, 
sensoriamento remoto, comportamento de 
multidão e conforto da cabine.

A Boeing tem 668 aeronaves 
comerciais em operação na 
América Latina.

A Boeing ajuda a Aeroméxico em suas 
iniciativas de análise de dados com 
ferramentas digitais para reduzir o 
consumo de combustível e as emissões 
de carbono relacionadas ao uso do 
combustível. A Aeroméxico é um dos 
parceiros da Boeing com melhor 
e�ciência operacional.  

A Boeing doou mais de US$ 7 milhões 
em ações �lantrópicas para 9 países 
latino-americanos desde 2008, incluindo 
US$ 900 mil que foram usados em 
programas STEM (ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática) em 2020.

A Boeing trabalha com a 
Fundação Pan-Americana para 
o Desenvolvimento em 8 países 
latino-americanos para treinar 
professores e preparar alunos por 
meio das STEM Americas Academies.

A Boeing colabora com dois parceiros 
sem �ns lucrativos no Brasil – 
Educando e o Instituto Ayrton 
Senna – para aumentar a diversidade, 
competência e interesse em carreiras 
nas áreas STEM.

www.Boeing.com.br

Desde 2016, a Boeing ajuda a Aero-
méxico em suas iniciativas de análise 
de dados com a adoção de ferramentas 
digitais para reduzir o consumo de 
combustível e as emissões de carbono 
relacionadas ao uso do combustível, 
como Flight Deck Advisor, Flight Planning 
and Aviator Services e Fuel Dashboard. 

Parceria com a América Latina e Caribe


