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Resumo do desempenho ambiental
2007–2012

         
        
 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Receita $66.387 $60.909 $68.281 $64.306 $68.735 $81.698 N/A N/A
(Dólares americanos em milhões)  
 
Emprego 159.313 162.191 157.073 160.537 171.175 174.429 N/A N/A
(�nal do ano) 
 
Entregas 552 474 602 577 592 745 N/A N/A
(aviões comerciais e aeronaves de 
produção de defesa recém-construídas) 
 
Emissões de CO2 1,29 1,25 1,21* 1,17* 1,20* 1,17 9% 26%
(em milhões de toneladas métricas) 
 
Consumo de energia 12,97 12,71 12,67 12,27 12,87 12,64 3% 21%
(em milhões de MMBTUs ou trilhões 
de Unidades Térmicas Britânicas (BTU))
 
Resíduos perigosos   8,99 7,71 8,15 6,94 7,50 7,40 18% 33%
(em milhares de toneladas americanas geradas)
 
Consumo de água  1,83 1,81 1,71 1,63 1,66 1,80 2% 20%
(em bilhões de galões americanos)
 
Resíduos sólidos desviados dos aterros 58% 64% 68% 73% 76% 79% 36% N/A
(como porcentagem do total de resíduos 
sólidos não perigosos gerado)
 
Multas ambientais $0,472 $0,024 $0,028 $0,647 $0,226 $0,079 N/A N/A
(Dólares americanos em milhões) 

*2009 a 2011 O total da emissão de CO2 foi ajustado para re�etir os fatores atualizados de EPA eGRID dos EUA

Melhoria em 
porcentagem 
absoluta

Melhoria em 
porcentagem 
normalizada

DE 2007 A 2012,
NÓS AUMENTAMOS

AO MESMO TEMPO EM 
QUE REDUZIMOS...

as ENTREGAS DE 

AERONAVES em  

as emissões de DIÓXIDO 
DE CARBONO em

RESÍDUOS 
PERIGOSOS em

USO DE ÁGUA da 
produção em

Resultados de desempenho Desde 2007, a Boeing reduziu o uso de energia em 3 por 
cento em uma base absoluta e 21 por cento em uma base 

ajustada pela receita. 
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Durante um período de cinco 
anos, no qual nós desenvolvemos 
dois novos aviões econômicos 
em termos de combustível e 
aumentamos as entregas de 
aeronaves em mais de 50 por 
cento, nós também reduzimos as 
emissões de CO2, o uso de energia, 
a geração de resíduos perigosos 
e o consumo de água em nossas 
operações. Ao mesmo tempo, nós 
abrimos uma nova fábrica, gerando 
mais de 13.000 novos empregos e 
aumentando as receitas anuais a 
um recorde de US81,7 bilhões.

Como resultado de nossos esforços 
de conservação, a Agência de 
Proteção Ambiental dos EUA 
reconheceu nosso progresso e 
nomeou a Boeing como Parceira 
ENERGY STAR® do ano de 2013, 
o terceiro ano consecutivo que 
recebemos o reconhecimento. 

Esse é o tipo de crescimento 
sustentável com o qual a Boeing 
está comprometida conforme 
olhamos para o próximo século.

Nosso objetivo é alcançar um 
crescimento zero de carbono nos 
próximos cinco anos à medida 
que nosso negócio continua a se 
expandir. O objetivo de nossas 
fábricas e operações é um 
crescimento zero absoluto em 
emissões de CO2, consumos de 
água e resíduos sólidos enviados 
para aterros e crescimento zero 
ajustado por receita em materiais 
perigosos até 2017.

Nosso desempenho ambiental vai 
muito além de nossas instalações. 
A Boeing está pesquisando e 
desenvolvendo novas tecnologias 
que ajudarão a definir a próxima 
geração de aviões mais limpos, 
silenciosos e econômicos em 
termos de combustível. 

O 737 MAX, atualmente em 
desenvolvimento, apresenta uma 
redução em 13 por cento de 
emissão de carbono se comparado 
ao Next-Generation 737 atual, 
já sendo considerado o avião 
mais econômico em termos de 
combustível de sua classe.

Nosso novo 787 Dreamliner e a 
aeronave 747-8 oferecem uma 
redução de dois dígitos na emissão 
de carbono se comparados aos 
aviões que eles substituem; além 
disso, estamos em negociação 
com os clientes sobre o 777X, 
uma nova aeronave derivativa que 
deverá oferecer o consumo de 
combustível mais baixo por assento 
que qualquer avião em serviço 
comercial.

Em setembro, nós concluímos a 
primeira rodada de testes de voo 
em nosso projeto ecoDemonstrator, 
que ajudará a acelerar o 
desenvolvimento de produtos, 
materiais e designs ambientalmente 
avançados.

Este ano, o Phantom Eye ganhou 
o céu para seu terceiro teste de 
voo. A aeronave não tripulada 
de altitude elevada voa com 

combustão limpa de hidrogênio e 
deixa somente vapor de água na 
atmosfera. Também concluímos 
um teste de voo do X-48C, uma 
aeronave de pesquisa que combina 
com eficiência o corpo e a asa em 
uma unidade única que oferece 
perspectivas promissoras de alta 
eficiência de combustível e menos 
ruído. 

Continuando, a Boeing está 
seguindo adiante em seu papel 
de liderança em esforços globais 
para ajudar o setor de aviação 
comercial a alcançar a meta de 
crescimento neutro de carbono até 
2020. Nós estamos trabalhando 
com parceiros internacionais 
para levar o desenvolvimento de 
biocombustíveis sustentáveis 
de aviação da fase de testes à 
produção para uso diário. Estamos 
empenhados com o setor global 
para reduzir substâncias químicas 
perigosas usadas em nossos 
produtos e aumentar a eficiência 
da rede de tráfego aéreo global, o 
que reduzirá significativamente as 
emissões.

Nós também investimos 
continuamente em tecnologias 
inovadoras para atender a exigência 
de nossos clientes por desempenho 
preciso, associado a melhorias 
ambientais revolucionárias.

Em tempos de rápidas mudanças , 
a Boeing está comprometida com 
a liderança ambiental responsável e 
o crescimento sustentável, criando 
uma Boeing melhor e ajudando a 

Jim McNerney  
Diretor, Presidente e 
CEO  
The Boeing Company 

Kim Smith  
Vice Presidente da 
Boeing  
Meio ambiente, saúde 
e segurança

Nosso compromisso: 
Mensagem de liderança 

Há cinco anos, nós definimos metas ambiciosas para 
reduzir nosso impacto ambiental e, ao mesmo tempo, 

aumentar significativamente o nosso negócio. Graças à 
dedicação e ao trabalho árduo de todos na Boeing, nós 

alcançamos essas metas e estamos preparados para progredir 
mais nos próximos anos.
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Projetar levando em conta o 
ambiente significa que nossos 
engenheiros “projetam para dentro” 
maior eficiência em energia e uso 
de água e materiais sustentáveis 
e “projetam para fora” emissões 
de carbono, materiais perigosos e 
geração de ruídos. Nós chamamos 
a estratégia de Projeto para o 
Ambiente. Ele analisa e reduz o 
impacto ambiental de um produto 
em seu ciclo de vida, começando 
com o projeto e a fabricação, 
se estendendo para o uso em 
funcionamento e reciclagem e 
descarte no fim da vida útil.  

Nova tecnologia 
O Programa ecoDemonstrator 
da Boeing acelera a tecnologia 
que aprimorará o desempenho 
e a sustentabilidade ambientais 
do setor de aviação. Cada avião 
ecoDemonstrator testa e aplica 
novas tecnologias e materiais que 
tornam a aeronave Boeing mais 
limpa, silenciosa e eficiente em 
termos de combustível. 

Uma parte fundamental do 
Programa ecoDemonstrator 
é a parceria exclusiva com o 
setor de aviação e o programa 
CLEEN (Continuous Lower 
Energy Emissions and Noise) da 
Administração Federal de Aviação 
dos Estados Unidos (FAA, na sigla 
em inglês). Ao longo dos próximos 
anos, a FAA ajudará a financiar 
partes do programa; por exemplo, 

teste de tecnologias de célula e 
motor projetado para aumentar a 
redução de emissões de gases de 
efeito estufa e geração de ruídos.  

A reciclagem de aeronaves no 
fim de suas vidas úteis reduz 
significativamente o desperdício 
e elimina a necessidade de novos 
materiais. A Boeing foi uma líder na 
criação Associação de Reciclagem 
de Frotas de Aeronaves, que 
aumentou para mais de 40 
membros. 

Produtos mais limpos 
A Boeing continua a ser pioneira na 
introdução de novas tecnologias 
inovadoras que aprimoram o 
desempenho ambiental de nossos 
produtos e serviços. Nós estamos 
desenvolvendo o 737 MAX, que 
consumirá 13 por cento menos 
combustível, produzirá menos 
emissões de carbono e será 40 por 
cento menos ruidoso se comparado 
ao seu antecessor. 

O 787 é a referência ambiental para 
o setor aeroespacial. Com motores 
avançados e fuselagem e asas 
de fibras de carbono compostas, 
o Dreamliner é 20 por cento 
mais econômico em termos de 
combustível do que outros aviões 
de tamanhos compatíveis e mais 
ambientalmente avançados em seu 
ciclo de vida. 

Com motores avançados, novo 
desenho da asa, ligas de alumínio 

avançada leves e materiais 
compósitos, o novo 747-8 reduz o 
consumo de combustível em 14 por 
cento e as emissões de carbono em 
15 por cento, sendo 30 por cento 
menos ruidoso do que o 747-400 
que substituiu. 

Voo futuro 
A Boeing está pesquisando e 
desenvolvendo novos projetos de 
aeronaves e sistemas de propulsão 
que podem ser a próxima etapa na 
evolução de aeronaves e um grande 
avanço em direção à tecnologia 
sustentável. 

O Phantom Eye movido a 
hidrogênio-um veículo não tripulado 
resistente projetado para se manter 
suspenso por até quatro dias 
concluiu seu terceiro voo em abril 
de 2013 e demonstrou com sucesso 
um sistema de propulsão com 
combustão mais limpa, que deixa 
somente água na atmosfera. 

A aeronave de pesquisa Boeing 
X-48C concluiu seu 30º voo no 
início de 2013, finalizando com 
sucesso um programa de teste 
de quase um ano que validou as 
características aerodinâmicas do 
conceito de design de fuselagem 
e asa combinados. Os testes de 
voo forneceram dados úteis do 
potencial da fuselagem e das 
asas, combinados para aumentar 
significativamente a economia de 
combustível e reduzir os ruídos.

A Boeing testa 
tecnologias avançadas 
de motor a jato 
no Stennis Space 
Center da Nasa, em 
Mississippi. Aplicações 
inovadoras de materiais 
como cerâmica de 
matriz composta 
tornarão os motores 
mais silenciosos, mais 
leves e mais eficientes. 
(Foto Boeing)

Projetando o futuro As inovações em tecnologia e engenharia têm um papel 
fundamental nas melhorias contínuas no desempenho 

ambiental de nossos produtos. Mais de 75 por cento dos 
esforços de P&D da Boeing Comercial contribuem para 

aperfeiçoar as inovações ambientalmente avançadas.
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Nós também desviamos dos aterros 
resíduos sólidos suficientes para 
encher mais de 13.000 caminhões 
basculantes e reduzimos as 
emissões de gases de efeito estufa 
a um valor equivalente à retirada de 
87.000 carros de circulação por um 
ano. A Boeing realizou esse feito ao 
mesmo tempo em que aumentou as 
entregas de aeronaves em mais de 
50 por cento. 

As reduções em uso de energia, 
consumo de água e resíduos 
sólidos enviados para aterros são os 
resultados de esforços agressivos 
da empresa para cumprir metas 
ambiciosas de 5 anos definidas em 
2007, a fim de reduzir o impacto 
ambiental nas operações da Boeing. 
(Os detalhes estão em “Resultados”, 
na página 5.) 

A Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA reconheceu nosso 
progresso nomeando a Boeing 
como Parceira ENERGY STAR® 
do ano de 2013, o terceiro ano 
consecutivo que recebemos o 
reconhecimento. 

Durante os próximos cinco anos, 
conforme a produção de aeronaves 
continua a aumentar, a Boeing está 
comprometida com o crescimento 
zero absoluto em emissões de 
gás de efeito estufa, resíduos 
sólidos para aterros e consumo 
de água, além do crescimento de 
“intensidade” zero em geração de 
resíduos perigosos.  

As melhorias no desempenho 
ambiental da Boeing acontecem 
graças a projetos inovadores, 
geralmente conduzidos por equipes 
de funcionários, em instalações na 
empresa: 

 Na Filadélfia, a reforma da 
fábrica de helicópteros Chinook, 
sediada em um prédio originalmente 
construído em 1929, gerou 
melhorias ambientais substanciais e 
economias de custos relacionados. 
Novas janelas e claraboias na 
fábrica permitem a entrada de luz 
natural, reduzindo o uso de energia. 
As novas caldeiras a gás natural, 
que são mais de 30 por cento mais 
eficientes em termos de energia, 
reduzem as emissões de dióxido de 
carbono em 14 por cento. 

 Em Long Beach, na Califórnia, 
o Douglas Center reduz o uso de 
eletricidade quase pela metade, 
e o de gás natural em mais de 
70%, ganhando o terceiro prêmio 
Challenge for Industry da EPA 
ENERGY STAR. O reconhecimento 
é oferecido cada vez que uma 
unidade reduz a intensidade da 
energia em 10 por cento em um 
período de cinco anos.  

A fábrica de montagem final Long 
Beach C-17 Globemaster III também 
recebeu o prêmio da EPA, uma das 
primeiras unidades de fabricação 
pesada da Boeing a receber o 
prêmio. Em 2013, a Long Beach 
juntou-se às unidades da Boeing 

em Charleston, S.C., Huntsville, Ala., 
Filadélfia e Salt Lake City por não 
enviar resíduos sólidos para aterros.  

 Nossa maior fábrica em Everett, 
Wash., economizou quase 33 
milhões de kilowatt-hora de energia 
nos últimos cinco anos, o suficiente 
para fornecer energia a 2.540 lares 
por um ano. Os funcionários da 
unidade eliminaram 500 milhões 
de milhas de deslocamento por 
meio de programas alternativos de 
transporte. 

A Boeing conta com fontes de 
energia renováveis e hidroelétricas 
sem carbono para quase metade 
de nosso consumo total de 
eletricidade. A energia hidroelétrica 
fornece mais de 80 por cento de 
eletricidade para nossas instalações 
na área de Seattle. Uma das 
maiores instalações solares de 
película fina nos Estados Unidos, 
conforme medido por capacidade 
de produção, pode ser encontrada 
no teto do mais novo prédio de linha 
de montagem da Boeing na fábrica 
de North Charleston, S.C. 

A Boeing desenha todos os 
projetos novos de construção e 
grandes reformas para atender 
à classificação LEED Silver ou 
superior.

A luz do dia preenche 
a renovada fábrica 
de montagem de 
helicópteros Chinook, 
na Filadélfia. Usar mais 
luz natural e instalar 
caldeiras novas e 
mais eficientes ajudou 
a unidade a reduzir 
substancialmente o 
uso de energia. (Foto 
Boeing)

Inovando para Zerar Nos últimos cinco anos, em suas fábricas e escritórios, 
a Boeing economizou energia suficiente para abastecer 

44.000 lares americanos por um ano. 
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Estratégias eficazes para manter e 
reduzir os níveis atuais de emissões 
de gases de efeito estufa serão 
críticas conforme a demanda por 
viagens pelo mundo continuar a 
crescer. De acordo com algumas 
estimativas, a frota mundial atual de 
20.000 aeronaves em funcionamento 
dobrará até 2030. É estimado que a 
aviação seja responsável por entre 2 
e 3 por cento das emissões totais de 
dióxido de carbono global, e a Boeing 
está comprometida em garantir que 
esse número não aumente conforme 
o tráfego aéreo continuar a crescer. 

Para isso, a Boeing está focada em 
construir mais aeronaves eficientes 
em termos de combustível, promover 
o desenvolvimento de biocombustíveis 
de aviação sustentável e aprimorar a 
eficiência do sistema de tráfego aéreo 
global. 

Biocombustíveis de aviação 
sustentável 
Mais de 1.500 voos comerciais 
e militares foram movidos a 
biocombustíveis sustentáveis, 
demonstrando com sucesso o 
desempenho dos combustíveis 
alternativos em uma variedade de 
aeronaves sem exigir modificação 
alguma nos aviões ou nos motores. O 
747-8 Freighter e o 787 Dreamliner da 
Boeing realizaram os primeiros voos 
biocombustíveis transatlânticos e 
transpacíficos em 2011 e 2012. 

A Boeing está trabalhando com 
parceiros internacionais para ajudar o 
desenvolvimento de biocombustíveis 
a passar de “demonstração” para 
produção, acelerando a expansão 
e a comercialização de um setor de 
biocombustíveis sustentáveis.

Os 100.000 voos comerciais diários 
nos aeroportos do mundo inteiro 
estão desperdiçando cerca de 8 
por cento dos seus combustíveis 
e gerando desnecessariamente 
emissões de gás com efeito estufa, 
por conta de operações e tecnologias 
de tráfego aéreo ineficientes e 
desatualizadas. A Boeing está 
colaborando ativamente com grupos 
do setor e reguladores internacionais, 
trabalhando para aprimorar a 
eficiência do tráfego aéreo global. 

Grupo ambiental de espaço aéreo 
internacional 
Obter um avanço significativo em prol 
da redução dos impactos ambientais 
do setor aeroespacial exigirá uma 
cooperação global entre fabricantes 
de aeronaves, seus fornecedores, 
clientes e reguladores. É por isso 
que a Boeing liderou a formação do 
Grupo ambiental de espaço aéreo 
internacional em 2011. Sua missão 
é ajudar o setor a desenvolver 
padrões comuns para trabalhar com 
a cadeia de abastecimento global 
em regulamentos químicos e outras 
questões ambientais. 

Por exemplo, as empresas 
aeroespaciais são obrigadas a 
identificar e a relatar produtos 
químicos e outras substâncias usadas 
na fabricação de seus produtos. 
O grupo criou uma abordagem 
voluntária e padronizada para 
empresas usarem com fornecedores 
ao coletar os dados. O padrão 
comum aumenta a eficiência, reduz 
os custos ao eliminar a necessidade 
de cada empresa desenvolver 
seu próprio sistema, e estimula 
o setor a identificar as maneiras 
ambientalmente responsáveis de 
substituir esses produtos químicos. 

A Boeing também está liderando 
os esforços do setor em encontrar 
alternativas para materiais perigosos 
usados na fabricação e operação de 
aeronaves. Um foco importante de 
pesquisa e desenvolvimento está em 
encontrar substitutos para o halon, 
usado na aviação para proteção 
contra fogo. Duas novas colaborações 
para o setor serão lançadas em 2013 
para encontrar substitutos para o 
halon para um uso mais amplo no 
motor, unidades auxiliares de energia 
e compartimentos de carga.

A Boeing desempenha 
um papel importante 
na pesquisa ambiental 
global que está 
ajudando o setor de 
aviação comercial a 
atingir suas metas de 
crescimento neutro  
de carbono a partir  
de 2020.  

Alemanha 
Biocombustíveis 

Estados Unidos  
Biocombustíveis 
E�ciência em tráfego 
  aéreo 
Energia renovável 
 

Arábia Saudita  
Energia solar 

Austrália 
Centro de pesquisas 
Biocombustíveis 
Fabricação de compósitos 
 

Espanha / UE  
Centro de pesquisas 
E�ciência em tráfego aéreo 
Meio Ambiente 
 

Japão 
Células de combustível  

Canadá 
Células de combustível 

EAU
Biocombustíveis 

México
Biocombustíveis 

China 
Centro de pesquisas  
Biocombustíveis 
E
ciência no tráfego aéreo

Reino Unido  
Reciclagem de 
  
bra de carbono  

Países Baixos 
Biocombustíveis
 E
ciência de voos 
 

Brasil 
Centro de pesquisas  
Biocombustíveis  

Suíça 
Bioenergia 
Bioenergia

Malásia 
Meio ambiente  

Inspirando a 
colaboração global 

Como a empresa líder de aeronaves do mundo, a Boeing 
está desempenhando um papel importante para ajudar 

o setor de aviação comercial a alcançar suas metas de 
crescimento neutro de carbono a partir de 2020 e uma redução 

de 50 por cento nas emissões de carbono até 2050.
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Com a ajuda de esforços agressivos de conservação 
na empresa, a Boeing reduziu seu uso de água nos 
últimos 5 anos em 2 por cento. Durante esse período 
de cinco anos, nós economizamos água su�ciente para 
encher 800 piscinas olímpicas. Nossa unidade de St. 
Louis reduziu o uso de água em 20 por cento. 

Emissões de CO2

Nos últimos cinco anos, reduzimos nossas 
emissões de dióxido de carbono em 9 por cento 
em uma base absoluta. Durante esse período de 5 
anos, as reduções cumulativas equivalem a tirar 
87.000 carros de circulação por um ano. 

Redução alcançada 

Absoluta Aprimorada em 9% desde 2007 
Ajustada pela receita Aprimorada em 26% desde 2007 

Toneladas métricas 
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Redução alcançada 

Absoluta Aprimorada em 3% desde 2007 
Ajustada pela receita Aprimorada em 21% desde 2007 
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Redução alcançada 

Absoluta Aprimorada em 18% desde 2007 
Ajustada pela receita Aprimorada em 33% desde 2007 

Toneladas americanas 
(em milhares) 
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Uso de energia 

Nos últimos cinco anos, nós reduzimos o uso de 
energia em 3 por cento em uma base absoluta. 
Durante esse período de 5 anos, as reduções 
acumulativas em energia equivalem à energia 
su�ciente para abastecer 44.000 lares por um ano. 
A redução foi possível com esforços ambiciosos na 
empresa para reduzir o uso de eletricidade, gás 
natural e óleo para aquecimento. Por exemplo, a 
unidade Douglas Center de Long Beach, Calif., 
reduz pela metade o uso de eletricidade e o uso de 
gás em mais de 70 por cento.

Resíduos perigosos 

Nos últimos cinco anos, nós reduzimos os resíduos 
perigosos em 18 por cento em uma base absoluta. 
Durante esse período de 5 anos, essas reduções 
equivalem ao peso de 180 caminhões semirre-
boque totalmente carregados*. 

Consumo de água 

Redução alcançada 

Absoluta Aprimorada em 2% desde 2007 
Ajustada pela receita Aprimorada em 20% desde 2007 
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(em bilhões)
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Resíduos sólidos 

Os esforços da Boeing para reduzir, reutilizar e reciclar 
os resíduos valeram muito a pena. Desde 2007, nós 
desviamos 130.000 toneladas a mais de lixo dos aterros, 
o su�ciente para encher 13.000 caminhões de lixo. 
Cinco unidades da Boeing deixaram de enviar resíduos 
sólidos para os aterros: Long Beach, Calif., Charleston, 
S.C., Huntsville, Ala., Filadél�a e Salt Lake City. 

Redução alcançada 

Aprimorada em 36% desde 2007 

Taxa de desvio 
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* Baseado no peso máximo de veículo carregado para estradas dos 
 EUA (80.000 lbs) 

Nossos resultados A Boeing revelou nossas primeiras metas de desempenho 
ambiental de cinco anos em 2007. Nós superamos as 

metas, definidas durante um período de crescimento sem 
precedentes. Os detalhes sobre o desempenho da Boeing estão 

disponíveis no Relatório Ambiental completo online em  
boeing.com/environment. 

Os dados relatados nesta seção refletem o 
desempenho ambiental nas unidades a seguir, 
que representam uma vasta maioria das 
operações da Boeing nos Estados Unidos: 

Alabama: Huntsville

Arizona: Mesa

California: Anaheim; El Segundo; Huntington 
Beach; e operações de Defesa, Espaço e 
Segurança da Boeing em Long Beach 

Kansas: Operações de Defesa, Espaço e 
Segurança da Boeing em Wichita 

Missouri: St. Charles e St. Louis 

Oregon: Portland

Pensilvânia: Filadélfia 

Texas: Houston e San Antonio

Washington: Auburn, Central de 
desenvolvimento, Everett, Frederickson, Centro 
Espacial Kent, Moses Lake, North Boeing Field, 
Fábrica 2, Renton e Thompson



6Para saber mais, visite www.boeing.com/environment 

Visite-nos em  
boeing.com/environment 
para ler nosso Relatório 
Ambiental e informações 
sobre como as pessoas 
da Boeing estão 
desenvolvendo maneiras 
de proteger o planeta e 
criar um futuro melhor.

A Boeing é uma parceira, vizinha e cidadã responsável  
nas comunidades e para os diversos clientes que atende. 
Nós estamos construindo um futuro melhor com produtos 
inovadores que são mais limpos, mais eficientes e instauram 
um novo padrão de desempenho. A Boeing segue práticas 
comerciais responsáveis e promove mudanças positivas nas 
vidas das pessoas no mundo inteiro, além de aumentar o valor 
de acionistas e clientes em um mercado global competitivo.

Visite-nos em  
boeing.com/investorrelations 
para ler nossos relatórios 
anuais para encontrar 
informações adicionais  
sobre nosso desempenho 
financeiro e as práticas 
comerciais da Boeing.

Visite-nos em  
boeing.com para saber 
mais sobre a Boeing 
e como as inovações 
extraordinárias em 
nossos produtos e 
serviços estão ajudando 
a resolver os problemas 
mais difíceis do mundo. 

Visite-nos em  
boeing.com/community  
para ler nosso Relatório  
de Cidadania Corporativa 
e outras informações 
sobre como a Boeing está 
trabalhando para aprimorar  
as comunidades no  
mundo inteiro. 

The Boeing Company
100 North Riverside 
Chicago, Illinois 60606 
www.boeing.com/environment 
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