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As pessoas em quem confiamos
para mover o mundo – confiam
na Thales.

“As pessoas que movem
o mundo podem confiar na
Thales porque apoiamos
nossos clientes em cada
etapa decisiva.”

#PrincipaisIndicadores

A empresa…
A Thales é uma organização global com operações em todos os continentes e atuando em
cinco mercados principais, todos de vital importância para a nossa sociedade: aeroespacial,
espacial, transporte, defesa e segurança, e segurança digital.
Desde as profundezas dos oceanos até o infinito do espaço e do ciberespaço, a Thales oferece um conjunto singular de tecnologias e serviços que fazem do amanhã uma realidade hoje.

#Mensagem do Presidente

80.000+

Funcionários em 68 países
A revolução digital está transformando os mercados do nosso Grupo de maneira radical. Ao
mesmo tempo, esse processo gera oportunidades
incríveis para criarmos e desenvolvermos soluções
que ajudam nossos clientes a tomar decisões certas
no momento certo e em situações cada vez mais
complexas.
Nestes últimos 100 anos, o mundo passou por
várias revoluções tecnológicas – a revolução elétrica, eletrônica, informática e agora digital – com a
Thales desempenhando um papel ativo e pioneiro
em todas.
A Thales não apenas domina as mais avançadas
tecnologias como possui um conhecimento profundo
dos seus mercados. Com esse posicionamento único,
nossos negócios continuarão a crescer de maneira
lucrativa e sustentável, e mais rapidamente do que
nossos respectivos mercados.
Temos um roteiro claro para atingirmos este crescimento sustentável no longo prazo. Continuaremos a
reforçar a nossa cultura focada no cliente, multiplicaremos as iniciativas para aprimorar o desempenho
operacional e investiremos ainda mais em P&D, tanto
em tecnologias como em talentos.
Nossa recente aquisição da Gemalto, uma empresa
de segurança digital reconhecida a nível internacionalmente, que atende empresas e governos em mais

de 180 países, foi uma etapa fundamental do nosso
planejamento. Esta aquisição acelera de maneira
significativa a transformação digital do Grupo e
coloca a Thales na liderança mundial da segurança
digital.
Com uma combinação única de liderança tecnológica, criatividade e empenho dos funcionários,
a Thales desempenha um papel fundamental na
transformação digital dos nossos clientes em todos os
mercados em que atuamos.
Como todas as grandes empresas de tecnologia, a
Thales precisa atrair e manter os melhores talentos,
e eu tenho a convicção de que a diversidade dos
nossos funcionários e a variedade de oportunidades
oferecidas a todos fazem a nossa diferença. No
atual ambiente globalizado, as mulheres e os homens
da Thales constituem, mais do que nunca, uma das
nossas maiores forças. A inteligência coletiva e a
criatividade dos nossos 80.000 funcionários em
68 países, todos apaixonados pelo seu trabalho,
fascinados pela tecnologia e determinados a ultrapassarem seus próprios limites para atingir o nível de
excelência esperado pela Thales – eis a nossa maior
riqueza.

Patrice Caine,
Presidente & CEO
Thales

Aproximadamente

19 bi*
Receitas

P&D Autofinanciados

1 bi+*

Não inclui P&D financiados por fontes externas

*Baseado nas demonstrações consolidadas de resultados da Thales e Gemalto para 2017.

As pessoas em quem confiamos para mover o mundo – confiam na Thales
#SegurançaDigital

Construindo um futuro
mais seguro e prático
P

or conta da revolução digital
que está ocorrendo em todos os
mercados onde a Thales atua, o
Grupo está investindo pesadamente em
tecnologias de conectividade, Big
Data, inteligência artificial e cibersegurança para ajudar nossos clientes a
aprimorar sua eficiência, segurança,
conveniência e desempenho econômico.
A Thales desenvolve hoje as soluções
para o mundo de amanhã baseado em
Conectividade

Big Data

Inteligência
Artificial

Cibersegurança

dados, autônomo e imersivo – desde
controle dos veículos autônomos até
sistemas de combate colaborativos,
desde cockpits conectados até clouds
seguros e comunicações ciberprotegidas, desde radares inteligentes até as
soluções de realidade virtual para o
treinamento e manutenção preditiva.
A identidade digital e a segurança
são fundamentais em todos os aspectos desse novo mundo. A cada etapa
da cadeia crítica de decisão digital

dos nossos clientes, a identidade e
autenticidade dos usuários devem ser
verificadas com o grau adequado de
garantia, de maneira quase instantânea. Com nossa recente aquisição
da Gemalto, uma empresa de segurança digital reconhecida a nível
internacional, que atende empresas e
governos em mais de 180 países, a
Thales assume a liderança mundial da
segurança digital.

Autenticação silenciosa
Atualmente, nós utilizamos senhas e processos de autenticação em duas etapas
para verificar nossas identidades digitais.
Porém, a Thales está desenvolvendo uma
tecnologia que utilizará deep learning,
biometria e inteligência artificial para verificar discreta e “silenciosamente” nossa
identidade, a partir de assinaturas digitais, como a forma, por exemplo, como
utilizamos um teclado ou um mouse. Essa
autenticação silenciosa deve se tornar um
fator chave na identificação e eliminação
das fraudes digitais nos setores bancário
e financeiro.

#RSC
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Big Data e segurança dos
dados
A era do Big Data está produzindo uma
quantidade jamais vista de dados, nos
proporcionando novas perspectivas que
dinamizam a pesquisa e permitem tomar
melhores decisões de negócio. Porém,
esses imensos conjuntos de dados devem
ser protegidos – e em larga escala.
Nossas soluções de criptografia de dados
e tokenização protegem os dados nos
ambientes mais comuns – como em uma
infraestrutura Hadoop, ou uma base de
dados não relacional (NoSQL) como
MongoDB ou Couchbase – e fazem sem
bloquear as ferramentas analíticas que
tanto valorizam estes conjuntos de dados.

Protegendo os céus
digitais de amanhã
No mundo digital de amanhã, a gestão
do tráfego aéreo deverá lidar com o
aumento maciço dos drones nos céus.
Será então fundamental poder identificar
um drone como legítimo e autorizado a
sobrevoar uma determinada área. Esse
é o tipo de desafio que a Thales enfrenta
diariamente, graças às suas competências
especializadas em Internet das Coisas,
verificação de identidade digital e tecnologia de radar.

Diversidade: uma fonte de
inovação

H

á mais de 15 anos, a Thales aplica em todo o Grupo uma
política ativa de responsabilidade corporativa, que confere
a mais alta importância ao comportamento ético, transparência e diálogo com clientes e fornecedores, assim como
funcionários, acionistas, mercados financeiros e sociedade civil. A
política de diversidade e inclusão vigente em todo o Grupo é a tradução da nossa profunda convicção de que inovação e competitividade são alimentadas pela interação entre pessoas de diferentes
disciplinas e origens. Essas políticas foram reconhecidas no plano
internacional, quando a Thales chegou no topo do ranking da
categoria Aeroespacial & Defesa do Índice de Sustentabilidade da
Dow Jones (versão mundial), que avalia o desempenho econômico,
ambiental e social das empresas. A Thales assinou o Pacto Global
das Nações Unidas em 2003 e cumpre os 10 princípios relativos
aos direitos humanos e direitos trabalhistas do mesmo. A empresa
alcançou o nível Avançado do Pacto Global em 2012.

Tecnologias
determinantes
para momentos
determinantes

Segurança digital
Entregando confiança digital
Empresas e governos confiam na Thales para implementar com
segurança suas transformações digitais, tornando confiáveis bilhões
de interações digitais que eles mantêm com as pessoas. As nossas
tecnologias de gestão de identidade e proteção de dados ajudam
os bancos a fazer transações, as pessoas a atravessar fronteiras, a
energia a ser mais inteligente, e muito mais. Mais de 30.000 organizações confiam nas soluções Thales para verificar a identidade
das pessoas e das coisas, dar acesso aos serviços digitais, analisar
enormes quantidades de informações e criptografar dados. Quanto
mais conectado o mundo, mais seguro ele fica com a Thales.

N° 1

mundial em proteção de dados

Espaço
Um componente fundamental

As pessoas em quem confiamos para mover o mundo – confiam na
Thales. Nossos clientes vêm a nós com grandes ambições: tornar a
vida melhor e nos manter mais seguros. Combinando uma excepcional diversidade de competências, talentos e culturas, nossos arquitetos projetam e constroem soluções extraordinárias de alta tecnologia.
São soluções que fazem do amanhã uma realidade hoje. Desde as
profundezas dos oceanos até o infinito do espaço e do ciberespaço,
ajudamos nossos clientes a pensar de maneira mais inteligente e
atuar com mais agilidade – dominando a complexidade crescente a
cada momento determinante. Custe o que custar.

Governos, instituições e empresas confiam na Thales para
projetar, operar e entregar sistemas baseados em satélites
que permitem posicionar e conectar objetos e pessoas em
qualquer lugar, observar nosso planeta e otimizar o uso dos
recursos do planeta e do sistema solar. Acreditamos que
o espaço seja o novo horizonte da humanidade, graças
ao qual conseguiremos construir uma vida melhor, mais
sustentável na Terra.
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mundial em sistemas de satélites
civis

Aeroespacial
Um vasto conhecimento do
setor de transporte aéreo
Governos, aeroportos, companhias aéreas, pilotos, tripulações e passageiros confiam na Thales para tornar os seus
voos mais seguros, fáceis e eficientes. Nós fazemos isso
projetando, entregando e suportando sistemas que mantêm
os nossos céus mais seguros. Desde a gestão do tráfego
aéreo, a equipamentos aviônicos, soluções de treinamento
e simulação, conectividade em toda a aeronave e serviços
a bordo, nós tornamos isso possível e conectamos todos os
componentes do ecossistema aeroespacial em voo, no solo e entre os dois.
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mundial em gestão de tráfego aéreo

N° 2

mundial em entretenimento e
conectividade a bordo
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mundial em equipamentos aviônicos
para a aviação comercial

Transportes terrestres
Pioneira em novas soluções
de mobilidade

Defesa e segurança
Protegendo e defendendo a
segurança no mais alto nível
Forças Armadas, governos e organizações internacionais
confiam na Thales para instaurar e manter a segurança, a
superioridade tática e a independência estratégica frente
a qualquer tipo de ameaça. Em um mundo cada vez mais
imprevisível, os governos confiam nas nossas competências
para proteger seus cidadãos e tornar o mundo mais seguro.
Seja projetando sistemas de radares de controle de tiro,
avançados sonares multiestáticos para submarinos ou ainda
redes de transmissão ciberprotegidas para céus mais seguros, a Thales entrega soluções que protegem os estados, as
cidades e as infraestruturas críticas

N° 1

fornecedor Europeu de sensores e
sistemas de missão avançados

N° 1

mundial em soluções aeroportuárias
inteligentes e seguras

Países, cidades e operadores de transporte confiam na Thales
para se adaptar à rápida urbanização e às novas exigências
de mobilidade – localmente, entre cidades e além das fronteiras nacionais. Nossas competências em sinalização, comunicações, arrecadação de tarifas e cibersegurança proporcionam
às pessoas e bens jornadas conectadas para que circulem de
forma segura e eficiente.

N° 2

mundial em sinalização ferroviária
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