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A Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide é uma das empresas 

líderes no mercado global de aeroportos que, há mais de 90 anos, 

oferece uma gama completa de soluções de gerenciamento, de 

operação e de consultoria. Seu portfólio inclui 31 aeroportos pelo 

mundo. Em 2017, mais de 119 milhões de passageiros usaram 

aeroportos em que a Fraport tem mais de 50% de participação.

Só em sua sede no Frankfurt Airport (FRA), na Alemanha, a Fraport, no 

ano passado, recebeu mais de 64 milhões de passageiros e movimentou 

em torno de 2 milhões de toneladas de carga. O Aeroporto de Frankfurt 

é um dos maiores empregadores da Alemanha; no complexo, atuam 

cerca de 81 mil pessoas. Sua localização estratégica e rede de rotas 

mundiais transformaram-no em importante conexão para quem deseja 

acessar o mercado europeu, permitindo que empresas alemãs 

orientadas para a exportação prosperem nos mercados globais.

Em um processo de licitação internacional, a Fraport AG conquistou a 

concessão dos aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza pelos próximos 25 

e 30 anos, respectivamente. Assim, a Fraport Brasil – Porto Alegre e a 

Fraport Brasil – Fortaleza foram criadas com o objetivo de oferecer ao 

país aeroportos modernos, eficientes e focados no cliente.

A Fraport

O Brasil é membro do Mercosul, e Porto Alegre é a 

capital brasileira com localização mais estratégica 

para acessar este mercado, em um polo de negó-

cios no setor industrial. Porta de entrada para a 

Região Sul, o Porto Alegre Airport tem papel es-

sencial na integração dos países do Cone Sul, con-

centrando uma média mensal de 6.600 decolagens 

e pousos domésticos e 458 internacionais. A cida-

de também atrai turistas para a Serra Gaúcha. 

Conhecida como a Europa brasileira, pelo seu 

clima, paisagem bucólica e rica gastronomia, Porto 

Alegre recebe visitantes durante todo o ano.

Novas rotas domésticas e internacionais au-

mentarão o fluxo de passageiros no Porto 

Alegre Airport. O novo sistema de automação 

predial (BMS) fará 100% do gerenciamento e 

da inspeção de segurança de bagagem.

A nova concepção arquitetônica incorporará 

padrões construtivos e as melhores práticas 

internacionais em edificações similares, pauta-

da pelos princípios da sustentabilidade e do 

respeito às particularidades socioeconômicas, 

geográficas e climáticas da região.
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*Estimativas com base nos estudos feitos pela Fraport.*Estimativas com base nos estudos feitos pela Fraport.
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Um dos paraísos turísticos do Brasil, Fortaleza 

atrai, durante todo o ano, turistas brasileiros e 

estrangeiros, em razão das suas diferentes 

praias e opções de lazer. Além disso, ocupa 

posição estratégica para acesso ao Hemisfério 

Norte (Europa e Estados Unidos). Todos os 

meses, o Fortaleza Airport opera, em média, 

4.400 decolagens e pousos domésticos e 180 

internacionais. A região também possui grande 

incentivo do Governo do Estado do Ceará para 

companhias aéreas e para o turismo.

O Fortaleza Airport ganhará um terminal 

moderno, com cerca de 70 mil m², com em-

barque e desembarque em níveis separados e 

uma estrutura de automação (BMS) que 

conectará os sistemas de acesso, combate a 

incêndio e ar-condicionado. As bagagens 

serão 100% escaneadas e haverá a requali-

ficação do mix de lojas e alimentação e a 

remodelação do acesso viário ao aeroporto.
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