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Brazil ends Visa requirement for Americans, Australians, 
Canadians, and Japanese 

 

 
 
From June 17, American, Australian, Canadian and Japanese citizens who wish to disembark 
in Brazil, for tourism or business, will be exempt from visas. The end of the requirement is 
part of a decree published by the Brazilian government on Monday, 18th. The measure 
intends to increase the number of visitors in the country. 
 
According to the text, the benefit includes visitors who have valid passports traveling for 
leisure and business tourism, artistic or sporting activities or in exceptional situations for 
national interest. The initiative is valid also for tourists in transit in Brazil. 
The stay can last up to 90 days, extendable for the same period, if it does not exceed 180 
days, every 12 months, counted from the date of the first entry in the Country. If the time 
limit is exceeded, the visitor will be illegal and subject to measures of the Brazilian 
government. 
 
The four countries benefiting from the visa waiver were part of a pilot project started in 
2017 that implemented the electronic visa for anyone from these countries wishing to visit 
Brazil. According to the World Tourism Organization (WTO), visa facilitation measures can 
increase the flow of tourists by 25% in countries that adopt the practice. 
 
In Brazil, the results were even better. In just one year of operation of the electronic visa, 
there was a 35.23% increase in visa emissions (electronic and traditional), considering the 
flow of the four countries contemplated. If these visas become a trip, the expectation is a 
total impact of US $ 1 billion on the Brazilian economy. 
 
The expectation of the Ministry of Tourism is that the measure will help the country reach 
the mark of 12 million foreign visitors by 2022 compared to the current 6, 6 million. The goal 
established by the National Tourism Plan 2018-2022 aims to reduce the exchange rate 
deficit of the sector, which in 2017 only stood at the US $ 13.2 billion. 
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Brasil acaba com exigência de visto para americanos, australianos, 
canadenses e japoneses 

A partir do dia 17 de junho, cidadãos americanos, australianos, canadenses e japoneses que 
desejam desembarcar no Brasil, a turismo ou negócios, estarão isentos de visto. O fim da 
exigência faz parte de um decreto publicado pelo governo brasileiro na segunda-feira, dia 
18. A medida pretende ampliar o número de visitantes no país. 

De acordo com o texto, o benefício contempla visitantes que possuem passaporte válido 
com viagens para fins de turismo de lazer e de negócios, realização de atividades artísticas 
ou desportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional. A iniciativa é válida 
também para turistas em trânsito no Brasil. 

A estadia pode ser de até 90 dias, prorrogável pelo mesmo período, desde que não 
ultrapasse 180 dias, a cada 12 meses, contados a partir da data da primeira entrada no País. 
Caso ultrapassem o prazo estipulado, o visitante estará ilegal e sujeito as medidas cabíveis 
do governo brasileiro. 

Os quatro países beneficiados com a isenção de visto fizeram parte de um projeto-piloto 
iniciado em 2017 que implantou o visto eletrônico para quem desejasse visitar o Brasil. 
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), medidas de facilitação de visto podem 
ampliar em 25% o fluxo de turistas nos países que adotam a prática. 

No Brasil, os resultados foram ainda melhores. Em apenas um ano de funcionamento do 
visto eletrônico houve aumento de 35,23% nas emissões de vistos (eletrônicos e 
tradicionais), considerando o fluxo dos quatro países contemplados. Se esses vistos se 
converterem em viagem, a expectativa é de um impacto total de US$ 1 bilhão na economia 
brasileira. 

A expectativa do Ministério do Turismo é de que a medida contribua para que o país atinja a 
marca de 12 milhões de visitantes estrangeiros até 2022 contra os atuais 6, 6 milhões. A 
meta estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo 2018-2022 tem como objetivo reduzir o 
déficit cambial do setor que, apenas em 2017, ficou em US$ 13,2 bilhões. 
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