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Electronic visas to Brazil are issued in 72 hours and applications increase by 41%
Permission to travel granted in less than 72 hours, without having to leave home. The new
online facilitated visa granting process to USA, Australian, Canadian and Japanese citizens has
increased the number of applications in Brazil by 41%. Between February and May of this year,
75% of the 81,123 applications submitted from the four countries were done electronically.
The analysis takes no more than three days — between application, submission of documents
and issuance of the visa — and does not require that applicants go to the consulates.
This information was provided by the Ministry of Tourism of Brazil and also shows that 20,006
visa applications were registered in May alone, of which 15,890 were electronic visas (e-Visas).
Canadians were responsible for the largest increase in demand, with an increase by 50.7% in
relation to May 2017. The number of applications from the United States (35.7%), Japan
(37.1%) and Australia (19.1%) also increased.
The success of this initiative is part of the country’s strategy to strengthen its presence in these
markets, which are fundamental for national tourism. Brazil’s Minister of Tourism, Vinicius
Lummertz, reminds that according to the World Tourism Organization (WTO), facilitating travel
can generate an increase of up to 25% in the flow between countries. “The fact that we
recorded a higher growth shows that in the short, medium and long term we will reap
significant results for tourism,” he says.
The gateway to tourists arriving in the country, Rio de Janeiro is the destination of most
Americans, Australians, Canadians and Japanese who apply for the visa. “We are now on the
radar of these tourists, who were attracted by the facilitated process. The two-year validity of
the visa is a clear indication that they plan to come to Brazil in the short term”, says Rio
Convention & Visitors Bureau (RioCVB) director Michael Nagy.
HOW TO APPLY FOR AN E-VISA
USA, Australia, Canada and Japan citizens can submit their visa applications through the
website (www.vfsglobal.com/brazil-evisa) or using a mobile and tablet application. It costs 40
dollars and the visa is valid for two years. Visa holders must present the printed copy or the
digital image of the electronic visa to the airline when flying to Brazil.
The e-Visa does not exclude the possibility of applying for a visa in the traditional way, i.e.,
through consulates.
Sources: Ministry of Tourism of Brazil, Ministry of Foreign Affairs of Brazil and Rio Convention & Visitors Bureau.
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Visto eletrônico para o Brasil sai em 72 horas e pedidos crescem 41%
Permissão para viajar em apenas 72 horas e sem sair de casa. A facilidade do novo processo de
concessão de visto on-line para cidadãos dos EUA, Austrália, Canadá e Japão fez crescer em
41% o número de pedidos de entrada no Brasil Entre fevereiro e maio deste ano, 75% dos
81.123 pedidos de vistos oriundos dos quatro países foram realizados por meio eletrônico. A
análise dura no máximo três dias — entre pedido, apresentação dos documentos e emissão do
visto — e não exige a presença nos consulados.
Os dados são do Ministério do Turismo do Brasil e mostram ainda que somente no mês de
maio foram registrados 20.006 pedidos de visto, sendo 15.890 e-Visas, como é chamado o
visto eletrônico. Os canadenses foram responsáveis pelo maior aumento da demanda, com um
salto de 50,7% em relação a maio de 2017. Também houve crescimento nos pedidos
encaminhados por Estados Unidos (35,7%), Japão (37,1%) e Austrália (19,1%).
O sucesso da iniciativa faz parte de uma estratégia do país de reforçar sua presença nesses
mercados, fundamentais para o turismo nacional. O ministro do Turismo do Brasil, Vinicius
Lummertz, lembra que, segundo a OMT (Organização Mundial do Turismo), facilitar viagens
pode gerar um aumento de até 25% no fluxo entre países. “O fato de termos registrado um
crescimento superior mostra que a curto, médio e longo prazo colheremos significativos
resultados para o turismo”, avalia.
Porta de entrada dos turistas que chegam ao país, o Rio de Janeiro é o destino de grande parte
de americanos, australianos, canadenses e japoneses que solicitam o visto. “Entramos no radar
desses turistas, atraídos pela facilidade. A validade de dois anos do visto é um indicativo claro
de que eles planejam vir ao Brasil no curto prazo”, diz o diretor do Rio Convention & Visitors
Bureau (RioCVB), Michael Nagy.
COMO SOLICITAR O E-VISA
Os cidadãos dos EUA, Austrália, Canadá e Japão podem requerer o visto via website
(www.vfsglobal.com/brazil-evisa) ou aplicativo para celular e tablet. O custo é de 40 dólares, e
a validade máxima é de dois anos. O beneficiário deverá apresentar à companhia aérea a cópia
impressa ou a imagem digitalizada do visto eletrônico ao embarcar para o Brasil.
O e-Visa não exclui a possibilidade de o interessado solicitar o visto da forma tradicional, ou
seja, por meio dos consulados.

Fontes: Ministério do Turismo do Brasil, Ministério das Relações Exteriores do Brasil e Rio Convention & Visitors
Bureau.

O conteúdo textual acima pode ser reproduzido total ou parcialmente sem custos. As
imagens são meramente ilustrativas e seu uso deve ser autorizado pelo respectivo detentor
dos direitos.
Você está recebendo este e-mail porque sua opinião importa para nós. O Press Office do
RioCVB é um departamento dedicado a gerar conteúdo sobre a cidade do Rio de Janeiro
para ser distribuído gratuitamente no Brasil e exterior. Como parte da nossa metodologia
nós produziremos e enviaremos periodicamente o conteúdo proprietário. Estamos à
disposição e contamos com seu apoio para uma relação de mútua colaboração.

