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End of visa increases tickets demand to Brazil

The announcement that Australian, Canadian, Japanese and American tourists will be visafree as of June 17th made the search for flights to Brazil skyrocket. This is what shows a
survey published by Kayak, an international travel website. The highest increase was
registered in Australia (36%), followed by the United States (31%), Canada (19%) and Japan
(4%).
The survey, based on data from March 21st, considered flights from all airports in Australia,
Canada, Japan and the United States to Brazilian terminals. The figures are the result of a
comparison between the daily average of searches from March 1st to 15th and from 18th to
20th of the same month for trips from April 1st to December 31st, 2019.
The end of the visa requirement is part of a decree published by the Brazilian government
on the 18th. According to the text, the benefit includes visitors who have valid passports
intending to visit the country for leisure and business tourism, artistic or sports activities or
exceptional situations of national interest. Visitors may stay 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. Visitors who exceed this period will be considered illegal and
subject to appropriate measures by the Brazilian government.
Currently, tourists from all four countries have the benefit of an electronic visa.
implemented last year, the modality boosted the arrival of visitors from these four
countries. Overall, Brazil received over 715,000 tourists from these four countries, a number
15% higher than in 2017. The US has sent 13% more tourists, exceeding the 500,000 mark.
Canada, in turn, had an even greater proportional increase, 45%, exceeding 71,000 tourists
in 2018. Australia recorded a growth of 25%, and Japan, 5%. The survey was commissioned
by the Ministry of Tourism, based on data provided by the Federal Police.
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Fim do visto aumenta procura por passagens para o Brasil
O anúncio de que turistas australianos, canadenses, japoneses e norte-americanos terão
isenção de visto a partir de 17 de junho fez a procura por passagens aéreas para o Brasil
disparar. É o que mostra levantamento divulgado pelo portal internacional de viagens Kayak.
A maior alta foi registrada na Austrália (36%), seguida de Estados Unidos (31%), Canadá
(19%) e Japão (4%).
A pesquisa, baseada em dados de 21 de março, considerou voos partindo de todos os
aeroportos da Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos com destino aos terminais do
Brasil. Os números são fruto da comparação entre a média diária de buscas de 1º a 15 de
março e o período de 18 a 20 do mesmo mês, para viagens de 1º de abril a 31 de dezembro
de 2019.
O fim da exigência de visto faz parte de um decreto publicado pelo governo brasileiro no dia
18. De acordo com o texto, o benefício contempla visitantes que têm 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 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.
Atualmente, turistas dos quatro países são beneficiados pelo visto eletrônico. Implementada
no ano passado, a modalidade impulsionou a chegada de visitantes destes quatro países. No
total, foram mais de 715 mil turistas das quatro nações, 15% a mais que em 2017. Os EUA
enviaram 13% a mais no total de turistas, quebrando a barreira dos 500 mil. Já o Canadá
teve aumento proporcional ainda maior, 45%, passando de 71 mil turistas em 2018. A
Austrália registrou crescimento de 25%, e o Japão 5%. O levantamento é do Ministério do
Turismo, com base nos dados fornecidos pela Polícia Federal.
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