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Chegadas internacionais 

Brasil XAmérica Latina

Fonte: Ministério do Turismo e UNWTO

2010 2011 2012

Caribe 19,5 20,1 20,9

América Central 7,9 8,3 8,8

América do Sul 23,6 25,8 26,9

Total 51,0 54,2 56,6

Brasil 5,1 5,4 5,7

Turistas internacionais (milhões)



Outros 

países

Argentina 29,33%
Estados Unidos 10,95%
Uruguai 4,81%
Alemanha 4,45%
Itália 4,22%
Chile 4,00%
França 3,83%
Paraguai 3,55%
Espanha 3,50%
Portugal 3,38%
Outros 27,98%

100,00%

Ranking (2011)

Fonte: Ministério do Turismo

Principais países emissores de 

turistas para o Brasil



Fatores que afetam o turismo 

internacional

� Governo: relações diplomáticas, políticas de turismo, 
políticas de transporte, restrições cambiais, promoção e 
marketing, regulações governamentais, serviços públicos, 
política econômica

� Fatores intangíveis: atratividade do local, barreiras 
culturais

� Fatores econômicos externos: eficiência da economia, 
concorrência, poder de compra



Fatores que mais afetam o 

turismo de múltiplos destinos

� Rigor das formalidades de entrada (vistos e 
procedimentos alfandegários)

� Geografia: 

• Distância

� Demanda: 

• Renda
• Preços relativos
• Custo dos transportes

� Barreiras psicológicas (diferenças culturais)



O impacto da facilitação de 

vistos no acréscimo de 

turistas

Fonte: UNWTO – Study on Visa Facilitation in the Silk Road Countries

� Custo e tempo para obtenção do visto pode representar 
parte significativa do custo de uma viagem

� Turistas escolhem outros destinos com menores ou 
nenhuma restrição

� Necessidade de obtenção de visto de trânsito para 
determinados destinos



O impacto da facilitação de 

vistos no acréscimo de 

turistas
� Estudo “Impediments to Tourism Growth in the APEC 

region” (1996) – explorou os fatores que desencorajam 
o turismo em países da região da Ásia-Pacífico

� 230 representantes de governos e organizações do 
setor privado ligadas ao turismo foram convidados a 
participar – mais da metade responderam

� Vistos foram identificados como um dos obstáculos 
mais marcantes – com 62% dos respondentes 
classificando as restrições de vistos como entraves 
“importantes” ou “muito importantes”

Fonte: UNWTO – Study on Visa Facilitation in the Silk Road Countries



O impacto da facilitação de 

vistos no acréscimo de 

turistas – ESTUDO DE CASO

Fonte: US Department of Commerce e US Department of State

Região 
%  viagens 
americanos  

(longo curso) 

%  países que não 
exigem visto/região 

Europa 34,91% 89,58% 
Hemisfério Ocidental 33,96% 86,36% 

Ásia Oriental e Pacífico 22,64% 68,57% 

Oriente Próximo e o centro-sul da Ásia 5,66% 6,45% 

África 2,83% 16,67% 
 

Relação entre a quantidade de viagens de longo curso dos turistas 
americanos em 2011 e a porcentagem de países que NÃO exigem 

visto por região visitada



O impacto da facilitação de 

vistos no acréscimo de 

turistas – ESTUDO DE CASO

Fonte: US Department of Commerce e US Department of State

Relação entre o gasto* efetuado pelos turistas americanos em 
viagens ao exterior em 2011 e a porcentagem de países que NÃO 

exigem visto por região visitada

Região 
% países que 
não exigem 
visto/região 

Gastos de 
viagem 

(em USD bi) 

Tarifa 
aérea  

(em USD bi) 

Gasto 
total  

(em USD bi) 

Europa 89,58% 24,77 15,30 40,07 
Ásia Oriental e Pacífico 68,57% 17,43 11,13 28,56 

Hemisfério Ocidental 86,36% 15,81 2,92 18,73 

África 16,67% 2,57 0,48 3,05 

Oriente Próximo e o centro-sul da Ásia 6,45% 2,03 1,48 3,51 
 
* Não inclui valores de tarifas aéreas



• O Brasil encontra-se na 53ª 
posição no ranking elaborado pelo 
Fórum Econômico Mundial, sobre 
a Competitividade em Turismo. 

• Foram classificadas 140 nações, de 
acordo com o índice de turismo do 
Fórum.

• Os melhores classificados neste 
ranking são Suíça, Alemanha e 
Áustria.

• Na América Latina, os países que 
aparecem antes do Brasil são 
Barbados (27º), Panamá (37º), 
México (44º) e Costa Rica (47º).

Fonte: Fórum Econômico Mundial, 2013

Competitividade do Brasil -

Turismo
Quesitos Avaliados

Posição 

Brasil

Regras e Legislação oficial do país 119

Sustentabilidade ambiental 30

Segurança 73

Saúde 70

Prioridade de viagens e turismo nas agendas oficiais 102

Infraestrutura aérea 48

Infraestrutura terrestre 129

Infraestrutura de turismo 60

Infraestrutura de telecomunicações 55

Preço 126

Recursos humanos 62

Aptidão para viagens e turismo 83

Recursos naturais 1

Recursos culturais 23



Quem exige?

1. Bureau of Consular Affairs (Bureau de Assuntos Consulares) do
U.S. Department of State (Departamento de Estado Norte-
Americano)

2. Região caracterizada como Hemisfério Ocidental (Américas) = 44
países

3. Somente seis exigem visto para turistas norte-americanos:
Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Paraguai e Suriname

4. Chile flexibilizou a concessão de vistos, de maneira que o
cidadão norte-americano só tem que pagar uma taxa de
reciprocidade na chegada ao país, o que lhe dá o direito a um
visto que expira juntamente com o passaporte.



Obrigada!

flavia@fohb.com.br


