
58 Reunião Ordinária do FORNATUR, realizada no último dia 21 de outubro na Cidade do Rio de 

Janeiro, houve um ponto na pauta que discutiu as dificuldades de acesso de turistas chineses ao 

Brasil. Para colaborar com o pleno entendimento do tema envio abaixo a sistematização de algumas 

informações que considero relevantes. Solicito que esta mensagem seja remetida aos senhores 

membros do Fórum para melhor conhecimento desta matéria. 

 Aéreo:  

  

1. A Air China é muito inconsistente na rota Pequim/São Paulo, via Madrid.  Já cancelaram duas 

vezes a rota e depois retomaram.  Atualmente, são duas frequencias semanais, o que dificulta o 

aumento de fluxo, pois é muito difícil casar as datas dos voos, com a vontade do cliente ou ate 

mesmo do pacote turístico.    
2. Outras Cia’s estão entrando agressivamente no mercado, como a Emirates e a Qatar Airways que 

fazem uma parada, em Dubai e Doha respectivamente, antes de ir a São Paulo.  
3. A TAM, que está na Star Aliance, facilitará o fomento dos voos em code-share com a Air China 

até a Europa, depois os pax’s seguem com a TAM.  Eles estão abrindo um escritório em Pequim 

e a situação deve melhorar.  

  

Agências: 

  

1. Os chineses que querem viajar ao exterior têm que pagar um depósito compulsório entre US$ 

3.000,00 a US$ 5.000,00. Além disso, o governo chinês fica com todas as informações do 

imigrante.  Caso não ocorra o retorno ao país, o nome do viajante vai para “lista negra” do 

Governo.  
2. As agencias estão sempre pedindo para a Embratur fazer mais promoções na China, já que 

diversos países da Europa e os EUA fazem diversas promoções ao longo do ano  
3. .Atualmente a Embratur tem feito 2 seminários anuais, em conjunto com a Argentina, nas 

cidades de Pequim e Xangai.  Também foi feito um seminário com a ex-presidente Jeanine e o 

EBT Japão, na Expo-Xangai, em junho deste ano.  

  

Feiras: 

  

A Embratur atualmente não participa de nenhuma feira de turismo na China. 

  

  

 

 



Vistos: 

  

1.       Este é um assunto sempre complexo pois envolve outras áreas do governo federal, 

em especial o Itamaraty.  Mas é sabido que a demanda na Embaixada da China é muito 

alta para o número de funcionários que podem processar os vistos.  Recentemente, foi 

implementado um sistema de Senhas, com um limite de cerca de 30 ou 40 senhas por 

dia para a entrada de pedido de visto.  O visto demora em média 20-30 dias para sair.  

Em Xangai é um pouco mais rápido, pois o número de pedidos é menor. 

2.       O Itamaraty abrirá outra representação diplomática na China, na cidade de 

Guanzhou, região industrial do no sul do país.  A região tem muito potencial pela 

riqueza e pela proximidade com Hong Kong.  Com isto, na Embaixada de Pequim 

devem diminuir os pedidos de vistos e melhorar a situação. 

  

Mercado: 

  

Entre 70%-80% do mercado emissivo de 42 milhões de turistas chineses viajam para Hong 

Kong, Macau e Taiwan, onde o passaporte deles é aceito sem precisar de vistos.  Os outros 20%-30% 

preferem ir para a Europa e EUA, pois são destinos consagrados e são prioritários para os chineses 

visitarem. Um pacote para o Brasil na China custa no mínimo US$ 5.000,00. A esse valor deve ser 

somado o depósito garantia/compulsório de mais US$ 3.000,00 a US$ 5.000,00, fora os demais gastos 

inerentes às viagens.  (Registro: na China a renda per capita média anual é de US$ 3.000,00). Os chineses 

que visitam o Brasil são compostos em 70% por representantes do governo/estatais que visitam feiras de 

negócios, congressos e etc.  Estes funcionários públicos têm um bônus para viagem internacional (quando 

terminam os compromissos, usam o bônus para viajar dentro do Brasil, para cidades como Rio de Janeiro 

e Foz do Iguaçu. A Apex abriu um escritório de apoio em Pequim e o estado da Bahia, alugou um espaço 

no escritório para fazer a promoção dos produtos agrícolas do estado na China. O Estado da Bahia tem 

feito diversas promoções. O Cesar Yu me informou que o escritório da APEX está aberto para alugar 

espaços, caso outros estados da federação queiram ter presença em território chinês. 
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