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Εξερχόμενος τουρισμός 

Στατιστικά στοιχεία 
Τα 2020 και 2021 καταγράφηκε μια απότομη μείωση στους αριθμούς του εξερχόμενου τουρισμού από 

την Βραζιλία λόγω της πανδημίας που αγγίζει το 90% Αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στους 

ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στους Βραζιλιάνους τουρίστες σε αρκετες χώρες του 

κόσμου.  Πριν την πανδημία και με βάση τα στοιχεία για το 2019, καταγράφηκαν άνω των 10 εκ. διεθνών 

αναχωρήσεων από τη Βραζιλία, δηλαδή το 5% του πληθυσμού ταξίδεψε στο εξωτερικό, ενώ μεταξύ 2010 

και 2019 ο εξερχόμενος τουρισμός αυξήθηκε με μέσο ρυθμό 8,8%. Με ταχύτερο ρυθμό αυξήθηκε η 

τουριστική δαπάνη το ίδιο διάστημα, 12,5%. Σημειώνεται ότι τα τελευταία έτη, πέρα από την 

υγειονοομική κρίση,  η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, ο υψηλός πληθωρισμός και η 

σημαντική υποτίμηση του ρεάλ σε σχέση με το ευρώ και το δολάριο ΗΠΑ, οδήγησαν σε σημαντική 

υποχώρηση της ταξιδιωτικής δαπάνης εξωτερικού. 

Αν και ακόμα σε συγκριτικά χαμηλό επίπεδο και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία για τη Βραζιλία, 

ο βραζιλιανός εξερχόμενος τουρισμός αντιπροσωπεύει θετική προοπτική για την Ελλάδα, κυρίως 

δεδομένου ότι αφορά ταξιδιώτες υψηλής κατανάλωσης, που έχουν μεν επηρεαστεί από την οικονομική 

κρίση, αλλά όχι ακόμα καθοριστικά.  

Εξέλιξη βραζιλιανού εξερχόμενου τουρισμού (αξίες σε εκ. δολάρια ΗΠΑ) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2019 2020 

Αριθμός διεθνών 
αναχωρήσεων 

6.454.000 7.806.000 8.522.000 8.983.000 9.048.000 10.235.000 1.502.00 

Ταξιδιωτική δαπάνη 15.965 20.802 22.039 25.028 25.567 27.357 6.532 

 

Πηγή για τις αναχωρήσεις: Παγκόσμια Τράπεζα 
Πηγή για τη δαπάνη: Κεντρική Τράπεζα Βραζιλίας. Επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

 

Όσον αφορά τους προορισμούς, οι βραζιλιανοί ταξιδεύουν πρώτα στο Μπουένος Άιρες (λόγω 

γεωγραφικής εγγύτητας) και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, κυρίως Μαϊάμι, Ορλάντο και Νέα Υόρκη. Στη 

συνέχεια επιλέγουν την Ευρώπη και δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Πορτογαλία (λόγω γλωσσικής 

και πολιτισμικής εγγύτητας), Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και ΗΒ. Εν μέσω κρίσης πάντως, τα 

ταξιδιωτικά γραφεία προτείνουν εναλλακτικούς προορισμούς εξωτερικού, σε χώρες όπου το ρεάλ 

εξακολουθεί ισχυρότερο, όπως Αίγυπτος, Ινδονησία, Νότια Αφρική, Ρωσία και χώρες Νότιας Αμερικής, ή 

όπου η υποτίμηση του νομίσματος είναι συγκριτικά ηπιότερη. 

Οσον αφορά στον εισερχόμενο τουρισμό από την Βραζιλία στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα τελευταία 

στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (2020), επήλθε μεγάλη μείωση στις αφίξεις  οι οποίες 

ανήλθαν το 2020 σε 5.500 έναντι 82.608 το 2019,  (μείωση 93,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο). 

Δεδομένης της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στη Βραζιλία, αλλά και των συνθηκών 

υγειονομικής ασφάλειας στην Τουρκία, μέσω της οποίας πολλοί βραζιλιανοί επισκέπτονται την Ελλάδα (η 

Turkish Airlines διαθέτει απευθείας πτήση μεταξύ Αγίου Παύλου και Κωνσταντινούπολης), παραμένει 

επιτακτική η ανάγκη ενεργού και συνεπούς προβολής του ελληνικού τουρισμού στη Βραζιλία, όπως και η 

αξιοποίηση συνεργειών με άλλες χώρες / αεροπορικές εταιρίες. Στα θετικά για την προοπτική του 

ελληνικού τουρισμού, η ενδεχόμενη ανατίμηση του ρεάλ, που μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην 

ταξιδιωτική δαπάνη εξωτερικού των βραζιλιανών. 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

2   

 

Αφίξεις βραζιλιανών στην Ελλάδα 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Προτιμήσεις βραζιλιανών τουριστών 
Συνήθεις μήνες διακοπών για τους βραζιλιανούς είναι ο Ιούλιος (σχολικές διακοπές) και από το 

Δεκέμβριο μέχρι το καρναβάλι. 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού, οι βραζιλιανοί ταξιδεύουν στην Ευρώπη για 

τους εξής λόγους: 

 Για να αναβαθμίσουν το κύρος και την κοινωνική τους εικόνα, καθώς η Ευρώπη θεωρείται 

εκλεπτυσμένος και κομψός προορισμός. 

 Για να αναζητήσουν τις ρίζες τους και τις ρίζες του βραζιλιανού πολιτισμού. 

 Για τη δυνατότητα να επισκεφθούν αρκετές χώρες στο χρόνο και με τα χρήματα που διαθέτουν. 

 Για να επισκεφθούν το κέντρο του καθολικισμού. 

 Για να απολαύσουν την ευρωπαϊκή γαστρονομία, τοπικές κουζίνες, να επισκεφθούν αμπελώνες, κλπ. 

 Για να επισκεφθούν την έδρα μερικών από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου. 

 Οι νέοι κυρίως, για να απολαύσουν την ελευθερία και τη χαλαρότητα που θεωρούν ότι προσφέρουν 

ορισμένοι ευρωπαϊκοί προορισμοί. 

Τα παραπάνω συνιστούν και τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης για τους βραζιλιανούς ταξιδιώτες, οι οποίοι 

δηλώνουν ότι τους αρέσει να ταξιδεύουν στην ήπειρο γιατί είναι κομψός προορισμός, για τη γαστρονομία, 

γιατί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερους πολιτισμούς σε ένα μόνο ταξίδι, για τα καλά 

διατηρημένα αξιοθέατα και για τις ιδιαιτερότητες της ηπείρου σε αρχιτεκτονική, γλώσσα και τέχνη.   

Στα προβλήματα που περισσότερο αναφέρθηκαν στην έρευνα, περιλαμβάνονται διαδικασίες θεωρήσεων 

εισόδου και ελέγχου συνόρων, υψηλές τιμές, ποιότητα ξενοδοχείων χαμηλότερη από τη διαφημιζόμενη, 

συνωστισμός στα αξιοθέατα, προβλήματα γλώσσας και επικοινωνίας, κλειστά αξιοθέατα, βραζιλιανές 

πιστωτικές κάρτες μη ευρέως αποδεκτές, πολιτισμικά εμπόδια και ασυμβατότητα συνηθειών, καθώς και 

ακύρωση αναχωρήσεων. 

Προτιμήσεις βραζιλιανών τουριστών στην μετα Covid-19 περίοδο. 
 

Με την υποχώρηση της υγειονομικής κρίσης και την αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμών οι 

Βραζιλιάνοι έχουν αναθερμάνει το ενδιαφέρον τους για ταξίδια στο εξωτερικό. Επίσης, η άρση των 

                                                             

1 πηγή: Έρευνα Γραφείου Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Αφίξεις από την Βραζιλία στην Ελλάδα 65.588 49.795 64.808 67.497 82.608 5.5001 

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων 0,3% 0,20% 0,24% 0,21% 0,24% 0,07% 

Μεταβολή 25,6% -25% 30% 4,1% 22,3% -93,3% 
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περιορισμών για τους Βραζιλιάνους τουρίστες  να επισκεφθούν ξένους προορισμούς, έχει προκαλέσει 

ζήτηση για κρατήσεις ταξιδιών που είχαν προηγουμένως ακυρωθεί λόγω πανδημίας.  Οι νέες τάσεις που 

καταγράφονται στις προτιμήσεις των Βραζιλιάνων είναι: 

 Αυξηση στην ζήτηση ταξιδιών της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με την ένωση ταξιδιωτικών γραφείων 

Βραζιλίας (ABAV), οι Βραζιλιάνοι προβαίνουν σε κρατήσεις ταξιδιών κάθε φορά πλησιέστερα στην 

ημερομηνία αναχώρησης. 

 Σημαντική αύξηση στην ζήτηση για ευρωπαικούς προορισμούς, λόγω της ακύρωσης πολλών 

προγραμματισμένων ταξιδιών προς Ευρώπη, τα δύο τελευταία χρόνια, όπως απεικονίζεται από τις 

διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης. 

 Η Πορτογαλία όσον αφορά στους ευρωπαϊκούς προορισμούς, και η Αργεντινή όσον αφορά στους 

προορισμούς της Λ. Αμερικής παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση. 

 Τα ταξιδιωτικά γραφεία προτείνουν εναλλακτικούς προορισμούς εξωτερικού, σε χώρες όπου το ρεάλ 

εξακολουθεί ισχυρότερο, όπως Αίγυπτος, Ινδονησία, Νότια Αφρική, Ρωσία και χώρες Νότιας Αμερικής, 

ή όπου η υποτίμηση του νομίσματος είναι συγκριτικά ηπιότερη. 

 

Προώθηση 
 

Με δεδομένα την ελκυστικότητα της βραζιλιανής αγοράς εξερχόμενου τουρισμού, τον ανταγωνισμό, είναι 

σκόπιμη η ανάληψη δράσεων προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο προς τους 

επαγγελματίες του χώρου, όσο και απευθείας στους τελικούς καταναλωτές – χρήστες, προκειμένου να 

δημιουργηθεί αίσθηση οικειότητας και εμπιστοσύνης για το προσφερόμενο προϊόν και άρα να ενισχυθεί η 

ζήτησή του. Σημειώνεται επίσης, ότι οι βραζιλιανοί όλο και περισσότερο προτιμούν την έρευνα, την 

αγορά τουριστικών πακέτων ή και την ανεξάρτητη σύνθεση του ταξιδιού τους μέσω internet, παρά μέσω 

φυσικών ταξιδιωτικών γραφείων. Βασικό κοινό των φυσικών ταξιδιωτικών γραφείων, θεωρούνται πλέον 

η μεσαία και οι χαμηλότερες τάξεις. 

Με βάση τα παραπάνω, η προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μπορεί να γίνει σε διάφορα 

επίπεδα: από την ανάπτυξη των ιστοσελίδων των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων στην πορτογαλική 

γλώσσα (η αγγλική δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα) και τη διαφήμισή τους σε βραζιλιανές μηχανές 

αναζήτησης, την ανάπτυξη προφίλ στην πορτογαλική σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συμμετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στη Βραζιλία, τις καταχωρήσεις σε δημοφιλή τοπικά έντυπα, ή ακόμα, το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι 

οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσεγγίσουν τη βραζιλιανή αγορά είναι σκόπιμο να δημιουργήσουν 

προωθητικό υλικό στην πορτογαλική, ενώ σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποια εμπορική έκθεση, θα 

χρειαστεί να εξασφαλίσουν προσωπικό που να μιλάει τη γλώσσα. 

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι για τους βραζιλιανούς, το ταξίδι στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει μια συνολική 

εμπειρία, που επιπλέον για τους περισσότερους είναι εμπειρία ζωής, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε 

επίσκεψη σημαντικών αξιοθέατων και μνημείων. Καθώς η Ελλάδα είναι ήδη γνωστός προορισμός, 

τουλάχιστον τα πιο δημοφιλή της μέρη, για τους βραζιλιανούς έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία η 

παρουσίαση και οπτικοποίηση ελκυστικών επιλογών διασκέδασης, φαγητού, αγορών, κλπ. σε συνδυασμό 

με την επίσκεψη των αξιοθέατων, παρά η εστίαση αποκλειστικά σε αυτά τα τελευταία.  
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Εμπόδια όσον αφορά  στον εισερχόμενο τουρισμό από Βραζιλία: 
 

Από τον Μάϊο 2020 επιβάλλεται “φόρος εισοδήματος παρακρατούμενος στην πηγή” 25% επί του κόστους 

της παρεχόμενης υπηρεσίας στην αποστολή τραπεζικών εμβασμάτων από την Βραζιλία προς την Ελλάδα 

για πληρωμή τουριστικών υπηρεσιών που πρόκειται παρασχεθούν στη χώρα μας σε Βραζιλιάνους 

τουρίστες (πρωτύτερα ήτο 6%).  

Ανταγωνίστριες χώρες στον τομέα της προσέλκυσης βραζιλιάνικου τουρισμού όπως η Τουρκία, Ιταλία, 

Ισπανία και Πορτογαλία που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με την 

Βραζιλία, έχουν απαλλαχθεί από την επιβολή αυτού του φόρου. 

 

Βασικές επιλογές για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

στη Βραζιλία.  
 

Εμπορική έκθεση World Travel Market Latin America 

 Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής: São Paulo 5-7/4/2022.  

 Αφορά προορισμούς, tour operators και παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικές εταιρίες, 

κρουαζιέρες, ξενοδοχεία). 

 Πρώτη διοργάνωση το 2013. Με την υποστήριξη της Βραζιλιανής Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων. Το 

2014 η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα. 

 Συνήθως συμμετέχουν περί τους 650 εκθέτες σε αυτόνομα, εθνικά ή περιφερειακά περίπτερα. Από την 

Ευρώπη και τη Μεσόγειο με εθνικό περίπτερο συμμετέχουν: Αίγυπτος, Γαλλία, Δανία, Ισραήλ, 

Νορβηγία, Σλοβενία και Τουρκία, ΗΒ και Ισπανία. Ομοίως συμμετέχουν και οι αεροπορικές εταιρίες 

TAP (Πορτογαλία) και Royal Air Maroc (Μαρόκο). Η έκθεση περιλάμβανε συνεδριακό – σεμιναριακό 

μέρος.  

 Web: https://www.wtm.com/latin-america/pt-br/ajuda/viagem-expo.html 

 

Εμπορική έκθεση Travelweek São Paulo by ILTM 

 Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής: São Paulo, 3-6/5/2022.  

 Αφορά παρόχους υπηρεσιών τουρισμού πολυτελείας (τουριστικά πρακτορεία και γραφεία, ξενοδοχεία, 

κρουαζιέρες, ενοικίαση αυτοκινήτων κλπ.).  

 Συνήθως παρουσιάζονται περί τα 465 brands από περισσότερες από 70 χώρες. Στο πλαίσιο της 

έκθεσης διοργανώνονται επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των εκθετών και προσκεκλημένων 

αγοραστών από τη Λατινική Αμερική. 

 Web: https://www.iltm.com/latin-america/en-gb.html  

 

Εμπορική έκθεση ABAV - International Tourism Fair 

Η μακροβιότερη διεθνής έκθεση τουρισμού στη Βραζιλία. Διοργανώνεται από την Ένωση ταξιδιωτικών 

γραφείων Βραζιλίας – ABAV.  

 Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής: Recife, 21-25 Σεπτέμβριος 2022.  

 Αφορά προορισμούς, ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία και παρόχους υπηρεσιών (αεροπορικές 

εταιρίες, κρουαζιέρες, ξενοδοχεία). 

 Web: www.abavexpo.com.br 

https://www.wtm.com/latin-america/pt-br/ajuda/viagem-expo.html
https://www.iltm.com/latin-america/en-gb.html
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Εμπορική έκθεση Festival do Turismo de Gramado 

 Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής: Gramado (RS) 3-6/11/2022.  

 Αφορά προορισμούς, ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία και παρόχους υπηρεσιών (αεροπορικές 

εταιρίες, κρουαζιέρες, ξενοδοχεία). Πρόκειται για έκθεση τοπικού και περιφερειακού κατά βάση 

χαρακτήρα με κυρίαρχη τη συμμετοχή εγχώριων εκθετών (δήμοι, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, 

υπηρεσίες κλπ.). 

 Web: www.festurisgramado.com 

Κλαδικός τύπος 

Παρατίθενται ορισμένα εξειδικευμένα και γενικού περιεχομένου έντυπα με απήχηση στο καταναλωτικό 

κοινό. 

 Μηνιαίο περιοδικό «Viagem e Turismo»: http://viajeaqui.abril.com.br/ 

 Μηνιαίο περιοδικό «Viaje mais»: www.europanet.com.br/site/?cat_id=80 

 Μηνιαίο περιοδικό «Viajar pelo mundo»: www.revistaviajar.com.br 

 Εβδομαδιαίο περιοδικό γενικού περιεχομένου με υψηλή αναγνωσιμότητα και απήχηση «Veja»: 

http://veja.abril.com.br/ 

 

Επαγγελματικός τύπος: 

 Περιοδικό Brasilturis Jornal: http://novo.brasilturis.com.br 

 Πύλη Panrotas: www.panrotas.com.br 

 

Δημοφιλείς ιστοσελίδες και ιστολόγια  

Ιστοσελίδες που επισκέπτονται συχνότερα οι βραζιλιανοί για την οργάνωση των ταξιδιών τους: 

 Προγραμματισμός: www.tripadvisor.com.br  

 Προγραμματισμός: www.123milhas.com  

 Κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου: www.submarinoviagens.com.br  και www.decolar.com 

 Κράτηση ξενοδοχείου: www.booking.com, www.trivago.com.br και www.hotelurbano.com.br  

 

Στην ιστοσελίδα http://abbv.net.br/associados/associados-efetivos-e-colaboradores/ του Βραζιλιανού 

Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Ιστολογίων – ABBV, είναι διαθέσιμος κατάλογος των ιστολογίων – μελών του. 

Μεταξύ αυτών με τη μεγαλύτερη επιρροή περιλαμβάνεται το Viaje na viagem (www.viajenaviagem.com). 

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Συνιστάται επίσης η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα δημοφιλή στη Βραζιλία, για 

την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος – πάντα στην πορτογαλική γλώσσα.  

Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen IBOPE, το 202 ανώ του 80% των βραζιλιανών είχε πρόσβαση σε 

υπολογιστή συνδεδεμένο στο internet, στο σπίτι ή στη δουλειά. Από αυτούς, ο αριθμός των ενεργών 

χρηστών διαδικτύου (πρόσβαση τουλάχιστον μία φορά μέσα στο μήνα) ήταν 72,3 εκ. Εκτιμάται ότι η 

μεσαία τάξη C αντιπροσωπεύει το 52% των χρηστών, οι ανώτερες τάξεις Α και Β το 4% και 34% 

αντίστοιχα, ενώ το υπόλοιπο 10% αφορά χρήστες των τάξεων D και Ε.  

Η χώρα διαθέτει από τους μεγαλύτερους αριθμούς χρηστών Facebook στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία 

της ίδιας της εταιρίας, καταγράφονται 99 εκ. μοναδικοί χρήστες ανά μήνα, ή 48% του πληθυσμού της 

http://www.123milhas.com/
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χώρας. Επίσης, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η επικοινωνία, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για 

προσωπικούς, μέσω της τηλεφωνικής εφαρμογής Whatsup. 

 

Κλαδικοί φορείς 

 Ένωση ταξιδιωτικών γραφείων Βραζιλίας – ABAV: www.abav.com.br 

Κατάλογος μελών ABAV: www.abav.com.br/agencias_buscar.aspx?id_area=3 

 Ένωση tour operators Βραζιλίας – BRAZTOA: www.braztoa.com.br 

Κατάλογος μελών BRAZTOA: http://braztoa.com.br/eng/members/ 

 Βραζιλιανή ένωση επιχειρήσεων οικολογικού τουρισμού και περιπέτειας – ABETA: www.abeta.tur.br 

Κατάλογος μελών ABETA: www.abeta.tur.br/index.php/explore-menu/conheca-os-associados 

 Βραζιλιανή ένωση τουριστικών γραφείων επιχειρηματικού τουρισμού – ABRACORP: 

www.abracorp.org.br 

Κατάλογος μελών ABRACORP: www.abracorp.org.br/pt-BR/associacao/associados 

 Βραζιλιανή ένωση οργάνωσης εκδηλώσεων και επιχειρηματικών ταξιδιών – ALAGEV: 

http://alagev.org 

Κατάλογος μελών ALAGEV: http://alagev.org/institucional/associados 
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