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Introdução

Viajar é bom. Bom demais! Escolher o destino, fazer as reservas, colocar as coisas na mala e partir!
Existe sentimento melhor do que saber que no dia seguinte você estará em um lugar novo, cheio de
coisas pra se viver?!

O que mais gosto sobre viagens é viver cada minuto, não só do passeio, mas de toda a preparação!
Quando se faz uma viagem aos Estados Unidos essa preparação pode ser ainda “maior” pois, para
entrar no país é exigido o tal Visto de Turismo Americano. 

Quantas pessoas já me disseram: “Ah, eu gostaria muito de ir aos EUA, mas fico com preguiça só em
pensar em tirar o visto!”. Please! Não pense assim. Sim, é “chatinho”, mas muito mais simples do que
você imagina, e a recompensa valerá cada minuto (e centavo) gasto. Eu prometo.

Além do mais, essa é sua primeira oportunidade pra começar a ter contato a cultura de lá. Quando
fizer sua entrevista no consulado, talvez seja a primeira vez que você terá contato com um
americano. E quando receber o passaporte em casa, com sua foto no visto e ele todo escrito em
inglês, vai sentir o primeiro friozinho na barriga e empolgação por estar prestar a embarcar numa
aventura só sua!

Já passei horas e horas ajudando amigos e família a preencher os formulários necessários e agendar
entrevistas, e me sinto muito feliz em ter feito parte de um processo que os permitiu viver novas
experiências. Por isso estou escrevendo este eBook. Sei que não posso ajudar cada um de vocês
pessoalmente, então espero que este material lhe ajude a dar os primeiros passos em busca da tão
desejada viagem aos Estados Unidos.

Um abraço, 
Kris.



Antes do visto

O que você precisa saber antes de iniciar o processo para tirar o visto

Você está pronto pra começar a primeira etapa de sua viagem? Então vamos lá! Antes de começar o
processo você precisa estar ciente de algumas coisinhas, que muitas pessoas não levam em
consideração quando decidem tirar o visto. Algumas delas são:

- Você precisa comparecer pessoalmente
Alguns países que exigem visto são mais flexíveis e nos permitem apenas enviar a documentação via
correio para receber o visto. Os Estados Unidos não. A exigência deles é que você compareça
pessoalmente para solicitar o visto. E você deve comparecer em dois dias diferentes: primeiro dia
para coletar impressões digitais e tirar foto e segundo dia para fazer a entrevista.

- Tirar o visto custa dinheiro!
Não é um absurdo de dinheiro, mas sim, haverá gastos. Você precisa estar financeiramente
preparado não apenas para pagar a taxa do visto (U$160 dólares), mas também para possivelmente
viajar (caso não more em uma das cidades que possuem consulado americano), e viajar custa
dinheiro. Você precisa estar preparado para possivelmente comprar passagens aéreas, pegar táxi,
alimentar-se e hospedar-se em um hotel, já que o processo demora dois dias. Então, faça as
contas com antecedência!

- Existem apenas 04 consulados dos EUA no Brasil que emitem vistos
Como já citei anteriormente, as chances de você ter que viajar para tirar seu visto são grandes. A
não ser que você seja “sortudo” de morar numa das cidades com consulado, ou pelo menos próximo.
Então fique de olho nas cidades que você pode escolher para tirar o seu visto, conforme for mais
cômodo:Brasília (DF), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (RJ).



MANEIRAS

Duas formas de se tirar o visto americano

Há basicamente duas maneiras pra tirar o visto americano:
fazendo o processo por você mesmo ou contratando uma
empresa especializada para fazer o trabalho. Cada uma tem
suas características (e preços) diferentes.

Eu, particularmente, prefiro fazer por conta própria, pois, além de
me sentir mais segura, sinto que estou vivendo mais a
preparação da minha viagem! Mas, isso muda de pessoa pra
pessoa. Você deve escolher qual lhe parece melhor. 

Abaixo vou explicar um pouco sobre cada forma pra que você
possa decidir qual funciona melhor pra você.

EMPRESA ESPECIALIZADA

Pra quem serve: pessoas sem tempo, que não falam muito bem
inglês e que estão dispostas a pagar mais caro pelo processo.

Como funciona: você entra em contato com a empresa, eles te
passam a lista de documentação necessária, fazem todo o
processo (preenchimento de formulários e agendamentos de
entrevista) e depois você só precisa comparecer no consulado
nos dias agendados, para finalizar o processo.

Quanto custa: ao contratar uma empresa especializada você
vai pagar, além da taxa do visto (U$ 160 dólares), o valor do
serviço deles. Esse valor de serviço muda de empresa para
empresa mas, pelos valores que já me passaram, custa algo
entre R$100,00 e R$200,00  por cada visto. Ou seja, se você for
sozinho, talvez não seja muito a mais no seu orçamento, mas,
se estiver indo com seus pais, por exemplo, pode ser um
acréscimo de R$300,00 a R$600,00; dinheiro este que poderia
ser usado para gastar na viagem. Pense nisso.

Como escolher uma empresa especializada: evite pegar
qualquer empresa que encontrar pela internet. Opte por procurar
agências de turismo de sua confiança. A grande maioria das
boas agências de turismo fazem esse processo de visto ou pelo
menos têm uma empresa especializada para lhe indicar.



MANEIRAS

TIRAR O VISTO POR CONTA PRÓPRIA

Pra quem serve: pessoas que desejam economizar dinheiro no
processo e podem dedicar um tempo pra preencher os
formulários e efetuar agendamentos.

Como funciona: você faz todo o preenchimento dos formulários
online, assim como os agendamentos. (Mais a frente vou lhe
explicar passo a passo de como fazer isto). Ps.: Se você for
fazer por conta própria é importante que tenha pelo menos
inglês intermediário, ou tenha junto com você alguém que saiba
a língua, pois todo o preenchimento tem que ser feito em inglês.

Quanto custa: a taxa de solicitação de visto de turismo
(também chamada de B1/B2) custa U$160 dólares. 

Qual o site? Pra iniciar o processo do visto, você deve
acessar https://ceac.state.gov/genniv/

https://ceac.state.gov/genniv/


Passo a passo

PASSO A PASSO PARA TIRAR O VISTO DE TURISMO POR CONTA PRÓPRIA

São basicamente 05 etapas para solicitar seu visto (3 online e 2 presenciais). Já fiz esse processo
algumas vezes e tenho algumas dicas pra você refletir sobre, antes de começar a ler o passo a
passo.

Faça com calma: todas as etapas exigem sua atenção. Então respire fundo e dedique-se
inteiramente ao que está fazendo.

Tenha paciência: algumas vezes você vai ter que preencher muitos campos, esperar em filas… Mas
tudo isso faz parte. Apenas tenha paciência e, novamente, dedique-se inteiramente ao que está
fazendo.

Diga sempre a verdade: isso serve tanto para os preenchimentos online quanto para a entrevista.
Algumas pessoas, não sei porque, acham que mentir/omitir informações durante o processo do visto
as vão ajudar de alguma forma. Se lhe perguntam: “Onde você ficará hospedado?”, e você responde
“No hotel X, na rua Y”, quando na verdade é “Na casa de um amigo que vive lá”, você está apenas se
enganando. 

Os cônsules (pessoas que vão lhe entrevistar) são muito bem treinados e cheiram mentiras de longe.
Ao mentir você só está arriscando perder o visto. Usando nosso exemplo acima, é muito mais bonito
(e verdade) dizer “Ficarei na casa de um amigo que vive lá” e o cônsule provavelmente lhe
perguntará “Por que?”, então você dirá a verdade “Fui convidado e ele se prontificou a mostrar-me a
cidade”. É muito mais fácil obter o visto falando a verdade do que exalando a mentira e deixando o
cônsul achar que você está escondendo algo ainda mais profundo.



Passo a passo

Responda apenas o que lhe perguntarem (durante a entrevista presencial): é muito comum
pessoas não obterem o visto por terem falado mais do que deveriam durante a entrevista. 

Por exemplo, se a pergunta é “Quais cidades você visitará?” e você responder “Então, vou visitar
Orlando e Nova York, mas meu sonho mesmo é conhecer Los Angeles, só que dessa vez não vai
dar, porque meu chefe só me deu 20 dias de férias”, as chances são grandes de você irritar o cônsul!
O tempo deles é precioso, não os encha de blá-blá-blá. Responda apenas o essencial “Orlando e
Nova York”.

ETAPA 01

Para tirar o visto de turismo/negócios (B1/B2) você precisa preencher apenas um formulário e ele é
chamado de DS-160. O que você precisa saber antes de preenche-lo:

- Todas as informações que constarem nele tem que ser verdadeiras. Não minta. Não enrole.
Coloque apenas a verdade; simples assim.

- Todo o preenchimento tem que ser feito em inglês. Caso você não fale inglês, há duas saídas: Uma
é pedir ajuda de algum conhecido seu que saiba falar inglês; outra é usar o site do Google Tradutor.
Se você não preencher algo em inglês, será solicitado à editar.

- Preste atenção ao preencher o formulário. Você até pode editar as informações, caso faça algum
erro, mas a partir do momento que você gerar a confirmação final, não pode mais mexer em nada. Se
houver algo errado, terá que começar um novo formulário, do zero.



Passo a passo

- Preencha no DS-160 o nome correto do consulado que você deseja se apresentar para a entrevista
pessoal. Se você colocar no DS-160 um consulado e no momento do agendamento, outro, você terá
que fazer um novo formulário.

- Para iniciar o preenchimento do formulário acesse: https://ceac.state.gov/genniv/default.aspx.

Se você ainda estiver na dúvida em como preencher o DS-160, mande um email pra mim e fique de
olho no blog. Estou sempre postando mais conteúdos. kris@gojacksonhole.com.br

ETAPA 02

Após preencher o formulário DS-160 entre neste site para pagar  a taxa de solicitação de visto (MRV):
https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/us_fee_payment_options

Lembre-se: Cada pessoa tem que pagar uma taxa. Se estiver viajando com seus pais, por exemplo,
você precisa pagar uma taxa, seu pai outra e sua mãe outra.

Existe três formas de pagamento da taxa:

1- Via boleto bancário
2- Via cartão de crédito, dentro do site
3- Via cartão de crédito por telefone.

Eu sempre opto via boleto bancário, pela segurança. Mas, você escolhe conforme for melhor pra você.

https://ceac.state.gov/genniv/default.aspx
https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/us_fee_payment_options


Passo a passo

Clique em “Opções de pagamento da taxa de solicitação de visto (MRV)”. Logo abaixo vão
aparecer as três opções de pagamento possíveis, conforme listei acima. Clique na opção desejada e
siga as instruções.

ETAPA 03

Agora você precisa agendar sua visita no CASV (para coletar impressões digitais e tirar foto) e
também sua entrevista no consulado. 

E precisa ser exatamente nesta ordem, em dois dias diferentes: Primeiro CASV depois Consulado.

Eu e minha família somos de Santa Catarina, então quando decidimos tirar o visto tivemos que viajar.
São Paulo era mais próximo, mas acabamos agendando para o Rio de Janeiro, pois, como teríamos
que ficar dois dias para completar o processo, pelo menos no Rio poderíamos curtir mais o turismo
da cidade.

Marcamos a coleta de fotos e impressões digitais para um dia a tarde e a entrevista para o dia
seguinte, pela manhã. 

Os agendamentos são feitos online também, assim como o preenchimento do formulário. Basta
acessar o site https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/ss_country_welcome, clicar em “Criar conta”
e seguir as instruções. 

Se tiver alguma dificuldade para efetuar os agendamentos, entre em contato comigo e fique de olho
no blog. Estou sempre postando novos materiais - kris@gojacksonhole.com.br

https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/ss_country_welcome


Passo a passo

ETAPA 04

Comparecimento ao CASV

Depois de ter feito todas as etapas anteriores corretamente, chegará o dia de comparecer
pessoalmente para finalizar o processo.

O primeiro lugar que você deverá ir, conforme já falamos, é o CASV. Ps.: Evite levar celulares e, de
forma alguma, leve máquinas fotográficas ou tente tirar fotos lá dentro.

Siga as dicas:

- Chegue antes do horário marcado. Atrasos não são tolerados. 

- Várias pessoas são agendadas no mesmo período de tempo. Há sempre uma pessoa na frente do
CASV responsável por orientar os visitantes a como proceder. Se a pessoa responsável pela
orientação estiver chamando os visitantes das 13h, por exemplo, e você for das 13h15, não dê uma
de “João sem braço” e tente se meter na fila. Você será barrado, com certeza. Aguarde em algum
lugar próximo, fora da fila, onde seja possível escutar quando chamarem pelo seu horário. E, quando
o chamarem, entre na fila e siga as instruções.

- Tenha sempre em mãos seu passaporte e todos os comprovantes (de agendamento, de pagamento
e de confirmação do formulário; basicamente qualquer comprovante que tenha recebido do
consulado por email).

https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/ss_country_welcome


Passo a passo

O processo ali será bem simples. Você entra, uma primeira pessoa confirma seus documentos,
depois uma segunda coleta suas impresões digitais (de forma eletrônica) e uma terceira tira sua foto.
Pronto. Está liberado.

ETAPA 5

Entrevista no consulado.

Assim como no comparecimento ao CASV, aqui você também deverá chegar com antecedência,
aguardar chamarem seu horário, entrar na fila e seguir as instruções que lhe darão.

Quando fui tirar o visto com minha família (em 2013), foi super rápido. Nosso agendamento era as 8h
da manhã mas chegamos lá as 7h20, por precaução. As 7h35 já haviam chamado o pessoal das 8h
para entrar na fila e as 8h10 nós já havíamos obtido nosso visto. 

Não sei se todos os dias são assim mas, pela organização, creio que seja.

Você também pode colaborar com a rapidez do processo. Entrar no consulado é como entrar na área
de embarque de um aeroporto. Você precisa passar pelo detector de metais. Então, evite roupas e
acessórios que apitarão e deixe os celulares e máquina fotográficas em casa/no hotel (estes são
explicitamente proibidos no consulado).

Enquanto estiver no consulado, por favor, mantenha-se quieto, evite fazer bagunça e respeite todos.
Eles são bem exigentes nesse quesito e, se acharem que você está de alguma forma incomodando,
vão pedir que você se retire. 

https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/ss_country_welcome


Passo a passo

Então, não arrisque. Seja respeituoso e deixe pra fazer barulho (comemorar) apenas quando já
estiver fora do consulado, ok?

Ao passar pelo detector de metais e entrar no consulado, alguém pegará seu passaporte e pedirá
para você aguardar sentado nas cadeiras. Por favor, sente e fique esperando até lhe chamarem.

A ordem das entrevistas é por ordem de chegada. Quando estiver quase na sua hora, alguém lhe
entregará seu passaporte e depois lhe mostrará qual cabine deve prosseguir para fazer sua
entrevista.

Durante a entrevista use as dicas que já falamos acima: Diga apenas a verdade e responda apenas
o que lhe perguntarem! Os cônsules sabem falar português então não se preocupe em tentar falar
inglês.

Ao se aproximar da cabine, cumprimente “Bom dia” ou “Boa tarde” e aguarde ele (a) começar a lhe
fazer perguntas.

Não fique com receio, nem com medo. Ninguém está lá pra “ferrar” com você. Se suas intenções de
viagem forem “puras” não tem porque se preocupar. Em geral eles fazem perguntas bem simples:
“Pra onde você está indo?”, “Vai com quem?”, “Já foi aos EUA alguma outra vez”? “Já tem
passagens compradas?”. 

Esta última pergunta já é válida também para um “momento de aprendizado”. Se você não tiver
passagens compradas e hotéis reservados, não tem problema. A maioria das pessoas só começa a
ver isso depois do visto aprovado. Então, caso lhe perguntarem, diga “Ainda não. As comprarei
depois de obter o visto”.

https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/ss_country_welcome


Passo a passo

Outra dica. Se estiver indo em família, vocês podem fazer a entrevista juntos. Mas, designem apenas
uma pessoa para responder as perguntas. Caso o cônsul se dirija a outra pessoa, ela responde,
caso contrário, apenas um deve falar.

Depois de passar pela entrevista, você poderá ouvir duas respostas diferentes:
“Seu visto não foi aprovado”, e lhe entregam o passaporte; ou “Parabéns, seu visto foi aprovado”
e seu passaporte ficará por lá para imprimirem o visto.

Se ouvir a primeira resposta, não desanime. Você poderá recomeçar o processo e tentar novamente
(mas é bem raro isso acontecer; a não ser que eles tenham alguma impressão de que suas intenções
de viagem não são boas).

Se receber a segunda resposta (e eu espero que receba!), você já pode sair pra comemorar (na rua,
fora do consulado, lembra?). Seu passaporte será entregue no endereço que você cadastrou
durante o agendamento, dentro de alguns dias! Deixe algum adulto neste endereço, pois o
passaporte só será entregue a um adulto, que deverá assinar a confirmação de recebimento.

Nossos passaportes com os vistos chegaram quase antes que nós. Voltamos a Santa Catarina na
segunda-feira e na terça eles já estavam chegando. Mas, na maioria dos casos, eles demoram em
torno de 10 dias.

https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/ss_country_welcome


Hora de partir

Visto em mãos, hora de planejar a viagem!

Parabéns! O mais difícil você já fez! Agora é só mergulhar nas delícias de planejar uma viagem e
colocar no papel tudo que você irá viver durante ela.

Cada viagem que faço é um novo aprendizado. Gosto de criar listas, tabelas de orçamento e estou
sempre descobrindo uma nova maneira de melhorar o planejamento da minha viagem.

Se você estiver planejando a sua e tiver alguma dúvida que ache que eu possa ajudar, mande um
email pra mim, ok?!  

kris@gojacksonhole.com.br

Espero que você tenha gostado e que logo esteja partindo aos Estados Unidos!

Um abraço,
Kris Kuchenbecker.

https://usvisa-info.com/pt-br/selfservice/ss_country_welcome

