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Pesquisa indica que Espanha é o país da Europa que mais agrada profissionaisexpatriados. A 
Espanha se transformou em um dos lugares preferidos do mundo para se trabalhar, segundo 
uma recente pesquisa realizada pelo jornal britânico Financial Times e pela consultoria inglesa 
Harris entre mais de 6,5 mil pessoas procedentes da França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, 
Itália e dos Estados Unidos. O relatório revela que o país preferido para se trabalhar na Europa 
é a Espanha (17% dos entrevistados), em seguida vem o Reino Unido (com 15% da 
preferência).  
 
Os motivos pelos quais o mundo inteiro quer desfrutar da paella, dos touros e do presunto 
serrano são a qualidade de vida, a satisfação no trabalho, a experiência de conhecer outra 
cultura e o clima, entre outros nesta ordem. Segundo parece, os estrangeiros perdoam o 
inconveniente, por exemplo, de enfrentar duas horas diárias de congestionamento no trânsito 
de Madri, em troca de morar na Península.  
 
Esse estudo não é o único que apoia a candidatura da Espanha ao melhor lugar para se 
trabalhar na Europa. O headhunter Carlos Alemany, da Korn Ferry, especializada na seleção de 
executivos para o alto escalão das empresas, garante que entrevistou um americano, um 
mexicano e um alemão cujo principal objetivo era ir para a Espanha e "não é por acaso, é uma 
tendência crescente", esclarece.  
 
Nesse interesse, a conjuntura econômica não é, segundo o relatório, um elemento essencial na 
hora de procurar trabalho no exterior, embora especialistas considerem que influi. Segundo 
José Medina, presidente da Ray & Berndtson, outra empresa especializada na seleção de 
executivos, a Espanha experimentou um grande desenvolvimento econômico e ganhou 
importância na União Européia. "Além disso, oferece bom pacote de serviços, a possibilidade 
fazer uma grande carreira profissional e um nível de democracia razoável. Esses fatores são 
importantes para contratar um executivo de fora", diz Medina.  
 
De acordo com essa sondagem, só 5% dos entrevistados acham que a economia espanhola 
goza de boa saúde. Nesse parâmetro, os países melhor colocados são Reino Unido, Alemanha, 
Suécia e Luxemburgo. O segredo da Espanha é que os europeus acham que lá se vive bem. A 
maioria dos habitantes vizinhos (64%) se deslocaria para trabalhar no exterior em busca de 
melhor qualidade de vida. Algo que está assegurado na Espanha, na opinião de Medina. 
  
"Os executivos estrangeiros quando vêm para a Espanha não encontram barreiras nem no 
âmbito profissional nem no pessoal. Recebem bom tratamento social e se adaptam com 
facilidade, porque é um país divertido", continua Medina.  
 
Outro fator importante para fazer as malas é melhorar a posição no mercado de trabalho, 
segundo 45% dos entrevistados. "A Espanha oferece certo caos. Aqui nas companhias nem 
tudo é organizado e os executivos têm oportunidade de ascender na carreira", explica Medina.  
 
A mesma opinião tem o britânico David Wright, diretor da Solmedia.com. "O ambiente de 
trabalho espanhol é informal, ao contrário, por exemplo, do Reino Unido, onde tudo é muito 
mais hierarquizado. Essa informalidade espanhola fomenta a inovação e a criatividade. Na 
Espanha há uma mentalidade mais aberta às novas idéias", diz Wright.  
 
Entretanto, essa postura também gera inconvenientes como a falta de pontualidade à qual 
Wright não se acostumou, mesmo depois de morar durante 20 anos na Espanha. Olli Rounaja, 
diretor da LaNetro Zed, tem a mesma opinião sobre a peculiaridade da administração 
espanhola. "Na Finlândia as pessoas são mais organizadas em seu trabalho, mas os espanhóis 
têm grande capacidade de improvisação, o que permite salvar muitas situações indesejadas.  
 
Assim, enquanto os finlandeses trabalham em uma só coisa, os espanhóis têm pelo menos 10 
coisas para fazer ao mesmo tempo."  
 



O ponto fraco dessa forma de trabalhar é uma jornada excessivamente longa e pouco 
produtiva. A Espanha é o quinto país do mundo em que mais tempo se passa no escritório, 
com a média de 1.780 horas por ano, segundo recente classificação de The Economist. 
"Surpreende-me o tempo que os espanhóis demoram para adotar uma decisão em grupo. 
Muitas reuniões se tornam intermináveis. Até decidir onde comer leva uma eternidade", afirma 
Caspar Luyten, holandês que trabalha na Telefônica e está há 10 anos na Espanha.  
 
Outro empecilho diz respeito aos salários. No Reino Unido os salários são muito altos e é muito 
difícil concorrer", explica o headhunter Carlos Alemany. Mas, apesar de tudo, o "Spain is 
different" triunfa.  
 
Brasileiro, engenheiro em informática e com MBA no MIT, de Boston, Maurício França tinha 
todas as credenciais para desenvolver uma brilhante trajetória profissional nos EUA. "A opção 
mais natural para nós, brasileiros que estudávamos lá, era ficar naquele país, mas eu queria 
fazer algo diferente", explica França, sócio da consultoria Everis (antiga DMR Consulting).  
 
A sua indagação foi a seguinte: qual é o melhor país para mudar a vida profissional e pessoal? 
A resposta foi clara: a Espanha. França explica que durante o mestrado em Boston fez bons 
amigos espanhóis. "Eu gostava da sua forma de ver a vida e o tipo de vida espanhola, mais 
alegre e com mais cultura, de sair para a rua", afirma. Além disso, "pensei que poderia 
pressupor grande oportunidade profissional para um perfil como o meu, já que nesse momento 
- era o 1999 - a Espanha começava a investir e ter muita influência na América Latina". Logo 
depois de cruzar o Atlântico, França aterrissou na consultorias McKinsey até que no fim de 
2002 deu o salto para a Everis.  
 
A sua alegria durou pouco porque naquele ano o enviaram para o México para desenvolver o 
grupo de consultoria de negócios Everis nesse pais. Desempenhou tão bem a sua tarefa que o 
promoveram a sócio e lhe deram possibilidade de ficar no México, ou de voltar ao Brasil, mas o 
despertar súbito de seu amor pela Espanha havia sido breve e queria retomá-lo. E, como todo 
bom enamorado, reconhece algum defeito, mas passa por cima. "Na Espanha trabalham 
muitas horas e os horários comerciais são mais restritos do que em outros países, como o 
Brasil, ou os Estados Unidos."  
 
kicker: Os motivos pelos quais muitos querem viver naquele país são a qualidade de vida, a 
satisfação no trabalho, a cultura e o clima  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 mar. 2007. Vida Executiva, p. C11. 
 


