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A remuneração é o maior atrativo para convencer os executivos latino-americanos a mudarem 
de país a trabalho. Os brasileiros, no entanto, não consideram apenas os ganhos financeiros na 
hora de avaliar uma possível transferência. Enquanto 26% se preocupam com salários, outros 
26% também levam em conta a possibilidade de obter, com a mudança de país, a chance de 
uma outra vivência cultural. As conclusões são de um estudo realizado pela consultoria 
Stanton Chase International, em parceria com o Ibope Inteligência, com a coordenação no 
Brasil do Grupo Foco.  
 
Segundo a diretora corporativa de desenvolvimento e pesquisa do Grupo Foco no País, Cássia 
Zanini, a busca de ganhos que extrapolem a questão financeira é uma característica comum a 
todas as faixas etárias de profissionais brasileiros. "O brasileiro é aquele que mais espera um 
ambiente bom, amigável e divertido para trabalhar", afirma a consultora. "E isso vale, 
inclusive, para aqueles executivos mais velhos, que são mais vividos, que já têm experiência 
e, teoricamente, vivência em outros países e culturas."  
 
Conforme o estudo, os argentinos, chilenos e mexicanos são os profissionais mais atraídos pela 
possibilidade de mudança de país. No total, 32% dos argentinos, 31% dos chilenos e 30% dos 
mexicanos morariam em outra nação da América Latina em troca de um salário mais alto.  
 
A pesquisa, realizada no ano passado, consultou 4.514 profissionais do Brasil, Argentina, Chile, 
México, Equador, Colômbia, Venezuela e Peru. Com o objetivo de entender o profissional de 
cada geração e os diferentes fatores de motivação para o trabalho, assim como as diferenças 
entre os pesquisados de cada país, o estudo ouviu executivos, gerentes, especialistas, 
profissionais de área administrativa/operacional, além de trainees e estagiários.  
 
A maioria dos entrevistados (62%) é do sexo masculino. Mais de um quarto dos pesquisados 
(27%) têm até 24 anos de idade (os "juniores"). Outros 34% têm entre 25 e 29 anos (a 
chamada geração "internet"). Os restantes dividem-se em três faixas: de 30 a 39 anos, os 
chamados "céticos" (25%) , de 40 a 49 anos, os "baby boomers" (11%), e os profissionais 
com 50 anos ou mais, classificados como "seniores" (3%).  
 
A pesquisa mostrou que a busca de crescimento rápido é inversamente proporcional à idade, 
ou seja, quanto mais velhos, menos os profissionais exigem esta possibilidade na hora de 
aceitar um convite para atuar em outro país latino-americano. Os jovens, por outro lado, 
consideram este como um dos principais fatores de atração para um emprego no exterior - 
20% dos juniores apontam esta hipótese como razão para morar fora, contra apenas 4% dos 
profissionais seniores.  
 
Por outro lado, entre os mais velhos, um dos fatores de maior atração para uma vaga em 
outro país é a oportunidade de participar da gestão da empresa. Enquanto 17% dos seniores 
morariam no exterior por este motivo, apenas 10% dos juniores e da geração internet 
aceitariam a mudança por este mesmo motivo.  
 
O levantamento também procurou descobrir quais fatores são fundamentais para atrair um 
profissional durante o processo seletivo. Independentemente da geração, a transparência com 
relação às habilidades exigidas é fundamental para os profissionais de todos os países. 
Questionados sobre o que acreditam ser o fator determinante para aceitar ou não um trabalho, 
os brasileiros se mostraram os mais preocupados com a segurança a respeito do conhecimento 
exigido para o cargo.  



 
Na escolha do lugar onde os pesquisados morariam a trabalho, a Argentina foi o país mais 
votado. No total, 66% dos consultados escolheriam esta opção caso tivessem a possibilidade 
de mudar para outro país da América Latina. O Brasil aparece em terceiro lugar neste ranking 
(37%), atrás do Chile (52%) e à frente de México (36%) e Costa Rica (29%). Os países menos 
votados foram Cuba e Equador, com 11% dos votos cada.  
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