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Introdução  
 
 
Se você faz parte daquele grupo de pessoas que vivem de forma tão 
frenética que mal têm tempo para ler um e-book, sugiro que siga logo para 
a lista dos melhores países para morar e trabalhar em 2019 🙂 
 
Mas se você estiver disposto(a) a respirar com calma e ler algumas 
informações que podem esclarecer muitas de suas dificuldades, este 
e-book propõe um método eficaz de escolha, com vários exercícios, para 
que você use a SUA PROFISSÃO como base para esta decisão tão séria. 
 
É importante entender as razões pelas quais alguns países ganharam 
destaque em nossa lista de melhores países, mas é ainda mais importante 
saber que outros países podem (e devem) ser considerados, de acordo 
com os seus interesses e características individuais.  

https://docs.google.com/document/d/1NdX6tCrSL6Ea4RIVb9VmCxKkqeJYBLrT_BYunlKeym4/edit?disco=AAAACoLQGzk&usp_dm=false&ts=5c7f2de4#heading=h.g5w54vyrb00y


 

1. Escolha os países onde gostaria de morar 
 
Como diz a famosa frase: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe 
para onde ir! 
 
Portanto, é muito importante definir: 

 
● A profissão que você gostaria de exercer 
● Os países (ou o país) em que gostaria de morar 

 
Parece difícil demais? Pois eis aqui nosso primeiro exercício: 
 
Imagine que está diante do gênio da lâmpada. 
Você pode escolher qualquer ocupação, em qualquer lugar do mundo. 
Mas ao invés de três desejos, você só tem um! 
 
Qual seria a sua profissão e o país onde realmente gostaria de morar? 
 
Sua resposta: ___________________________ 
 
Parece incrível, mas muita gente não sabe o que quer fazer e nem aonde 
quer chegar! 
 
Morando já há 15 anos no exterior, ouço sempre as mesmas perguntas de 
brasileiros querendo “tentar a vida lá fora”… 

 
● Qual o melhor país para imigrar?  
● Em qual país o processo de imigração é mais fácil?  
● Onde eu poderia validar meu diploma? 

 



 

Infelizmente as respostas para estas questões não são tão simples, 
pois elas diferem de acordo com cada caso. 
 
Para entender isso melhor, peço que compare 2 situações hipotéticas: 
 
Situação 1:  
Imagine que você tem um passaporte europeu e, por isso, o mais fácil 
seria imigrar para a Europa. No entanto, caso a sua área de atuação não 
esteja sendo valorizada por lá, sua única vantagem seria a permanência 
legal. Você iria mesmo assim? 
 
Situação  2:  
Imagine agora que você exerce uma profissão que está em alta demanda 
no mercado europeu, mas não possui cidadania europeia. Neste caso, 
você teria que passar por uma série de processos burocráticos para poder 
trabalhar por lá. Você iria mesmo assim? 
 
Nos dois casos, a tentativa poderia facilmente ser mal-sucedida.  
No entanto, em qualquer um dos casos vem a prioridade de permanecer 
legal no país. 
 
Então agora, deixando de lado aquilo que pode aparentar ser mais “fácil” 
(especialmente sob a ótica de quem está de fora), vamos tentar considerar 
o que seria mais interessante para você. 
 
Cada plano de imigração deve ser personalizado e intransferível, uma vez 
que precisa refletir as opções mais adequadas para os seus interesses e 
habilidades individuais. 
 
Sendo assim, pensando nos seus interesses, voltemos ao nosso exercício: 
 
Onde estão os melhores salários do mundo, na sua área? (caso não saiba, 
procure no Glassdoor).  

https://www.glassdoor.sg/index.htm?countryRedirect=true


 

 
Anote pelo menos 3 países. 
 
________________ 
________________ 
________________ 
 
 
Será que existiria alguma chance de você viver em algum deles 
legalmente?  
 
Outro ponto importante: a língua 
 
Alguém que não sabe falar francês, por exemplo, não pode esperar 
conseguir de imediato uma boa posição na França, já que a maioria das 
empresas neste país exige tal habilidade. 
 
Diante disso, vamos retomar nosso exercício: 

 
● Em quais línguas você é fluente?  
● Poderia trabalhar em um dos países cujos nomes anotou há pouco? 
● Onde teria mais chances de uma boa integração? 

 
Sua resposta: __________________________ 
 
Mas atenção: escolher Portugal só por conta da facilidade com a língua, 
por exemplo, pode ser uma grande armadilha.  
 
Pesquise o valor do salário médio da sua profissão em Portugal, compare 
com outros países desenvolvidos e analise se esta seria uma boa aposta 
para 2019. 
 



 

Apesar do atrativo custo de vida do país, falar português não é garantia de 
emprego em Portugal, afinal, se assim fosse, não haveria portugueses 
desempregados por lá. :) 

2. Encontre o país mais viável de acordo com seus objetivos 

 
A partir dos exercícios anteriores, percebemos que um país ideal deve 
trazer: 
 

● Vantagens econômicas; 
● Possibilidade de visto de trabalho ou residência permanente; 
● Oportunidade de crescimento profissional.  

 
Nossa análise, porém, não pode parar por aí. Diante dos países que você 
listou como interessantes até aqui, é hora de analisar a situação política e 
econômica de cada um. 
 
Como exemplo, vamos supor que você esteja considerando os EUA ou 
Reino Unido, destinos tão comuns de brasileiros há décadas, segundo 
dados do Itamaraty. 
 
A eleição de Donald Trump e a opção da população britânica pela saída da 
União Européia certamente são indícios de um período de maior 
intolerância destes países em relação aos estrangeiros. 
 
Sabemos que historicamente, nunca foi fácil conseguir um green card para 
viver e trabalhar nos EUA, especialmente entre trabalhadores 
não-qualificados. Mas ainda assim muitos brasileiros tentaram se legalizar 
por lá no passado.  
 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/02/16/Em-que-pa%C3%ADses-vivem-os-brasileiros-no-exterior-segundo-o-Itamaraty


 

Já no Reino Unido, o Brexit complicou a vida de milhares de europeus que 
viviam por lá (incluindo, claro, brasileiros com dupla nacionalidade), 
afetando a dinâmica de contratação de trabalhadores estrangeiros. 
 
Não é exagero afirmar, portanto, que o aumento do conservadorismo e o 
enrijecimento das leis de imigração fazem com que esses dois destinos 
NÃO sejam ideais para quem pretende imigrar com segurança em 2019. 
 
A não ser, claro, que você seja um empreendedor independente e não 
dependa do mercado de trabalho tradicional. 
 
Então, diante disso, qual seria a melhor forma de descobrir os países 
mais viáveis sob esta ótica? 
 
Resposta: os países que estimulam a imigração por meio de 
programas de valorização da mão de obra estrangeira. 
 
Algumas nações costumam publicar periodicamente listas de profissões 
em “alta”, ou seja, aquelas para as quais há demanda constante e ou 
crescente. 
 
Entre os exemplos de países que adotam este tipo de política estão 
Austrália, Canadá e Nova Zelândia. 
 
Este estímulo à imigração estrangeira não fará necessariamente seu 
diploma ser validado automaticamente, mas, em teoria, torna isso 
mais fácil. 
 
Já nos mercados em recessão, como a União Europeia, este estímulo não 
existe, pois em muitas áreas há mais trabalhadores qualificados do que 
ofertas de emprego. A imigração gera mão de obra em excesso. 
 



 

Um país que vive este cenário é a França, onde o fenômeno da fuga de 
cérebros (fuite de cerveaux) vem sendo observado e discutido há pelo 
menos duas décadas.  
Quem viveu na França, e em seguida no Québec, como eu, conhece as 
estatísticas sobre os expatriados franceses. Em Singapura, que é um país 
bem pequeno, eles só perdem mesmo em número para... os ingleses!  
 
Este fenômeno, unido à crise migratória que vive a Europa, gera um 
número de europeus expatriados que cresce constantemente. 
 

3. Informe-se a respeito dos diferentes tipos de vistos  
 
Via de regra, não há grandes impeditivos para a contratação e 
fornecimento de vistos para trabalhadores estrangeiros especializados.  
 
No entanto, este caminho é considerado mais difícil para brasileiros, já que 
os diplomas de muitas das nossas universidades não são reconhecidos 
em outros países do mundo. 
 
Desta maneira, o próximo passo neste nosso exercício de avaliação é 
visitar os sites dos órgãos de imigração dos países que você listou há 
pouco como os mais viáveis. Não deixe de checar: 
 

● Os tipos de vistos disponíveis para o seu caso em particular; 
● As profissões em demanda no mercado de trabalho do país em 

questão; 
● O processo de candidatura (application) para um visto de trabalho ou 

residência permanente. 

Portanto, se você está considerando o Canadá, por exemplo, o primeiro 
passo seria descobrir os tipos de visto aos quais você tem direito (acesse 

https://wallstreetenglish.fr/dossiers/dossier-comprendre-reussir-son-expatriation/fuite-cerveaux-en-france
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2019/01/02/31003-20190102ARTFIG00166-les-francais-fuient-ils-la-france.php


 

aqui o site oficial do Canadá: CIC). Em seguida, você deve verificar se o 
seu tipo de profissão lhe daria direito à Express Entry, que é uma entrada 
privilegiada, para imigrantes qualificados (saiba mais sobre a Express 
Entry). 
 
Outros países possuem processos parecidos: 
 
Confira no site da Nova Zelândia todos os vistos existentes para trabalhar 
e viver no país. 
 
No site oficial da Austrália também é possível encontrar os vistos 
disponíveis para cada caso. 
 
Estes são apenas alguns exemplos de websites oficiais onde uma 
pesquisa básica seria necessária.  
 
#Dica1:  
 
Evite usar intermediários ou agências para fazer a candidatura 
(application) por você. Nenhuma agência conseguirá passar seu dossiê na 
frente de outros na imigração ou dar garantias de aprovação, ou seja: você 
não ganha nenhuma vantagem em relação ao processo feito por conta 
própria. 
 
Com um pouquinho de inglês e paciência, você mesmo poderá fazê-lo (se 
quiser economizar), uma vez que suas chances de sucesso seriam 
praticamente as mesmas. 
 
  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/come-canada-tool.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/live-permanently/all-resident-visas
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder


 

#Dica2: 
 
Se o seu inglês ainda não é bom o suficiente para entender o website 
oficial da imigração, provavelmente você ainda não está apto a imigrar e 
conseguir um trabalho qualificado. 
 
Qual tipo de emprego estaria buscando alguém que não é fluente na 
língua do país? Já viu algum profissional no Brasil trabalhando sem falar 
português? :) 
 
#Dica3: 
 
Garanta que sua fluência na língua esteja à altura do trabalho que quer 
desempenhar. Invista em um curso de línguas o quanto antes. 
 

4. Compare o custo de vida entre países 
 
Após ter trabalhado 7 anos em uma multinacional no Canadá, tive a 
oportunidade de avaliar uma tentadora oferta de trabalho em Singapura. 
 
Os salários eram mais ou menos similares, com um ligeiro aumento em 
Singapura. Mas, mesmo assim, precisei negociar um valor maior. 
 
O problema: o custo de vida geral em Singapura era 45% mais elevado do 
que o de Montreal (fonte: Expatistan). 
 
Isso significa que eu teria que pedir um salário 45% maior?  
 
Não necessariamente! 
 

https://www.expatistan.com/cost-of-living/comparison/montreal/singapore


 

Basta olhar a quantidade de impostos para um salário anual de 
digamos,100 mil dólares, nos dois países: 
 
No Canadá (Québec), eu pagaria cerca de 33% de impostos, ou seja, 
$33.037 de impostos retidos na fonte, portanto me restariam $66.963 de 
salário líquido/ano (fonte: SimpleTax). 
 
Enquanto isso, em Singapura, o mesmo salário seria taxado em $3.350 
nos primeiros $80.000 de salário recebido + 11.5% nos $40.000 seguintes, 
ou seja, um total de impostos de apenas 5.650 dólares anuais (fonte: 
Rikvin). 
 
Neste exemplo: o salário líquido em Singapura seria de $94.350 anuais, ou 
seja, $27.387 a mais do que no Canadá, considerando-se o mesmo valor 
de salário.  
 
Em compensação, nesta mudança seria necessário arcar com um aluguel 
muito mais alto em Singapura (+84%) e também com as despesas de 
transporte elevadas. 
 
Obs: os valores para cada item (aluguel, alimentação etc.) são calculados 
a cada semana e sofrem ligeira variação. Consulte o site Expatistan para 
valores atualizados. 
  

https://simpletax.ca/calculator
https://www.rikvin.com/tools/singapore-income-tax-calculator/
https://www.expatistan.com/cost-of-living/comparison/montreal/singapore


 

 
Itens a serem considerados no cálculo: 

 

1. Salários - Glassdoor 
2. Custo de vida - Expatistan 
3. Impostos (cada país tem a sua ferramenta específica) 

Tendo ciência dos números acima, seria muito mais fácil (e realista) 
considerar uma mudança ou negociar com um possível empregador. 
 
Infelizmente, gostando ou não, é o dinheiro que vai lhe possibilitar visitar a 
família no Brasil quantas vezes desejar, explorar outros países, ou seja... 
financiar seus sonhos. 
 
Observação importante: 
 
Muita gente ainda não sabe (ou finge não saber), mas entrar em 
qualquer país com visto turista e ir “ficando” no país de forma ilegal 
pode resultar em uma qualidade de vida, no mínimo, medíocre. 
 
Entre as claras desvantagens desta escolha, estão os empregos ilegais e 
precários, a falta de assistência do estado e o medo constante da delação 
por terceiros (podendo resultar em deportação). Além disso, pouca gente 
sabe que os indivíduos que o fazem não gozam da liberdade básica de ir e 
vir, afinal se deixarem o país em questão não poderão mais retornar. 
 
Já vi de perto deportações acontecendo e posso garantir que não foi algo 
fácil de assistir. A pessoa perdeu todos os bens que acumulou no exterior, 
precisou se separar de amigos próximos, e, anos depois, ainda está 
tentando se reerguer no Brasil, com aquele vazio no currículo difícil de 
explicar. 
 

https://www.glassdoor.ca/Salaries/index.htm
https://www.expatistan.com/cost-of-living


 

5. Consiga o visto antes, encontre um trabalho depois 
 
Existem vários caminhos para encontrar um emprego qualificado no 
exterior. Mas, da perspectiva do empregador, contratar alguém à distância, 
oriundo de um país estrangeiro, poderia significar um grande risco.  
 
O investimento para trazer alguém de fora também seria mais alto do que 
contratar no mercado local, fora a burocracia. Portanto as competências do 
candidato estrangeiro deveriam ser superiores às dos profissionais locais. 
 
Sendo assim, se você NÃO tem um currículo com experiências 
profissionais relevantes no exterior, uma experiência no país onde 
pretende morar (estágio, MBA ou pós, por exemplo) poderia certamente 
abrir mais portas e facilitar o processo para um estrangeiro na sua primeira 
tentativa de expatriação. 
 
Estar localizado no país onde se pretende trabalhar também pode facilitar 
bastante (por questões de networking e também de praticidade para o 
empregador). 
 
Se o seu objetivo final for a imigração sem um emprego garantido é 
preferível focar em países que oferecem vistos profissionais, 
estudo-trabalho (part-time) ou residência permanente, como alguns dos 
países-exemplo citados aqui. 
 
Claro que se você for um profissional especializado em alguma área 
específica, ou já tiver um diploma reconhecido, poderá abordar 
diretamente os empregadores lá fora, antes mesmo do visto!  
 
Normalmente para este tipo de profissional, um pacote de realocação com 
visto de trabalho e despesas de mudança (ex: container para os móveis) 



 

está incluído, além de um salário geralmente na casa dos 6 dígitos anuais 
- por isso aconselho fortemente que você invista em uma carreira 
internacional. 
 
Espero que este e-book possa ter contribuído para os próximos passos 
que guiarão, quem sabe, seu futuro. Se ainda tiver dúvidas sobre o 
assunto, não hesite em entrar em contato comigo pelo e-mail!  
 
Será um prazer conversar com você! 
 
Patti Neves  

mailto:mentoriaexpat@gmail.com


 

 

Os melhores países para morar e trabalhar em 2019 
🙂 
 
Segundo a Expat Explorer Survey, divulgada na Business Insider, os 
melhores países para morar e trabalhar em 2019 são: 
 

1. Singapura 
2. Nova Zelândia 
3. Alemanha 
4. Canadá 
5. Bahrein 
6. Austrália 

 
Para ver a lista completa, sugiro o site interativo do HSBC (em inglês). 
Neste link, você também pode comparar diversos critérios importantes 
entre dois países (ex.: Austrália x Canadá). 
 
Como a Expat Explorer Survey é uma pesquisa global de expatriados, o 
Brasil também é citado (31° posição), o que ajuda a comparar as 
informações deste com os países que você está investigando. 
 
Como discutido, para uma primeira experiência profissional no exterior, eu 
aconselho dar prioridade para países que tenham uma política de 
valorização da mão de obra estrangeira, ou seja, países que publicam 
listas anuais de profissões em demanda. 
 
Neste caso, as melhores opções seriam Nova Zelândia, Canadá e 
Austrália.  
 
Outros países (dentro e fora desta lista) podem ser considerados, é claro, 
mas é recomendável uma análise mais detalhada da sua situação pessoal. 

https://www.businessinsider.sg/the-20-best-countries-for-expats-2014-10/?r=US&IR=T
https://www.expatexplorer.hsbc.com/survey/countries
https://www.expatexplorer.hsbc.com/survey/country/singapore/brazil
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