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MERCADO DE TRABALHO  
NA SUÍÇA
EM DESTAQUE
Com uma legislação trabalhista que está entre as mais liberais do mundo, a Suíça é 
altamente atrativa para os empregadores. As empresas podem, por exemplo, de acordo 
com suas necessidades econômicas, contratar ou demitir funcionários a curto prazo e de 
forma simples. Além disso, na Suíça os custos salariais são baixos se comparados aos de 
outros países; e em nenhum outro país europeu houve tão poucas greves nos últimos dez 
anos. O país exerce também uma forte atração sobre profissionais altamente qualificados, 
uma vez que a qualidade de vida é bastante elevada e a remuneração salarial adequada.
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Fonte: Instituto Europeu de Sindicatos, 2018

País Dias
 Suíça  1

 Holanda  9

 Irlanda 16

 Alemanha  18

 Reino Unido  21

País Dias
 Finlândia  44

 Espanha  49
 Dinamarca  60

 Noruega  75

 França  125

Atratividade da Suíça para talentos
Grau de atratividade do país para talentos estrangeiros

Fonte: Global Talent Competitiveness Index, 2018

País Posição
 Suíça 1
 Singapura 2
 EUA 3
 Noruega 4
 Suécia 5

País Posição
 Finlândia 6

 Dinamarca 7
 Reino Unido 8
 Holanda 9
 Luxemburgo 10
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VANTAGENS PARA EMPREGADORES
• Devido à elevada qualidade de vida e às excelentes condições 

de trabalho, a Suíça atrai, de maneira significativa, profissionais 
especializados e executivos estrangeiros. Conforme apontam 
diversos estudos, o país é considerado o destino mais atrativo 
para profissionais estrangeiros capacitados .

• A Suíça destaca-se por ter uma população com alta produti-
vidade no trabalho. Na classificação internacional, a produti-
vidade dos setores farmacêutico, financeiro e de seguros e da 
indústria mecânica, elétrica e metalúrgica da Suíça é especial-

mente alta.

• Devido a sua legislação trabalhista liberal, o mercado de tra-
balho suíço é tido como extremamente flexível. As empresas 

podem contratar e demitir funcionários de acordo com suas 
necessidades econômicas e de forma simples.

• Além do salário bruto, o empregador arca com os custos da 
previdência social do empregado contratado. Na Suíça, estes 
custos de previdência social para os empregados são baixos. 
Um salário bruto de 75.000 gera encargos sociais no valor de 
EUR 9.903 - os mais baixos de toda a Europa. Na França, eles 
são quase quatro vezes mais altos.

• Comparadas com o total de rendimentos salariais, as contribui-
ções para a previdência social na Suíça são muito baixas, tanto 
para o empregador quanto para o empregado.

• Na Suíça, os custos unitários do trabalho subiram ligeiramente 
no último ano, o que demonstra, em comparação a outros paí-
ses europeus, a elevada produtividade das empresas.

• Na Suíça, a formação profissional é bastante voltada para a 
prática, fato que se deve ao sistema dual de educação e a esco-
las superiores técnicas de alto nível. Em relação à qualidade da 
mão de obra, a Suíça lidera em diversas categorias. Segundo o 
Fórum Econômico Mundial (FEM), a Suíça tem o melhor siste-
ma educacional do mundo e a melhor qualidade em termos de 
escolas de gestão e aperfeiçoamento de pessoal.
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Fonte: OCDE, 2017

Produtividade geral da economia na classifi cação internacional
Taxa de crescimento média anual dos preços em % em relação ao ano anterior
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Flexibilidade das empresas ao contratar/demitir mão de obra 
Colocação da Suíça no ranking internacional 

País  Posição
 Hong Kong 1

 Suíça 2
 Singapura 3
 EAU 4
 EUA 5

 Islândia 6

 Dinamarca 7
 Reino Unido 8

 Qatar 9

 Canadá 10

Fonte: FEM, 2018

Custos efetivos de um empregado
La Svizzera nel confronto europeo

Land  Rang
 Dinamarca 1

 Malta 2

 Suíça 3

 Polônia 4

 Irlanda 5

 Holanda 6

 Luxemburgo 7
 Reino Unido 8

 Alemanha 9

  Espanha 10

Quelle: Deloitte, 2017



• A Suíça destaca-se pelo bom funcionamento da parceria social, 
com poucos conflitos entre empregadores e empregados, e as 
greves são praticamente inexistentes. Em nenhum outro país 
existe uma interação melhor entre empregadores e empregados.

VANTAGENS PARA EMPREGADOS
• Depois da Islândia, a Suíça é o país com a maior taxa de parti-

cipação no mercado de trabalho do mundo. Entre os indivídu-
os com idade de 15 a 64 anos, 83 % exercem uma profissão re-
munerada, porcentual muito acima da média de 65 % registrada 
por países da OCDE. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego 
no país é bastante baixa (3,1 % em 2017).

• Na Suíça, os trabalhadores têm um elevado poder aquisitivo. 
Em 2017, a renda disponível na Suíça foi de 42.142 euros, colo-
cando o país no ranking europeu à frente da Islândia e Luxem-
burgo. 

• Em comparação com outros países, a Suíça é bastante atrativa 
para executivos de médio escalão, pois oferece os salários mais 
elevados. Deduzidos os impostos, pagamentos e outros custos 
(aluguel, etc.), restam ao profissional mais de EUR 100.000; esta 
é, com ampla vantagem, a maior renda disponível do mundo.

• No “Índice para uma Vida Melhor” da OCDE, a Suíça ocupa, em 
diversos aspectos, as posições mais elevadas. As áreas especial-
mente positivas e equilibradas são saúde, satisfação pessoal e 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

IMPOSTOS
Imposto de renda retido na fonte
Os trabalhadores estrangeiros na Suíça sem autorização de 
residência (carteira C) estão sujeitos à tributação na fonte. O 
imposto é descontado diretamente do salário pelo empregador 
e transferido para os órgãos tributários. Se o rendimento, cuja 
tributação deve ser retida na fonte, ultrapassar 120.000 francos 
suíços ao ano, o trabalhador estrangeiro com domicílio fiscal na 
Suíça estará sujeito a uma tributação ordinária posterior refe-
rente à totalidade de seus rendimentos e bens patrimoniais.

Os rendimentos obtidos na Suíça por pessoas (estrangeiras e 
suíças) que não têm domicílio fiscal na Suíça (por exemplo, 
trabalhadores transfronteiriços, trabalhadores com permanência 
no país apenas nos finais de semana, conselhos administrativos, 
artistas, atletas, palestrantes) também estão sujeitos à tributação 
na fonte. Eles não estão sujeitos, no entanto, a uma tributação 
ordinária posterior referente ao valor de seus rendimentos.
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Fonte: GfK Kaufkraft Europa, 2017

Poder de compra na classifi cação europeia
Poder médio de compra de empregados assalariados em euros em 2017
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Qualidade da relação profi ssional entre empregadores e empregados      
Colocação da Suíça na classifi cação internacional 

País  Posição
 Suíça 1

 Singapura 2

 Noruega 3

 Dinamarca 4

 Holanda 5

 EUA 14

 Reino Unido 19

 Alemanha 21

 Irlanda 27

 França 109

Fonte: FEM 2018



DESENVOLVIMENTO ATUAL
• A economia suíça sempre se beneficiou do fato de poder 

recrutar mão de obra estrangeira altamente qualificada. Por 
vários motivos, entre os quais o número crescente de imigran-
tes nos últimos anos, os eleitores suíços aceitaram, em 2014, 
a iniciativa popular “Contra e imigração em massa” que exige 
que o Estado restrinja a imigração para a Suíça. O Governo 
Federal decidiu em seguida implementar uma regulamentação 
legal compatível com o acordo de livre circulação entre a Suíça 
e a UE. As respectivas medidas estão em vigor desde o dia 1º 
de julho de 2018 e visam principalmente aproveitar melhor o 
potencial da força de trabalho do país.

• O Governo Federal tem empreendido esforços para que as van-
tagens da educação profissionalizante dual ganhem mais visibi-
lidade internacionalmente. O objetivo é aperfeiçoar o processo 
de reconhecimento de qualificações profissionais e aumentar o 
grau de mobilidade (internacional) dos profissionais qualifica-
dos. Um exemplo desses esforços é o apoio dado pela Suíça ao 
Processo de Copenhague da UE, visando fortalecer o desempe-
nho, a qualidade e a atratividade da formação profissional.

Autoridade e Reguladoras
Secretário de Estado de Ensino, 
Pesquisa e Inovação
www.sbfi.admin.ch/ezv/en/
home.html

Secretaria de Estado da Economia
www.seco.admin.ch/seco/en/
home.html

Delegação – plataforma sobre 
condições de trabalho e de salário 
na Suíça
www.entsendung.admin.ch/ezv/
en/home.html

Publicações e Ferramentas
Better Life Index OECD
www.oecdbetterlifeindex.org/ezv/
en/home.html

Deloitte European Salary 
Survey 2017
www2.deloitte.com

Relatório de competitividade global 
do FEM
www.weforum.org

Cálculo de salários da Federação
www.lohnrechner.bfs.admin.ch

KPMG Tax Rates Online
www.kpmg.com

Associações e Redes
Associações Patronais
www.arbeitgeber.ch/ezv/en/
home.html

Recursos S-GE
Manual para Investidores
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
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