
Melhores cidades do mundo para se trabalhar e morar bem  
Andrea Giardino 
 
Quando uma empresa vai transferir seus executivos, precisa olhar para aspectos políticos, 
sociais, econômicos, ambientais, de segurança, saúde e transporte do país que receberá o 
expatriado na hora de estruturar suas práticas de remuneração. Uma pesquisa mundial 
realizada pela Mercer Human Resource Consulting em 350 cidades apontou os melhores 
destinos avaliando cada um desses itens. Entre as principais colocadas, 15 estão localizadas na 
Europa, enquanto as três primeiras no topo do ranking, no que se refere a saúde e 
saneamento, ficam na América do Norte.   
 
Calgary, no Canadá, ocupa o primeiro lugar, seguida por Honolulu, nos Estados Unidos, e 
Helsinque, única cidade européia entre as cinco primeiras. Baku, no Azerbaijão recebeu a pior 
classificação. "Todas as cidades canadenses cobertas pela pesquisa aparecem entre as 25 
melhores em saúde e saneamento", explica Denise Perassoli, coordenadora regional de 
marketing da Mercer para América Latina. Ottawa ocupa a quarta posição, Montreal e 
Vancouver, dividem o no décimo lugar. Toronto ocupou a 21ª posição.   
 
Nos Estados Unidos, lugar preferido de muitos expatriados, além de Honolulu, cidades como 
Mineápolis, Boston, Lexington e Pittsburgh se destacam no estudo. No Brasil, Brasília, Manaus 
e Rio de Janeiro obtiveram o mesmo índice. Enquanto São Paulo caiu seis posições, em relação 
à pesquisa do ano passado, por conta de problemas ligados a segurança e ao crime 
organizado. "A América Latina não está bem posicionada na pesquisa, por fatores conhecidos 
por nós", observa Denise. "O critério relacionado ao crime possui um peso importante dentro 
do estudo de qualidade de vida. E o fato de São Paulo perder posições está diretamente 
relacionado às questões de segurança", ressalta. Por outro lado, a capital paulista possui notas 
muito boas nos itens entretenimento e escolas.   
 
Curiosamente, todas as cidades australianas avaliadas pela pesquisa possuem melhor 
desempenho em relação a Nova York. Japão voltou a ter cidades entre as cinco melhores 
classificadas da Ásia, Tóquio, Nagoya e Osaka. Hong Kong ficou com a 117 posição, já Xangai 
obteve o 134º lugar. Em relação ao ranking qualidade de vida, Zurique aparece com melhor 
colocação, superando por poucos pontos Genebra. Vancouver e Viena seguem juntas na 
terceira posição. As cidades da Europa e Austrália dividem os primeiros lugares na lista. 
Auckland e Dusseldorf compartilham a quinta posição. Frankfurt e Munique seguem abaixo. A 
análise é baseada na avaliação de 39 critérios de qualidade de vida para cada cidade.   
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