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Quesito influencia a remuneração de expatriados e deve ser levado em conta por profissionais.  
 
Ao receber um convite para trabalhar no exterior, os executivos costumam colocar na balança 
o desafio profissional com a oportunidade de construir uma carreira internacional e a cultura 
do lugar para o qual serão enviados, caso aceitem a proposta. É interessante, no entanto, 
também considerar o nível de qualidade de vida que se terá em outro país. Esse fator, 
inclusive, é levado em conta pelas empresas ao estipular a remuneração a ser oferecida para 
quem será expatriado.  
 
Por isso mesmo, a Mercer Human Resource Consulting realiza anualmente uma pesquisa 
mundial para avaliar a situação em mais de 350 cidades. A classificação é obtida a partir da 
avaliação de 39 critérios de qualidade de vida, incluindo fatores políticos, sociais, econômicos e 
ambientais; segurança pessoal; saúde, educação, transporte e outros serviços públicos.  
 
O resultado deste ano indica, novamente, as cidades da Europa e da Austrália entre as dez 
melhor classificadas. Mais uma vez, Zurique, na Suíça, aparece em primeiro lugar no ranking, 
seguida por Genebra (também na Suíça); Vancouver (Canadá) e Viena (Áustria), empatadas; 
Auckland (Nova Zelândia) e Düsseldorf (Alemanha), com pontuação idêntica, Frankfurt 
(Alemanha); Munique (Alemanha); Berna (Suíça) e Sidney (Austrália), no mesmo nível.  
 
O fato de três cidades alemãs aparecerem bem classificadas parece ser bom para os 
brasileiros. Segundo Cezar Antonio Tegon, diretor-presidente da Elancers, empresa 
especializada na seleção de executivos, esse um dos principais destinos para os quais os 
executivos são enviados. "As multinacionais alemãs costumam enviar muitos profissionais para 
cá, mas também fazem o movimento contrário, como forma de propiciar o intercâmbio de 
conhecimento", afirma. "Além disso, os brasileiros se adaptam facilmente, pois não encontram 
a barreira do idioma, já que muitos nativos falam inglês fluentemente", complementa.  
 
Ainda na Europa, entre os destinos mais tradicionais, Lyon (36), França; Londres (39), 
Inglaterra; Barcelona (41) e Madri (42), Espanha; Lisboa (47) e Itália (49) aparecem com um 
bom nível de qualidade de vida.  
 
Outros destino bastante freqüente dos profissionais brasileiros, de acordo com Tegon, são os 
Estados Unidos, que tem Honolulu em 27 lugar. "Como centro financeiro, Nova York abriga a 
sede de muitas companhias que contratam executivos brasileiros", diz Tegon. A cidade está 
em 48 e se mudar para lá pode representar um salto na qualidade de vida, já que cidades 
como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília aparecem depois da centésima posição.  
 
Ainda no território norte-americano, Miami tem recebido numerosa mão-de-obra estrangeira. 
"As empresas têm enviado profissionais para tocar de lá a operação nas Américas Central e do 
Sul", garante Tegon. Lá também é possível encontrar um nível de qualidade de vida mais 
elevado do que no Brasil, pois a cidade está classificada em 62 lugar.  
 
E por falar em América Latina, mesmo nessa região é possível viver em lugares melhor 
avaliados do que o Brasil, como San Juan (71), Porto Rico - principal destino de executivos na 
região central - e Buenos Aires (79). Em uma mudança para a Cidade do México, no entanto, o 
profissional pode sentir uma queda no nível de qualidade, pois sua classificação (128 lugar) é 
inferior a de São Paulo (114), Rio (115) e Distrito Federal (104). 
  
Segundo Tegon, apesar de estarem sendo considerados mercados emergentes e bastante 
aquecidos nesse momento, China e Índia não têm contratado muitos brasileiros. "Para 
posições executivas na Índia, a facilidade natural de adaptação a diferentes culturas dos 
brasileiros tem tornado os profissionais uma segunda opção aos norte-americanos, que 
procuram evitar mudar para a região oriental por questões de segurança. Ao receber uma 
proposta de trabalho em um desses países é bom saber que Hong Kong (70), China, está 
melhor classificada que as principais capitais do Brasil. Já Xangai (100) e Beijing (116) 



apresentam nível de qualidade de vida semelhantes aos do Brasil. Em Nova Délhi (148) e 
Mumbai (151), na Índia, entretanto, a situação é pior.  
 
Finalmente, só para ilustrar, vale dizer que Bagdá (215), Iraque, foi considerada a pior cidade 
do mundo em atrativos para expatriados. Outras cidades mal-classificadas foram Brazzaville 
(214), Congo; Bangui (213), República Africana Central, e Khartoum (212), Sudão.  
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