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Viena é a cidade com melhor qualidade de vida do mundo, ultrapassando Zurique, que estava 
na liderança em 2008. Em seguida vêm Genebra, Vancouver e Auckland. Esses são os dados 
da Pesquisa de Qualidade de Vida 2009 realizada pela Mercer, consultoria de recursos 
humanos.  
 
O comparativo entre 215 cidades é usado para auxiliar governos e grandes empresas no 
momento de expatriar funcionários, inclusive no cálculo da remuneração. "Com a crise, as 
multinacionais estão revendo políticas de expatriação com o objetivo de reduzir custos. Assim, 
essas informações se tornam muito valiosas", diz Renata Herrera, consultora da Mercer. 
 
Se um executivo for transferido para uma cidade pior colocada no ranking em relação a que 
vivia antes, além do salário e da ajuda de custo, ele precisará receber também um auxílio 
extra para compensar a perda de qualidade de vida. "Esse adicional pode variar de 10% a 
20% do salário-base e, em condições bem desfavoráveis, chegar a 30%", diz Renata. A tabela 
foi feita a partir da soma dos pontos de cada cidade em 39 fatores, divididos em 10 categorias, 
tendo Nova York a cidade-base, com pontuação 100. A primeira colocada, Viena, conseguiu 
108,6 pontos e Bagdá, a última, 14,4.  
 
"De modo geral, cidades europeias continuam dominando as primeiras posições da pesquisa 
deste ano", afirma a consultora. A Alemanha, por exemplo, tem Dusseldorf, Munique e 
Frankfurt entre as 10 melhores. No Reino Unido, Londres se classificou em 38, enquanto 
Birmingham e Glasgow estão empatadas em 56. No Brasil os números permaneceram 
praticamente os mesmos em relação ao levantamento do ano passado: Brasília é líder em 105, 
Rio de Janeiro fica em segundo em 117, São Paulo logo atrás em 118 e Manaus em 130. 
 
 
"O Brasil vai muito bem na categoria de meio ambiente natural, pois não temos temperaturas 
extremas e nem histórico de desastres naturais", diz Renata. Especificamente em São Paulo, a 
criminalidade e o trânsito são dois dos principais fatores negativos, enquanto a disponibilidade 
e oferta de bens de consumo e entretenimento, uma das maiores vantagens.  
 
Já a cidade com a melhor infra-estrutura do mundo é Cingapura. "Esse quesito tem um efeito 
significativo na qualidade de vida encontrada pelos expatriados, pois inclui fornecimento de 
eletricidade, de água, serviços telefônicos e postais, transporte público, trânsito e a 
disponibilidade de voos internacionais partindo dos aeroportos locais." Entre as cidades latinas, 
Santigago, no Chile, é a que possui melhor infraestrutura. Na classificação geral, porém, 
Montevidéu, no Uruguai, é cidade com melhor qualidade de vida da América do Sul, ocupando 
o lugar de número 79 na tabela. Nos Estados Unidos, Honolulu é a melhor classificada, em 29. 
Washington e Nova York permanecem nas posições 44 e 49, respectivamente. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 maio 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 
 


