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Pesquisa avalia hábitos de alimentação, transporte, habitação e aquisição de bens de consumo 
ao redor do mundo e aponta os países em desenvolvimento como os mais ecologicamente 
conscientes.  

Pelo segundo ano seguido consumidores da Índia, Brasil e China foram os que mais se 
mostraram preocupados com questões ligadas ao meio ambiente quando compram um produto 
ou serviço, revelou a pesquisa Greendex 2009: Consumer Choice and the Environment – A 
Worldwide Tracking Survey, realizada pelo National Geographic Society e pela GlobeScan. 

A pesquisa mediu o comportamento de 17 mil consumidores referente a 65 áreas relacionadas 
com habitação, alimentação, transporte e bens de consumo em 17 países. 

Como em 2008, os países em desenvolvimento se saíram melhor, liderados pela Índia e Brasil. 
Europeus e japoneses apresentaram piores notas principalmente por causa do consumo de 
energia e da alimentação mais industrializada. Os norte-americanos terminaram o estudo em 
último lugar. 

Panorama 

O item habitação buscou medir o tamanho da residência em relação a número de pessoas da 
família, o uso eficiente de energia, o apoio às renováveis e o desperdício de água. 

Brasileiros, indianos e mexicanos ficaram no topo nessa categoria. Porém, a própria pesquisa 
destaca que isso pode ser resultado da menor riqueza das famílias desses países, que vivem 
em espaços pequenos simplesmente por serem obrigadas. Também não haveria necessidade 
de aquecimento nessas nações. 

Mas os Brasileiros foram ainda líderes no que diz respeito ao interesse por energias 
renováveis, como o etanol. Indianos e mexicanos também apresentaram grande vontade de 
ter acesso a uma energia mais limpa. 

Com relação ao transporte, a pesquisa perguntou quantos carros uma família possui, o quanto 
ele é usado e sua eficiência de combustível. Também foi avaliado o transporte público e o uso 
de bicicletas. 

Novamente os países em desenvolvimento se destacaram por apresentar uma população mais 
disposta a caminhar, ir de bicicleta ou ainda morar perto do lugar de trabalho. Russos, 
chineses e sul-coreanos são os que mais utilizam o transporte público, enquanto os 
australianos, canadenses e norte-americanos são os que menos procuram ônibus, metrô ou 
trens. 

O item alimentação incluiu a freqüência de consumo de alimentos produzidos nas próprias 
comunidades e o tipo de refeição mais adotada; carne, peixes, vegetais etc. Indianos, 
australianos e sul-coreanos apresentaram as melhore notas nesse quesito. 

Também foram pesquisados os hábitos na compra de bens de consumo, principalmente o 
quanto o impacto ambiental de um determinado produto afeta na sua escolha. Destaque mais 
uma vez para os indianos. O Brasil registrou uma queda recorde em relação à nota de 2008, 
mas ainda assim terminou à frente de diversos países desenvolvidos. 

 

 



De uma maneira geral, a pesquisa registrou um aumento das notas com relação à primeira 
edição e isso foi apontado pelo National Geographic como um grande avanço. Mesmo se 
levando em conta o impacto da crise econômica no consumo, o Greendex teria comprovado 
um grande crescimento da consciência ambiental das pessoas ao redor do mundo. 

Os resultados sugerem ainda que está mais fácil do que nunca aplicar políticas públicas para o 
meio ambiente e que as empresas que não estão se adaptando para diminuir os danos que 
causam à natureza já estão perdendo clientes. 

O ranking dos consumidores mais “verdes”:  

1-Indianos 

2-Brasileiros 

3-Chineses 

4-Argentinos 

5-Sul-coreanos 

6-Mexicanos 

7-Hungáros 

8-Russos 

9-Espanhóis 

10-Alemães 

11-Suecos 

12-Australianos 

13-Franceses 

14-Britânicos 

15-Japoneses 

16-Canadenses 

17- Norte-americanos 
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