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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é realizar uma comparação do comportamento ecológico entre estudantes 
universitários de duas regiões, em diferentes contextos: Bahia (Brasil) e Comunidade Autônoma do País Basco 
(Espanha). Para isto, foram analisados 345 questionários respondidos por estudantes da Universidade Federal da 
Bahia (UFBa) e 456, por estudantes da Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Os estudantes universitários, como 
futuros agentes decisores, constituem  grupos especialmente sensíveis em sua  relação com o meio ambiente. O 
estudo apoiou-se, portanto,  no aspecto educacional, tendo em vista o papel que o conhecimento desempenha no 
desenvolvimento de comportamentos em favor do meio ambiente. 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, comportamento ambiental, estudantes universitários, análise comparativa 
internacional 

1. Introdução 

A educação é uma das variáveis mais frequentemente utilizadas no estudo do consumidor ecológico, 
sendo na maioria das vezes relacionada com atitudes, consciência e comportamento ambiental 
(KOLLMUSS e AGYEMAN, 2002; ZILAHY e HUISINGH, 2009; ZSÓKA et al., 2012). O presente trabalho se 
centra num dos principais lócus do conhecimento – a Universidade. Por isto, buscou-se aprofundar o 
conhecimento das variáveis que influem no comportamento ambiental dos estudantes universitários. Além 
disso, com o propósito de determinar se o citado comportamento pode ser generalizado em diferentes 
contextos culturais, buscou-se abarca a análise de duas sub-amostras: a primeira integrada por 
estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Brasil, e a outra na Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), na Espanha. 

A consciência ecológica em países emergentes, como é o caso do Brasil, é um assunto de grande 
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importância, tanto em nível local como mundial. A comparação de atitudes, crenças ou comportamentos 
entre o Brasil e a Espanha serve para compreender e documentar diferenças culturais fundamentais nos 
processos educativos e, consequentemente, úteis para a gestão ambiental. Existem diversos estudos 
transculturais acerca do comportamento ecológico e a principal conclusão que parece obter-se é que os 
antecedentes ao comportamento ecológico são diferentes em cada cultura, e que seu impacto sobre 
referido comportamento também varia de países para outros (CORDANO et al., 2010). 

O crescente interesse acadêmico acerca da sustentabilidade trata de dar explicação, conhecer e  demarcar 
uma série de problemas de grande complexidade, potencialmente causadores de possíveis danos e de 
crescente urgência, e que não apresentam, geralmente, soluções ótimas, que gerem consenso (WIEK et 
al., 2011; ZSÓKA et al., 2012). Entretanto, a sustentabilidade alcançou uma dimensão institucional 
relevante nos últimos anos, incluindo também o âmbito universitário. 

A Pesquisa de Lozano (2006) sugere que os indivíduos com maiores níveis de educação mostram 
conscientização mais elevados, e têm maior probabilidade de ter uma preocupação para comportamentos 
pro-ambientais. Os estudantes de hoje em dia terão uma grande influência nas condições do meio 
ambiente no futuro, o que significa que a incorporação e institucionalização dos aspectos relacionados com 
a sustentabilidade na educação tem uma grande relevância (LOZANO, 2006).  

Grande número de universidades começou a trabalhar em prol de uma educação sustentável, embora 
ainda haja muito por fazer. Durante séculos, as universidades estiveram na vanguarda da criação e 
ruptura de paradigmas, educando os futuros decisores, empreendedores e líderes (LOZANO et al., 2011). 
Portanto, dificilmente se pode por em dúvida o importante papel que as universidades podem exercer na 
formação e educação de indivíduos responsáveis e competentes, que tenham conhecimento, capacidades 
e valores necessários para contribuir para um mundo melhor e mais sustentável (FRANK e MEYER, 2007; 
ADOMSSENT, 2012). Por tudo isso, o presente trabalho tem como objeto de estudo os estudantes 
universitários, reconhecendo-os como futuros líderes, decisores, investigadores, consumidores, 
empresários e empreendedores. 

Existem numerosos estudos baseados em estudantes universitários, assim como na sustentabilidade na 
educação superior, embora poucos analisem os estudantes universitários como coletivo em si mesmo, 
tratando de compreender melhor suas crenças e opiniões, na medida em que são uma parte importante 
dos futuros líderes da sociedade (CORDANO et al., 2010; LOZANO et al., 2011; ASMUNI et al., 2012; 
ZSÓKA et al., 2012). 

Os objetivos deste estudo são, portanto: (1) desenvolver e testar uma série de escalas de medidas 
dirigidas aos estudantes universitários de uma universidade espanhola, (2) testar essas mesmas escalas 
num contexto diferente, neste caso uma universidade brasileira, (3) comparar os resultados em ambas 
culturas e (4) propor possíveis pautas de atuação no âmbito universitário. 

2. Revisão da literatura 

2.1 Os antecedentes ao comportamento ambiental 

A literatura existente analisa o comportamento ecológico a partir de diferentes perspectivas (compra, 
reciclagem, ativismo, etc.). Neste caso, o comportamento ambiental se mede através dos hábitos de 
reciclagem e de compra de produtos ecológicos. Não se pretende analisar o papel dos estudantes 
universitários como consumidores apenas, como se apresentou na introdução deste trabalho, mas 
pretende-se discutir uma perspectiva mais ampla. Dessa forma, combina tipos de comportamento 
ecológico com diferentes níveis de compromisso e esforço.  

Entre os fatores internos frequentemente analisados como antecedentes ao comportamento ecológico 
destacam-se as atitudes, das quais presume-se derivarem de diversos tipos de comportamento 
ambiental. Parece lógico esperar que os indivíduos devam estar conscientizados sobre o meio ambiente 
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como condição prévia para envolver-se em comportamentos “ecológicos”. Muito embora, a literatura 
mostre resultados díspares; diversos estudos apoiam esta relação, enquanto outros, com frequência, 
encontram uma relação débil ou até mesmo nula (KIM, 2011). Isto pode dever-se ao fato de que as 
atitudes, ainda que  necessárias, não são suficientes para determinar o comportamiento ambiental.  

Por exemplo, pode acontecer que um indivíduo com atitude favorável ao meio ambiente não desenvolva 
comportamentos adequados, por acreditar que os esforços indivíduais não são capazes de solucionar 
certos problemas. É o que na literatura sobre o consumidor ecológico denomina-se de eficácia percebida 
do consumidor (EPC). Existe certo consenso acerca de que esse fator tem uma grande influência sobre 
o comportamento, segundo Laskova (2007). Inclusive se estuda seu efeito moderador sobre a relação 
atitudes-comportamento (KIM, 2011). 

Outro fator que influência a relação entre atitudes e comportamento é o conhecimento ambiental, que 
é definido como a fonte da qual se formam as atitudes ambientais e, de onde se manifestam os 
comportamentos (KOLLMUSS e AGYEMAN, 2002). Desde várias décadas, diversos autores consideram que 
a influência do conhecimento sobre o comportamento passa necessariamente pelas atitudes (SYNODINOS, 
1990). 

A motivação ou orientação (altruista ou egoísta) dos indivíduos é outro elemento frequentemente 
analisado como antecedente ao comportamento pro-ambiental. A existência de motivações altruistas, que 
levem em conta o desenvolvimento social ou ambiental, está além de orientações egoístas ou 
economicistas, parece que está por trás de comportamentos pro-ambientais (MOISANDER e PESONEN, 
2002). 

2.2 As barreiras ao comportamento ambiental 

Embora evidência empírica revele de maneira uniforme importantes e crescentes níveis de compromisso 
com o meio ambiente em muitas regiões do mundo, a participação em ações e atividades favoráveis ao 
meio ambiente raramente se aproxima desses níveis (KENNEDY et al., 2009). Determinado tipo de 
indivíduo pode mostrar elevados níveis de consciência ambiental e uma predisposição para atuar a favor 
do meio ambiente, mas outras prioridades (como a segurança financeira e a comodidade) são colocadas à 
frente do comportamento ecológico. É o que se denominou “brecha valores-comportamento ambiental” 
(KENNEDY et al., 2009; YOUNG et al., 2010). Uma pesquisa completa na busca da explicação desse 
fenômeno foi desenvolvida por Kollmuss e Agyeman (2002), a partir de um modelo que incorporava 
variáveis internas (conhecimento, valores) e externas (infraestruturas, clima político…) para entender as 
barreiras ao comportamento ecológico. 

Neste sentido, no desenvolvimento deste trabalho, levaram-se em conta, por um lado, as variáveis 
internas mencionadas anteriormente (conhecimento,  atitudes, motivações e eficácia percebida do 
consumidor), e por outro, as externas, relacionadas com ferramentas de marketing, sobre as quais as 
empresas têm capacidade de decisão (produto, preço, distribução e comunicação). 

Em resumo, entende-se que para falar de consumo de produtos ecológicos, que é o tipo de 
comportamento ecológico que mais interessa às empresas, devemos conhecer os fatores restritivos que 
existem e que, aparentemente, têm relação com as decisões que as empresas podem modificar e 
melhorar. 

É possível que muitos consumidores estejam dispostos a adquirir produtos benéficos para o meio 
ambiente, mas resistem a renunciar a seus estilos de vida, a sacrificar a comodidade, a aceitar níveis mais 
baixos de funcionalidade ou a pagar um sobrepreço (PEATTIE, 1999). Portanto, um passo adiante 
fundamental no conhecimento do consumo ecológico tem de abordar a análise das barreiras ou fatores 
que atuam como inibidores da compra ecológica, já que se poderíam formular estratégias de ação para 
conseguir que consumidores portadores de consciência ecológica, porém limitados pela existência de 
determinados obstáculos, pudessem materializar suas atitudes ambientais em compras ecológicas. 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

4

O estudo das barreiras ao consumo de produtos ecológicos tem sido muito menos frequente que o estudo 
dos fatores psicológicos e demográficos que determinam o perfil do consumidor ecológico, embora de 
grande interesse, devido focar em características sobre as quais a empresa tem capacidade de influência 
direta, isto é, aspectos que podem ser modificados mediante ações da política comercial da empresa 
(GLEIM et al., 2012).  

Assim, o preço é uma das barreiras mais importantes e frequentemente analisadas. Os produtos 
ecológicos costumam ter um custo superior aos convencionais, o que costuma atuar como uma restrição 
na hora de realizar a compra (FOTOPOULOS e KRISTALLIS, 2002). Razoável quantidade  de estudos 
asseguram que grande parte dos consumidores tendem a estar dispostos a pagar um sobrepreço por um 
produto ecológico. Um estudo recente realizado na Espanha verificou que  mais de 60% das pessoas  
estão dispostas a fazer frente a esse esforço (MUÑOZ et al., 2006).Em quanto três quartos desses 
consumidores consideram viável assumir de 5  a 10% a mais no preço destes produtos. O problema, 
reside no fato, segundo os estudos existentes, de que na prática os preços dos produtos ecológicos 
apresentan um percentual superior ao que maioria das pessoas está disposta a pagar (VICENTE et al., 
2007). Dessarte, uma redução de entre 5% e 10% no preço poderia produzir aumentos consideráveis na 
demanda de produtos ecológicos (WIER e CALVERLEY, 2002). 

A funcionalidade e o aspecto dos produtos ecológicos são fundamentais, dado que um pior comportamento 
do produto ecológico em relação à comodidade, funcionamento ou aparência estão presentes na raiz da 
inibição da compra ecológica. Para que um produto ecológico seja aceito como uma opção de compra por 
parte dos consumidores deve comportar-se de forma satisfatória no tocante a aspectos convencionais 
percebidos e avaliados pelos consumidores, como podem ser a funcionalidade, a qualidade, a comodidade 
o  preço (MANAKTOLA e JAUHARI, 2009). Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, 61% dos 
entrevistados consideravam que os produtos ecológicos se comportam pior que suas alternativas 
convencionais (BONINI e OPPENHEIM, 2008). 

Uma vez decidido (ou ao menos predisposto) a comprar este tipo de produto, o consumidor ecológico se 
encontra diante de outro obstáculo: não é capaz de encontrá-los. E o principal motivo desta dificuldade 
reside na ausência dos mesmos, decorrente da distribuição comercial inadequada (BONINI e 
OPPENHEIM, 2008). Em outras palavras, os consumidores encontram problemas de disponibilidade e 
accesibilidade dos produtos ecológicos; o consumidor deve enfrentar uma série de dificuldades para 
conseguir chegar até os mesmos. Uma vez que, atualmente, este tipo de produto não conta com uma 
presença muito relevante nos canais tradicionais (RODRIGUEZ, 2006). Em muitos casos, ainda que exista 
intenção e motivação para a compra ecológica, esta não pode ser levada a cabo pela escassa 
disponibilidade (VERMEIR e VERBEKE, 2004). 

Finalmente, a comunicação é prioritária para assegurar o êxito da comercialização de produtos 
ecológicos, mas até o momento, parece que essa tem sido mais negativa do que positiva. Muitos produtos 
ecológicos chegam a ter uma imagem pior entre os consumidores do que os convencionais, devido a 
diversos elementos: como o desconhecimento acerca deste tipo de produto por parte do consumidor, a 
confusão ou a falta de credibilidade (que muitas vezes se deriva do oportunismo comercial1). Sem ir mais 
longe, um estudo realizado nos Estados Unidos, analisou 1.754 anúncios de produtos ecológicos, achando 
que todos, exceto uns poucos, eram enganosos (por exemplo, aduzindo vantagens ecológicas em relação  
a aspectos que são legalmente exigidos para todos os fabricantes, como a ausência de CFC’s (ou, 
diretamente, falsos) (BONINI e OPPENHEIM, 2008). 

3. Metodologia 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e na Universidad del País Vasco. As 
amostras foram calculadas nos diferentes centros ou unidades administrativas das universidades, levando-

                                                 
1
 Este fenômeno é conhecido como greenwashing. Recomenda-se  visita a http://sinsofgreenwashing.org/ 
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se em conta os níveis dos cursos e titulação. O questionário oi estrutrado com diversas escalas, incluindo 
alguns dos principais fatores, tanto internos como externos, analisados com base na revisão de literatura, 
mostrados como relevantes na hora de modelar comportamentos ecológicos, e explicados nos itens 2 e 3 
do presente trabalho.  

Como variáveis internas foram investigadas: a orientação e a motivação (altruismo versus egoísmo), as 
atitudes favoráveis ao meio ambiente, a EPC e o conhecimento (incluindo conhecimento subjetivo e 
objetivo). Desenvolveram-se teste de validação e confiabilidade para cada fator, com resultados 
satisfatórios. Os alfas de Cronbach variaram de 0,52 a 0,89, consoante Tabela 1 (Cronbach y Shavelson, 
2004). 

Tabela 1: Confiabilidade das escalas 
Escala Alfa de Cronbach 

Conhecimento 0,634 
Reciclagem 0,891 

Compra 0,663 
Altruismo 0,518 
Atitudes 0,534 

EPC 0,632 
Desconhecimento 0,535 
Pouca qualidade 0,544 

Dentre os fatores externos levaram-se em conta aquelas relacionadas com barreiras ao consumo de 
produtos ecológicos. A análise fatorial exploratória prévia motivou que fossem desdobradas em três  
variáveis: desconhecimento-desinformação, percepção de má qualidade e percepção de preço elevado 
(esta última com um único indicador). Além disso, considerou-se o número de disciplinas relacionadas 
com ecologia ou meio ambiente cursadas pelos alunos objeto do estudo como variável externa. Para medir 
o comportamento ambiental, por um lado se considerou o comportamento de reciclagem e, por outro, o 
de compra de produtos ecológicos. 

4. Resultados 

As correlações entre as variáveis podem ser observadas na Tabela 2. O comportamento de compra está 
correlacionado com todas as demais variáveis, exceto com a reciclagem (o que demonstra que se trata de 
tipos de comportamento ecológico independentes). A quantidade de disciplinas acerca de meio ambiente 
cursadas, o conhecimento ambiental, a motivação altruista e a EPC mostram uma correlação positiva com 
o comportamento de compra ecológico, enquanto que as barreiras de desconhecimento, percepção de má 
qualidade e de preço elevado dos produtos ecológicos têm, de manera lógica, uma correlação negativa. 
Por sua vez, todas as variáveis internas (conhecimento, altruismo, atitudes e EPC) mostram correlações 
positivas e significativas entre sí, o que é coerente e reforça o que foi discutido na revisão de literatura, 
que demonstra serem variáveis adequadas para predizer o comportamento ambiental. 

Tabela 2: Correlações 
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Disciplinas ,30*** -,22*** ,09* ,11** ,11*** ,12*** -,16*** -,01 -,06 
Conhecimento  -,19*** ,23*** ,28*** ,30*** ,28*** -,25*** -,10** -,02 
Reciclagem   ,05 ,02 -,08* -,11** ,14*** -,05 ,09* 
Compra    ,39*** ,22*** ,19*** -,30*** -,25*** -,07* 
Altruismo     ,43*** ,30*** -,29*** -,33*** -,06 
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Atitudes      ,44*** -,21*** -,24*** -,00 
EPC       -,10** -,30*** ,08* 
Desconhecimento        0,02 0,20*** 
Pouca qualidade         -,12*** 

*<.05, **<.01, ***<.001 

As médias para cada sub-amostra e cada variável estão apresentadas na Tabela 3. Em média, os 
estudantes brasileiros mostram uma propensão mais elevada a posições mais favoráveis ao meio 
ambiente. Pode-se observar que têm cursado um maior número de disciplinas relacionadas com o meio 
ambiente e, igualmente, seu conhecimento sobre esses temas é superior aos dos estudantes vascos. No 
tocante às variáveis internas, os dados revelam que os estudantes brasileiros mostram níveis superiores 
em todas elas, ao tempo que percebem menos barreiras ao comportamento de compra ecológico. Assim, 
o nível declarado de compra ecológica é mais elevado no Brasil que na Espanha (30% frente a 20,2% de 
indivíduos que declaram haver comprado produtos ecológicos nos dois últimos meses e que costumam 
fazê-lo regularmente). A única exceção é a reciclagem, onde há uma grande diferença a favor dos 
estudantes da UPV/EHU, ainda que talvez neste comportamento influencie outra série de fatores que não 
foram considerados neste trabalho (infraestruturas existentes, campanhas realizadas, etc.). 

 
Tabela 3: Comparação Espanha-Brasil 

 
Média UPV/EHU 

(Espanha) 
Média UFBA 

(Brasil) 
F p eta2 

Disciplinas 1,63 0,33 112,28 ,000 0,131 
Conhecimento (0-10) 5,92 4,85 157,91 ,000 0,175 
Reciclagem (1-3) 1,73 2,7 589,34 ,000 0,441 
Compra (%) 30% 20,2% 20,30 ,000 0,026 
Altruismo (1-5) 3,46 3,04 53,12 ,000 0,066 
Atitudes (1-5) 4,16 3,04 109,02 ,000 0,128 
EPC (1-5) 4,23 3,67 99,07 ,000 0,117 
Desconhecimento (1-5)a 2,66 3,16 85,75 ,000 0,103 
Pouca qualidade (1-5)a 2,93 3 0,024 ,876 0,000 
Preço elevado (1-5)a 3,51 3,7 6,815 ,009 0,009 

Notas:  Entre parênteses, o máximo de cada escala. Exemplo, “Altruísmo (1-5)” indica que a escala utilizada vai de 1 a 5.  
  Etiquetas de variavel em letra cursiva indica que o contraste é significativo (existe diferença de medias). 
  a indica escalas invertidas, onde uma puntuação maior denota um maior obstáculo ao comportamento ecológico. 

Realizou-se, também, uma análise ANOVA multivariável com as dez variáveis da análise, utilizando o país 
de origem como fator independente. Todos os contrastes, exceto um (percepção de baixa qualidade dos 
produtos ecológicos) mostraram diferenças significativas entre uma e outra sub-amostra (Tabela 3), e 
calculou-se o teste qui-quadrado para cada uma delas. Este teste facilita uma medida acerca da variância 
explicada por uma variável independente (neste caso a origem do estudante) numa análise de variância 
(CORDANO et al., 2010). 

As maiores diferenças entre os estudantes brasileiros e os espanhois se verificam no comportamento de 
reciclagem (0,441), o que demonstra que é um tipo de comportamento muito influenciado por diferenças 
culturais (infraestrutura, campanhas, normalização da atividade de reciclagem, etc.). Salvo esta clara 
exceção, as maiores diferenças se dão nos níveis de conhecimento (0,175) e disciplinas cursadas (0,131). 
Os estudantes brasileiros têm cursado mais disciplinas relacionadas com o meio ambiente, e demonstram 
também níveis mais elevados de conhecimento ambiental. As diferenças são bastante elevadas também 
nas atitudes (0,128) e EPC (0,117), sempre com valores mais elevados na sub-amostra brasileira. No 
tocante às barreiras a compra ecológica, os possíveis obstáculos se percebem como mais importantes 
entre os estudantes da sub-amostra espanhola, especialmente no caso do desconhecimento acerca de 
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produtos ecológicos (0,103), o que resulta coerente com os maiores níveis de conhecimento e educação 
dos estudantes brasileiros. 

 

5. Considerações Finais 

Em termos gerais, o comportamento de compra está correlacionado com todas as variáveis externas, 
exceto com a reciclagem, o que faz supor  que a compra de produtos ecológicos e a reciclagem são 
comportamentos ecológicos independentes. Por sua vez, todas as variáveis internas (conhecimento, 
altruismo, atitudes e EPC) mostram correlações positivas e significativas entre si, o que é coerente e 
reforça o que foi evidenciado na revisão de literatura, demonstrando serem variáveis adequadas para 
predizer o comportamento ambiental. 

Quanto ao marco educativo, associado à quantidade de disciplinas cursadas sobre o  meio ambiente, o 
conhecimento ambiental, a motivação altruista e a EPC mostram uma correlação positiva com o 
comportamento de compra ecológico, enquanto que as barreiras de desconhecimento, percepção de má 
qualidade e de preço elevado dos produtos ecológicos têm, de maneira lógica, uma correlação negativa.  

A análise comparativa mostra que os estudantes brasileiros têm uma maior orientação ambiental. Isto 
parece estar associado a uma maior formação e conhecimento a respeito do tema. Segundo os dados 
analisados, a formação relacionada com o meio ambiente é mais comum na UFBA que na UPV/EHU, o que 
está relacionado com estudantes mais conscientes e mais predispostos a atuar a favor do meio ambiente. 
Por outro lado, a percepção de barreiras a um comportamento ambiental concreto (a compra de produtos 
ecológicos) é maior entre os estudantes da sub-amostra espanhola. 

Diversos estudos demonstram que a inclusão na docência de temas ambientais sensibiliza os estudantes. 
Assim,  os estudantes expostos a temas relacionados com o meio ambiente mostram uma consciência 
ambiental maior, além de  uma maior predisposição para desenvolver comportamentos em pró do 
ambiente (CORDANO et al., 2003; RIDEOUT, 2005).   

Os achados deste trabalho mostram coerência com estudos anteriores. Maiores níveis de integração da 
variável ambiental na formação universitária estão relacionados a uma maior predisposição ambiental 
(aumentando positivamente os fatores antecedentes, e diminuindo a percepção de barreiras), embora na 
hora de mudar essa predisposição para comportamentos concretos, os resultados são desiguais. Neste 
caso, estão disposto a mudar para compra ecológica, mas não na reciclagem, que é um comportamento 
altamente influenciado por características culturais específicas. A literatura revista confirma esta 
dificuldade para estabelecer um vínculo causal coerente entre educação e comportamento pro-ambiental 
(ZSÓKA et al., 2012). 

Em qualquer situação, conforme discutido na introdução, a transição para uma sociedade e um sistema de 
produção e consumo mais sustentável deve levar em conta os jovens, e especialmente os estudantes 
universitários, como futuros decisores. Por isso, é de grande importância aprofundar no estudo da 
educação e do connhecimento ambiental, estudando, por um lado, o efeito de variáveis internas e 
externas sobre o comportamento  ambiental e, por outro, propondo vias de integração da sustentabilidade 
no ensino superior (ZILAHY e HUISINGH, 2009; DIENNO e HILTON, 2010; LOZANO et al., 2011). 

Preparar futuros líderes conscientizados para as questões ambientais e inclinados a comportar-se de um 
modo mais ecológico deve ser um dos desafios mais importantes para as universidades como entes 
formadores de cidadãos, consumidores e dirigentes de organizações no futuro. 
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