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Introdução

� Pessimismo em relação à capacidade de comunidades se
auto-regularem no consumo de recursos comuns.

� Teóricos geralmente prezam pela privatização desses recursos como
maneira de impedir sua super-exploração.

� Pesquisa do autor em vilarejos indianos contradizem esses teóricos.

� Objetivo do artigo: mostrar porque.
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� Há diferença entre propriedade comum e recurso comum.

� Recurso comum: não excludente E RIVAL. Geralmente são de
propriedade comum, também.

� Pode se entendido como um bem público com benef́ıcios
decrescentes (rival...)
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O dilema dos prisioneiros

� Parábola do dilema; não cooperar é estratégia estritamente
dominante.

� Conclusões: para evitar não cooperação, é necessária internvenção
externa (Estado) ou privatização dos recursos.

� Problemas na análise:

1. Prisioneiros escolhem sua estratégia sem saber o que o outro escolherá
(não há negociação).

2. O jogo é jogado apenas uma vez.
3. A escolha é feita antes de saber dos pay-offs e não há possibilidade de

alterá-la no peŕıodo corrente.

obs.: para haver cooperação, precisa-se de algumas condições ainda,
mas ela é sem dúvida posśıvel.
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A tragédia dos comuns

� Parábola dos “commons”: os ganhos são individuais, mas os
custos são coletivos.

� Problemas da análise:

1. Camponeses não sabem do estado do pasto
2. Não conhecem as escolhas dos outros jogadores
3. Não distinção entre propriedade comum e ausência de propriedade

(tamanho do grupo)
4. Não há distinção entre recursos vitais e não vitais.
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A lógica da ação coletiva

� Argumento principal: a menos que haja coerção ou algum outro
mecanismo que seja capaz de fazê-lo, indiv́ıduos racionais e
interessados apenas em si mesmos não chegarão a um resultado
cooperativo.

� Diferença entre populações grandes e pequenas (e intermediárias).

� É um variante do Dilema dos Prisioneiros.

� O problema agora é mais sutil, pois o argumento de Olson é bem
geral. A capacidade de cooperação está relacionada com o
benef́ıcio ĺıquido da cooperação - não vale a pena ser carona, pois
a utilidade depende da contribuição dos outros E DA PRÓPRIA
CONTRIBUIÇÃO. (minha interpretação do artigo)

� Olson não leva em conta a possibilidade de punição aos que
desviam do equiĺıbrio, o que pode trazer novos resultados.
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Existência de ação coletiva

1. recursos: definção das fronteiras

2. tecnologia: excludibilidade

3. relação entre os recursos e o grupo que os usa: localização,
demanda e conhecimento.

4. caracteŕısticas do grupo que compartilha os recursos: tamanho,
poder de subgrupos (prováveis donos), capacidade de aplicar
punição.

5. facilidade de perceber quando alguém foge ao acordo da ação
coletiva.

6. relação entre o grupo e o Estado (facilidade de acesso).
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