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de Indiana junto com seu marido, Vincent Ostrom
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Design Principles of Robust 
Property Rights Institutions:

What Have We Learned?
Elinor Ostrom (2008)



Problema do acesso aberto

- Hardin (1968) 
- Tragédia dos Comuns
- Contribuições 
- Gordon, Demsetz , Hardin 



Modelando o problema de acesso aberto 

Modelo Estático de uma Pescaria

Gordon, 1954
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Resolvendo o problema

Propriedade privada Propriedade 
governamental Propriedade comunitária

Reguladores agem com interesse público 
induzindo bom comportamento social

Regras que usam custo como indutores de sustentabilidade são limitadas



Desenvolvimento auto organizado de direitos de propriedade

Gastam tempo tentando desenvolver regras viáveis

Seguem suas próprias regras dispendiosas

Monitoram a conformidade de cada um com essas regras

Impõem sanções àqueles que quebram regras

A possibilidade de os usuários de um recurso encontrarem formas 
de se organizarem não foi considerada na maioria das publicações 
sobre economia, recursos naturais e direitos de propriedade até as 

últimas três décadas - Dilema Social

NRC (1986, 2002)
Berkes (1989, 2007)
McCay e Acheson

(1987)
Dolšak e Ostrom (2003).
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O que são direitos de propriedade?

Conceito tradicional: direito de vender a sua parte para 
outro (alienação)

Edella Schlager e Ostrom: Direito de propriedade como 
pacotes de direito 
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Caixa de texto
• Alienação não é um atributo essencial: Em muitos sistemas de propriedade comum que foram mantidos por longos períodos de tempo, nenhum dos usuários do recurso teve o direito de alienar seus outros direitos. Portanto, o direito de alienação não é o principal direito de definição para aqueles que foram responsáveis por projetar e adaptar sistemas de propriedade comum no campo. 



O que são direitos de propriedade?

Acesso 

Retirada

Gestão

Exclusão

Alienação



O que são direitos de propriedade?

Acesso 

Retirada

Gestão

Exclusão

Alienação

Observador Autorizado 

Usuário Autorizado

Requerente

Proprietário

Owner/ Dono



Estudos ...

● Ter a autoridade para exclusão deu aos pescadores ainda 
mais capacidade para garantir que outros não invadissem 
sua pesca costeira e permitiram ainda mais investimentos 
na regulamentação.

● O direito de alienação não se mostrou tão essencial 

● Ter os direitos de um proprietário fez uma diferença 
substancial em relação à gestão a longo prazo;

● Os direitos totais de um dono não foi crucial

● O direito de alienação não é o principal direito definidor
● Muitos usuários de recursos de pool comum têm direitos de 

propriedade, mesmo que eles não incluam o direito de alienação.

Schlager (1994) 
Pesca costeira

Tang (1994)
Sistemas de Irrigação 
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Usuários de recursos comuns e a criação dos 
próprios direitos de propriedade

Hardin = usuários recurso comum estão presos ao sistema de uso excessivo
Sistemas legais (Dir. Romano) = usuários têm estabelecido conhecimento de 
quem estava autorizado a usar o recurso (usos acordados)

Para criar próprio conjunto de regras sobre limites e práticas de uso = grupo 
de usuários tem de resolver problema (limitar uso do recurso a longo prazo)
Conflito racionalidade individual x resultado ótimo para grupo
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Usuários de recursos comuns e a criação dos próprios 
direitos de propriedade

Modelos formais de dilemas sociais:
- Decisões estratégia: independente e simultânea
- Participantes conhecem estrutura exógena fixa e payoffs
- Sem autoridade externa para impor acordos

Para tiro único - Teoria Clássica = cooperação ZERO
Para repetidas situações - cooperação varia de ZERO a TOTAL



Usuários de recursos comuns e a criação dos próprios 
direitos de propriedade

Teoria da Ação Coletiva evoluiu!

Atributos dos usuários + estrutura da situação = diferentes probabilidades para 
participar de ações coletivas
Variáveis = tamanho e heterogeneidade do grupo, ligação dos indivíduos etc

Objetivo do paper = não falar sobre as variáveis, mas que usuários de recursos 
comuns, em configurações condutivas à auto-organização, criam suas próprias 
instituições de propriedade comum
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A robustez das instituições

Shepsle definiu uma instituição como robusta, se fosse duradoura 
e as regras operacionais tivessem sido concebidas e modificadas 

ao longo do tempo, de acordo com um conjunto de regras de nível 
superior (regras de escolha coletiva)

Princípios subjacentes

Governing the Commons (O governo, 1990),

Regras específicas Regularidades Institucionais 
 Princípios de Design



Os Oito Princípios 
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Felizmente, a teoria da ação coletiva amadureceu.”• Limites bem definidos: O limite regras relacionadas a quem pode entrar, colher, gerenciar e potencialmente excluir outros, impactos na presunção de que um participante tem sobre os níveis prováveis de confiabilidade e cooperação de os outros envolvidos.• Equivalência Proporcional entre Benefícios e Custos: se algumas pessoas pagam baixos custos, mas altos benefícios ao longo do tempo, essa desigualdade é motivo de frustração para os participantes e pode a cada vez mais participantes que se recusam a cumprir as regras porque são injustos.• Arranjos de escolha coletiva: o terceiro princípio de design é que a maioria dos indivíduos afetados por um regime de recursos estão autorizados a participar na elaboração e modificação de suas regras. Regimes de recursos que usam este princípio deve ser capaz de elaborar regras que se ajustem às circunstâncias locais e conceber regras considerado justo pelos participantes.• Monitoramento: poucos regimes de recursos que sobrevivem há muito tempo contam apenas com níveis de confiança e reciprocidade entre apropriadores para manter baixos os níveis de quebra de regras.• Sanções Graduadas: Em muitos sistemas auto-organizados, a primeira sanção imposta por um monitor é tão baixo a ponto de não ter impacto sobre a relação benefício-custo esperada de quebra de regras locais (dados os altos retornos que poderiam ser obtidos pela extração ilegal, por exemplo).
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8 PRINCÍPIOSA robustez das instituições auto-organizadas de propriedade comum



Limites claramente definidos 

Se as regras não são bem definidas, estranhos que descobrirem um recurso 
valioso devem começar a usá-lo

Normas de limites bem definidas aumentam a probabilidade do indivíduo 
não se aproveitar

Apenas definir os limites pode não ser suficiente
➔ Reserva da Biosfera Maia (Guatemala)

1

Saber com quem cooperar 
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Equivalência proporcional entre 
benefícios e custos 

Regras para recursos que serão colhidos por um longo prazo

2

Avaliar os custos do usuário de operar um sistema

Custos baixos e altos benefícios Desigualdade - frustração/regras injustas

Princípio diretamente relacionado com as atitudes necessárias para sustentar 
um sistema por um longo prazo
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Arranjo de escolha coletiva

3

“A maior parte dos indivíduos afetados por um regime de recursos 
é autorizada a participar da criação e modificação das regras”

❖ Quem utiliza deve estar apto
❖ Elites locais realizam escolhas coletivas
❖ Pode gerar incompatibilidade com o princípio 2
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• Arranjos de escolha coletiva: o terceiro princípio de design é que a maioria dos indivíduos afetados por um regime de recursos estão autorizados a participar na elaboração e modificação de suas regras. Regimes de recursos que usam este princípio deve ser capaz de elaborar regras que se ajustem às circunstâncias locais e conceber regras considerado justo pelos participantes.
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Monitoramento
Poucos sistemas de recursos comuns funcionam somente com níveis de 
confiança e reciprocidade
Gibson, Williams e Ostrom = princípio do monitoramento

Coleman e Steed = estudo em 130 florestas = quando usuários locais têm 
direito de colheita = mais propensos a monitorar (ações p/ administradores 
reduzem problema de agência)
Sistemas de recursos escolhem seus monitores (cargo oficial - usuários giram 
neste cargo ou monitores são pagos por fundo do sistema)

4
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Sanções graduais
Importante para Ostrom ( 15 anos de estudo empírico do policiamento 
nas metrópoles - economia do crime)
“Sanções dispendiosas para que o valor esperado de quebrar lei seja 
maior que benefício que seria obtido”
Sanção inicial, aplicada por monitor, em sistema auto-organizado = baixa

Confia na continuidade da cooperação do indivíduo (é 
uma “informação”, pois deixar passar uma infração 
quebraria a cooperação dos demais)

5
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Como os 5 primeiros princípios se encaixam?

Podem trabalhar juntos:

Quando usuários de um recurso projetam suas próprias regras (3), 
que são aplicadas por usuários locais ou responsáveis por estas (4), 
usando sanções graduais (5) que definem claramente quem tem o 
direito de utilizar o recurso (1) e que efetivamente atribuem custos 
proporcionais aos benefícios (2), a ação coletiva e os problemas de 
monitoramento tendem a ser resolvidos de maneira reforçadora.
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Mecanismos de Resolução de Conflitos

Apropriadores Autoridades

6
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• Mecanismos de Resolução de Conflitos: o sexto princípio é que existem arenas locais rápidas e de baixo custo para resolver conflitos entre usuários ou entre usuários e funcionários. As regras devem ser entendidas para serem efetivas.
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Reconhecimento mínimo do direito de 
organizar

Reconhecimento 
mínimo

Sem haver 
questionamentos 

dos direitos 

COOPTUR

7

margarete.boteon
Caixa de texto
•Reconhecimento mínimo dos direitos de organização: sustentar um regime auto organizado é muito difícil -  Se os usuários locais podem desenvolver regimes mais eficazes ao longo do tempo é afetado por eles têm pelo menos um reconhecimento mínimo do direito de se organizar por um governo nacional ou local.



Empreendimentos aninhados

◈ Água para um sistema de irrigação x Fazendeiros
◈ Aninhar empresas para obter regras mais benéficas

8

“Atividades de governança são organizadas em múltiplas 
camadas de empresas aninhadas”
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Caixa de texto
•Alinhamento e articulação intersetorial na gestão (nested enterprises): As regras de distribuição de água entre os principais ramos de um sistema de irrigação, por exemplo, podem diferir das regras usadas para alocar água entre os agricultores ao longo de um único canal de distribuição (Yoder 1994). Conseqüentemente, entre regimes autogovernados de longa duração, organizações de menor porte tendem a ser alinhados em organizações cada vez maiores.



Princípios de design ainda são válidos?

“Princípios de design são úteis para captar elementos 
básicos da propriedade comum bem-sucedida e 
sobrevivente?”

Michael Cox codificou 33 artigos de outros autores (onde 
avaliam se os princípios de design funcionam; relevantes ?)



Princípios de design ainda são válidos?



Princípios de design ainda são válidos?



Algumas preocupações gerais

A dependência na escolha racional e na 
ação coletiva precisava ser complementada 
por uma abordagem construtivista 

Estudiosos passaram a avaliar se os princípios de design se sustentam em seus 
estudos. 

Dependência de uma 
abordagem de escolha 

racional modificada

Omissão de condições 
que a aumentam a 
probabilidade de 
elaboração de um 

conjunto de direitos de 
propriedade

Evidenciaram a inclusão de variáveis 
como: tamanho pequeno, grupos 
homogêneos, liderança ativa, 
dependência de um recurso, integração 
de mercado, políticas governamentais 
externas 
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Preocupações com 
princípios específicos



                    
                Fronteiras físicas dos recursos não são claramente definidas

- Disponibilidade de recursos varia espacial e 
temporalmente

Limites claramente definidos

Confusão        Diferença entre uma definição cuidadosa 
dos limites de um recurso e esses limites serem rígidos e 

imutáveis

1

Limites dos indivíduos autorizados a 
utilizar um recurso de propriedade comum Limites do recurso em si



Congruência entre apropriação e provisão 
e condições locais

Identificação das condições locais envolvendo cultura, ideologia, costumes e 
estratégias de subsistência predominantes

2

Coerência com a ecologia 
local 

Coerência entre a quantia que um usuário está autorizado 
a colher e a responsabilidade do usuário de contribuir 

com mão de obra ou outros recursos

SUBTIPOS

Coerência com a ecologia 
local 

Coerência com a cultura 
local 

Congruência entre 
benefícios e custos

SUBPARTES
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Arranjos de escolha coletiva
◈ Preocupação Platteau (2003, 2004)

⬥ Usuários locais não podem fazer suas regras
⬥ Controle elitista
⬥ Inconsistência com o terceiro princípio de design

◈ Case Nepal - recursos semelhantes
⬥ Dhulikhel - Administrada pelo governo 
⬥ Usuários não possuem voz quanto às normas
⬥ Jyalachitti - Administrada pelo Forest User Group
⬥ Regras estabelecidas por costumes locais e contexto
⬥ Grande diferença no desenvolvimento e reflorestamento

3



Monitoramento e sanções graduais
Em alguns casos ocorreu confusão entre monitoramento e sanção
Sarker e Itoh - Sistema de irrigação japonês (mesmo s/ regra oficial 
existia monitoramento implícito)
Hallum - comunidade guatemalteca (monitoramento por mapas da 
floresta - sanções = trabalho extra, redução do acesso p/ obter lenha)
Trawick - sistema de irrigação onde todos conhecem regra da ordem 
de irrigação (todos monitoram)
Ostrom - cadeia de vacas (sanção para agricultor)

4/5



Mecanismos de resolução de conflitos

Mecanismos 

- Gautam & Shivakoti (2005)

Comitê de usuários 
da floresta  FUG 

6



 Reconhecimento mínimo dos direitos de 
organização 

- Morrow e Hull (1996) 

“ os direitos dos apropriadores de conceber suas 
próprias instituições não devem ser desafiados 
por outras autoridades, internas ou externas, 
que tem a capacidade de minar as instituições. 

7



 Empreendimentos aninhados
◈ Marshall (2008) trata dos desafios mas concorda com a 

importância
◈ Princípio da subsidiariedade - descentralizar qualquer tarefa 

ao mais baixo nível de governança
◈ Sweden (2008) - locais e tempos específicos
◈ Não há fórmula simples

8



De onde partir daqui?

Ostrom planejava revisar os princípios de design durante esclarecendo e 
adicionando mais atributos relacionados a elas.

Descobrir se o cumprimento de todos os princípios de design é uma condição 
necessária

Palpite: quando um grupo projeta um sistema de direitos de propriedade que 
atende à maioria dos princípios de design, eles aumentam a probabilidade de 

sobreviver a muitos distúrbios ao longo do tempo
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Usando os princípios do design

Princípios de design                                                                            Projeto

Importância combinar as regras de um sistema com o tipo de 
comunidade humana envolvida.

Como usar os princípios na prática?

Usá-los como ponto de partida 



Traduzindo os Princípios
Como podemos definir melhor os limites deste recurso 

e dos indivíduos que estão autorizados a usá-lo?

Como podemos melhorar a relação entre os benefícios 
recebidos e as contribuições com os custos necessários 

para sustentar esse sistema?

Como podemos melhorar a participação dos envolvidos 
na tomada de decisões importantes sobre este sistema?

Quem está monitorando este sistema e eles enfrentam 
incentivos adequados devido ao desafio de monitorar?

1

2

3

4

Limites claramente 
definidos 

Proporcionalidade  
entre benefícios e custos 

Arranjo de escolha 
coletiva

Monitoramento



Traduzindo os Princípios
Quais são as sanções que estamos autorizando e elas 

podem ser ajustadas?

Que mecanismos locais e regionais existem para 
resolver conflitos decorrentes do uso de um recurso?

Existem esforços funcionais e criativos dos donos locais 
para criar mecanismos eficazes de administração dos 

recursos locais que devem ser reconhecidos?

Como criamos um sistema policêntrico de múltiplas 
camadas que pode ser dinâmico, adaptável e eficaz ao 

longo do tempo?

5

6

7

8

Sanções graduais

Mecanismos de 
Resolução de Conflitos

Reconhecimento 
mínimo do direito de 

organizar

Empreendimentos 
aninhados



INSTITUTIONS AND THE 
ENVIRONMENT

Elinor Ostrom (2008)



INSTITUTIONS AND THE 
ENVIRONMENT

◈ Instituições - “regras que os seres humanos utilizam quando 
interagem com uma variedade de situações repetitivas e 
estruturadas em múltiplos níveis de análise”

◈ Instituições e o meio ambiente - responsabilidade
◈ Mudanças - consequência das ações
◈ Recursos comuns
◈ Instituições regulando o uso
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Caixa de texto
• Os estudiosos tendem a recomendar soluções "ótimas" para lidar com o acesso aberto problemas relacionados a recursos de bens comuns, como pescarias, florestas e águas. Exemplos existem de esforços bem sucedidos e mal sucedidos para confiar na propriedade privada, propriedade do governo e propriedade comunal.  Depois de revisar brevemente como as soluções frequentemente recomendadas funcionaram nesta área, sugiro que as instituições e os teóricos passam de divulgar soluções simples e ótimas para analisar adaptação, Governança multi-nível em relação a sistemas de recursos complexos e em constante evolução. (multi-level governance as related to complex, evolving resource systems)



Recomendando instruções ótimas

◈ Modelo de Gordon
⬥ Propriedade privada
⬥ Propriedade governamental
⬥ Propriedade comunitária

◈ Trazem benefícios a curto e longo prazo
◈ Funcionam de formas diferentes
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A aceitação generalizada do modelo Gordon levou a política analistas recomendam três instituições idealizadas para induzir usuários individuais para se engajarem em práticas de colheita sustentável.Algumas das regras recomendadas como "ótimas" são privadas propriedade (Demsetz, 1967; Raymond, 2003), governo propriedade (Lovejoy, 2006; Terborgh, 1999, 2000), ou controle comunitário (Vermillion e Sagardoy, 1999)
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Propriedade Privada
◈ Caso da água subterrânea na California

⬥ Direitos vendidos ou alugados
⬥ 5 anos depois a jurisdição mudou
⬥ Esquema de empréstimo

◈ Cota Individual Transferível (ITQ)
⬥ Columbia Britânica - Políticas governamentais x (ITQ)

◈ Nova Zelândia
⬥ Pesca baseada no mercado
⬥ Proibição de frotas estrangeiras
⬥ ITQ’s ajustadas pelo total - Ato de Emenda dos Pescadores

◈ Mudanças institucionais devem ser sutis, não fórmulas genéricas



Propriedade Governamental

◈ Propriedade pública da terra como única maneira de 
conquistar a conservação ao longo do tempo;

◈ Criação de áreas protegidas; 
◈ Estudo da WWF: 200 áreas protegidas em 27 países - muitas 

careciam de recursos financeiros e humanos, base jurídica 
sólida e controle de seus limites. 

◈ Mahananda Wildlife Sanctuary (Índia) - altos custos 
administrativos e conflitos consideráveis com a população 
local
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Propriedade Comunitária

◈ Recursos de propriedade comum sob controle da 
comunidade são, às vezes, distribuídos de forma 
desigual entre os membros;

◈ Comunidades locais são capazes de criar fortes 
instituições locais para governar recursos locais de 
maneira sustentável;

◈ A gestão da comunidade, em uma variedade de formas, 
tem capacidade de ser tão efetiva (ou mais efetiva) que 
propriedades governamentais. 
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De soluções ótimas para governança multi-nível 
adaptativa

Depende

Estudos de instituições e meio ambiente

“(...) mesmas regras que funcionam bem em uma configuração 
são parte de sistemas falhos em outro lugar”

“(...) não existem regras ótimas para todos sistemas de pesca, 
florestas ou sistemas de irrigação”
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De soluções ótimas para governança multi-nível 
adaptativa

Soluções “one-size-fits-all”Modelo “stick figure”



Deve se utilizar abordagens complexas, devido à complexidade do 
estudo, à não-linearidade e os aspectos dinâmicos

Ecologista Simon Levin:
Ecossistema                                                                   Gestão

                       

De soluções ótimas para governança multi-nível 
adaptativa

(complexo e adaptativo 
dependência histórica) 

(desafios fundamentais, humanos são parte 
do sistema, racionalidade limitada)

“Importância da experimentação, aprendizagem e adaptação”
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Somente modelo matemático não resolve

Necessidade de abordagem complexa

(fluxogramas, simulações e análise de sistemas dinâmicos)

De soluções ótimas para governança multi-nível 
adaptativa



Economia Compartilhada

Empresa DHL (logística, conecta remetente e destinatário)

“É como se a tecnologia que em algum momento nos afastou, 
agora estivesse nos colocando de volta para um movimento em 
que nos comportamos como uma vila, porém com laços que 
acontecem em escala global. A reputação volta a ter uma 
importância outrora esquecida”



Pensando em recomendações de políticas

Regra Exemplos Casos encontrados 

Regras de Residência ou 
Associação

Requisitos de residência 
ou de associação 4

Regras de características 
pessoais

Idade, sexo, educação e 
teste de habilidades 9

Relação com uma regra de 
recurso

Duração e continuidade de 
uso, propriedade da terra 
ou outro ativo, aquisição 

de licença, etc

13



Pensando em recomendações de políticas

Em vez de presumir que é possível projetar um sistema ideal com 
antecedência e depois fazê-lo funcionar, precisamos pensar em 
maneiras de analisar a estrutura de recursos comuns, como elas 
mudam com o tempo e adotar uma abordagem experimental de 

vários níveis, em vez de uma abordagem de cima para baixo para 
o desenho de instituições eficazes.

Oito princípios de design 

margarete.boteon
Realce



Experimentando com mudanças de regra
Mudanças políticas: os indivíduos concordam em adicionar, alterar ou adotar 

o conjunto de regras proposto por outra pessoa (probabilidade de erro)

Autoridade governante única: experimentam simultaneamente todos os 
recursos comuns dentro de sua jurisdição a cada mudança de política.

Mudanças políticas arbitrárias e leis tributárias feitas por um regime de 
governança altamente centralizado podem resultar em busca substancial de 

renda e corrupção.

Em qualquer processo de design onde exista uma probabilidade substancial de 
erro, ter equipes de projetistas têm mostrado ter vantagem considerável



Conclusão

Em  vez de desenvolver modelos que geram resultados ótimos, é preciso 
entender  as especificidades das situações.

É preciso se concentrar em descobrir como aumentar a robustez dessas 
instituições para diversos distúrbios e desafios que irão surgir ao longo do 

tempo
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Elementos de Gestão Local: a 
Perspectiva de Elinor Ostrom 

Aplicada ao Parque
Estadual da Ilha do Cardoso

Vladimir F. de Santana; Joaquim Rubens 
Fontes Filho (2010)



Unidades de Conservação no Brasil 
Unidades de Conservação (UCs) - Áreas em que o poder público atribui grande valor 

ecológico e designa alguma forma de conservação ambiental

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) - Determina que cada UC 
precisa produzir seu próprio plano de manejo para o desenvolvimento de de atividades e 

o seu impacto ambiental, previsto e controlado 

Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Sustentável

Populações Residentes
Hoje: populações tradicionais podem residir em UCs, 
mas não fica claro se isso é um direito seu ou se é 
apenas uma concessão do governo



Ilha do Cardoso
● 350 caiçaras ( seis comunidades  e uma 

comunidade de aproximadamente cinquenta 
índios guaranis vindos do Paraguai)

● O PEIC (Parque Estadual da Ilha do Cardoso) 
foi criado em 1962  para proteger a mata 
atlântica.
○ Cobre 90% do total de 15.100 hectares de 

área do parque 
● O governo deixou claro que não considerava a 

propriedade de terras na ilha compatível com 
seus objetivos  



Embates 

Mudanças culturais: limites para as construções, para o corte de árvores, a pesca, 
a extração de mariscos e palmito, e restrições quanto às áreas desmatadas para 

plantar ou construir 

Aspectos não-tradicionais: sujeitar às restrições das novas exigências ambientais 
de lixo, esgoto, uso de geradores elétricos, uso de barcos motorizados e até o 

aluguel das casas para turistas.

Regulamento passou a permitir o uso diversos recursos naturais, 
desde que fossem estabelecidos nos planos de manejo através de 

pesquisas sobre impacto ambiental.
1986 



Mudanças
A direção do PEIC começou a incorporar oficialmente as contribuições dos 

moradores para a gestão do parque em duas frentes principais: fiscalização e 
monitoramento.

50 anos depois: 
convergência de 

interesses 

Hipótese para o sucesso: incorporar os caiçaras em todos os documentos oficiais 
do parque e promoção da valorização da cultura caiçara

Caiçaras: incorporaram os objetivos estabelecidos pela direção 

Direção: reconheceu que incentivar os nativos a se 
organizem para gerir  seus recursos estimulava  uma boa 

conservação do ambiente no parque.



Conclusões

Configuração pouco comum (CA)

Pode ser reproduzido em situações que têm importância ecológica estratégica e 
auxiliar populações em condição de acentuada vulnerabilidade.

Convivência entre  moradores e gestores no equacionamento e 
superação das desconfianças

Menos de 500 integrantes: facilita a organização de forma 
efetiva 

Cultura tradicional dos caiçaras: confiança e sentimento de 
representatividade

Poucas experiências bem sucedidas 
foram registradas

Fatores



Considerações Finais 



Considerações Finais 
Direcionamento excessivo em políticas públicas implementadas de cima para 

baixo

Pouca ênfase para as esferas locais 

Constata que o modelo de administração pública atualmente hegemônico é 
malsucedido com questões de âmbito local (mas não defende a sua substituição)
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Considerações Finais 

Complementaridade entre governo centralizado e ação local

Democracia se fortalece à medida que a população está habilitada a avaliar 
criteriosamente o trabalho de seus governantes e servidores públicos. 

Esferas de poder locais têm mais sensibilidade para reagir com precisão a 
condicionantes específicos 

Quando bem-informada e equipada a população toma decisões mais 
responsáveis do que as que seus governantes tomariam 

1

2

3



Quadro Resumo 
Autor Artigo Direito de Propriedade Prêmio Nobel 

Ronald Coase

The Nature of the 
Firm (1937)

The problem of 
social cost (1960)

Defende a solução privada  se os 
direitos de propriedade forem bem 

definidos e se os custos de transação 
forem suficientemente baixos (sem 

necessidade de intervenção 
governamental)

1991

Harold Demsetz
Toward a Theory of 

Property Rights 
(1967)

A propriedade tem como
função internalizar as externalidades, 

sejam elas positivas ou negativas. 
Defende a propriedade privada. 

-

Elinor Ostrom
Governing the 

Commons (1990)
Defende que não há uma solução 

ótima e que os usuários conseguem se 
organizar 

2009
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