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Tragédia dos comuns 

• Quando um bem não é excludente porém é rival, ou seja, 

todos podem usufruir do bem, mas sua utilização por um 

indivíduo diminui ou restringe a disponibilidade para os 

demais. Nesta situação, pode-se falar de um excesso de 

demanda, que constitui fonte de ineficiências ou mesmo de 

conflitos.  
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• A Tragédia dos Comuns é uma parábola que ilustra como os 

recursos comuns tendem a gerar excessos de demanda que 

não são desejáveis para a sociedade. Como há externalidades 

negativas advindas do excesso de demanda do bem, os 

resultados podem ser tais que podem extinguir a oferta do 

bem ou torná-lo muito escasso. 
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Tragédia dos comuns 

• Em 1968, um pesquisador americano da Universidade da 

Califórnia, Garrett Hardin (1915-2003), publicou um artigo 

sob o título de “A Tragédia dos Comuns”.  

• O texto faz uma criteriosa análise dos problemas que surgem 

sempre que usamos um bem comum.   
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• Na verdade, é um estudo sobre traços do comportamento 

humano, cujo resumo é o seguinte: a maioria das pessoas, 

sempre que puder beneficiar-se de um bem comum será 

incentivada a fazer o mínimo de esforço para preservá-lo, ao 

mesmo tempo em que será tentado a extrair o máximo de 

vantagem desse bem. 

•   
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• No texto do artigo, o exemplo utilizado é o das pastagens, 

pois era comum em diversos países europeus (e 

especialmente na Inglaterra), que as terras fossem 

exploradas de forma coletiva por um grupo de pessoas. 

Assim, nas mesmas terras todos plantavam, e também 

criavam gado, utilizando-se das pastagens comuns.  
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• O termo “comum”, do título original do artigo, provém da 

expressão inglesa “commons”, que era utilizada para designar 

as pastagens, as florestas e os campos compartilhados 

livremente por uma comunidade rural.  

• Porém, esse sistema dava margem ao surgimento da super-

exploração: frequentemente um pastor descobria que, se ele 

aumentasse o seu rebanho, somente ele teria mais lucro, ao 

passo que o custo disso seria suportado por todos.  
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• A tragédia sobreviria assim que todos passassem a agir da 

mesma forma.  

• Quando todos os pastores aumentassem os seus rebanhos 

desproporcionalmente, a terra logo se esgotaria e, em pouco 

tempo, todos perderiam.  

• Daí o sentido da tragédia. 
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• Esse comportamento predatório se revela em várias outras 

oportunidades.  

• Por exemplo, nos condomínios em que o consumo de água 

não é medido individualmente, a conta costuma ser bem mais 

alta do que quando se instala medidores que indicam o 

consumo de cada família.  

• Questões ambientais também sofrem o mesmo impacto.  
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• Se a pesca é liberada, todos procurar retirar o máximo de 

peixe das águas, ainda que isso, ao final, vá prejudicar a 

todos. 
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Caiu na prova! 

1. Ano: 2014  Banca: CESPE  Órgão: ANATEL 

Prova: Especialista em Regulação - Economia 

Com relação à teoria do setor público e às práticas de regulação, 

julgue os item que se segue.  
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O fenômeno econômico conhecido como Tragédia dos Comuns é 

um caso de externalidade associado à utilização excessiva de um 

recurso de produção, o qual pertence a toda a sociedade, e não 

a uma pessoa em particular. 
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2. Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: MPE-MS 
Prova: Analista - Economia 
A respeito da tragédia do uso comum, assinale a afirmativa  corr
eta.  
 a) 
Refere-
se  à  alocação  ineficiente  de  recursos  sem  direitos de proprie
dade bem definidos, como no caso  de reservas de petróleo com
partilhadas por empresas  distintas, sem regras bem definidas.  
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 b)Refere-
se  à  externalidade  gerada  por  determinados  agentes, como 
no caso de fumantes que moram com  pessoas que não gostam 
da fumaça gerada.  
 c)Refere-
se ao uso de bens ou serviços como “carona”,  como  no  caso  d
e  alguns moradores  que  não  pagam  por vigias de rua, pois o
s mesmos passarão na frente  de  suas  casas  se  algum  vizinh
o  estiver  pagando  por  tal serviço.  
  



Externalidade 

 d)Refere-
se ao uso excessivo de um bem público que se  torna  rival,  co
mo  no  caso  de  congestionamentos  de  carros das vias pública
s.  
 e)Refere-
se  à  possibilidade  de  se  impedir  o  uso  ou  consumo de um 
determinado bem, como no caso de  pedágios em estradas.  
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