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Caso de Estudo



O EFEITO COBRA

OU A LEI DAS CONSEQUÊNCIAS NÃO INTENCIONADAS…



Exemplo I: India Britânica (séc. XIX)



Exemplo II: Hanoi, Indochina Francesa (séc. XIX)





Exemplo III: China Maoista (1958)





Exemplo IV: Agenda ambientalista (últimos 20 anos)





Intenção Acção Resultado



Que lição tirar do chamado “Efeito Cobra”?

Ter muita atenção aos Programas/Planos criados e 
desenvolvidos em ambientes onde a arrogância é tão 
forte e o poder do decisor tão intenso que a lógica, 
evidência e consequências indesejadas escondidas 
possam ser ignoradas.





“Na esfera económica, um acto, um hábito, uma instituição, uma lei não
geram somente um efeito, mas uma série de efeitos. Dentre esses, só o
primeiro efeito é imediato. Manifesta-se simultaneamente com a sua
causa. É visível. Os outros só aparecem depois e não são
visíveis. Podemo-nos dar por felizes se conseguirmos prevê-los.

Entre um mau e um bom economista existe uma diferença: o primeiro se
detém no efeito que se vê; já o outro leva em conta tanto o efeito que se
vê quanto aqueles que se devem prever. ”

Fréderic Bastiat: o que se vê e as sombras



O que se vê? As Intenções da Intervenção!
O que não se vê? As Consequências da Intervenção!

Caso de Estudo





Intenção:

- Ajudar os comerciantes aliviando-lhes custos c/Renda

Resultado:

- Cria vantagem competitiva face a outros 
comerciantes com outros senhorios ou que tenham 
comprado os seus próprios espaços, pois ficam com 
mais dinheiro para:

- Praticar preços mais baixos;
- Contratar mais e melhores funcionários;
- Etc.;

- Baixa rendas de mercado nos imóveis privados => 
desvalorização do parque imobiliário => perda de 
capital => perda de capacidade de investimento => 
perda de capacidade de crescimento;

- Reduz receita do Orçamento Regional que terá de 
ser compensada com mais impostos sobre todos.:

- Etc., Etc., Etc.




