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7-  O AVANÇO DAS IDEIAS NEOLIBERAIS NO BRASIL 

 
Ycarim Melgaço Barbosa 

 
O Brasil passou, a partir de 1964, por um longo período de regime totalitário. 

Foram mais de vinte anos, nos quais direitos políticos foram eliminados, pessoas 

perseguidas, muitas torturadas e mortas, e eleições diretas se transformaram em 

indicação política do governo militar. Esse golpe rompeu bruscamente com o Estado 

de direito vigente no Brasil, tendo estabelecido o fortalecimento do mercado, ou 

melhor, sua proteção. Ou melhor, proteção do mercado, da renda e do patrimônio 

por meio da força militar e da repressão. Fala-se que o golpe liderado pelos militares 

teve o seu condão orquestrado pela Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp) ao defender o interesse da classe empresarial, temerosa do avanço do 

socialismo e de sua entrada no Brasil.  

Com a redemocratização do país, a volta das eleições diretas e a escritura de 

uma nova constituição federal, em 1988, a elite brasileira passa a defender o status 

quo, ou seja, a manutenção de privilégios da alta sociedade ou da burguesia 

existentes no período do regime de exceção. Nesse ambiente, o pensamento 

neoliberal toma força exatamente na corrente do processo de abertura política e isso 

possibilitou que a burguesia do País continuasse com seu poder sobre o mercado 

sem precisar do uso da força militar, ditatorial.  

A partir do processo de abertura política, entre meados dos anos 1970 e dos 

anos 1980, tem início, no Brasil, um processo de recomposição das direitas em torno 

de um novo bloco político e econômico, o neoliberalismo. O período da 

redemocratização causou às classes empresariais certa insegurança, tendo em vista 

os caminhos que a economia e a política poderiam seguir. Isso se deve ao fato de 

que, com a confecção de uma nova Constituição e um processo eleitoral mais 

amplo, seus interesses poderiam perder espaço frente a projetos ligados a grupos 

de esquerda. Dessa forma, uma nova articulação para manter sua influência e seus 

interesses no centro do jogo político se fazia necessária (FRIDERICHS, 2016, p. 

111). 

Embora tivesse como referência a experiência de outros países da América 

Latina e mesmo dos governos de Margareth Thatcher, na Inglaterra, e Ronald 

Reagan, nos Estados Unidos da América (EUA), bem como as recomendações de 
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instituições multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o projeto 

neoliberal no Brasil foi constituindo e consolidando o seu programa político – como 

não poderia deixar de ser – no próprio processo de sua implantação, como resultado 

das disputas políticas entre as diversas classes e frações de classes. Portanto, a 

concepção aqui adotada é a de que não havia um projeto neoliberal prévio, 

acabado, e que este foi implantado. Na verdade, a ideia é a de que o projeto 

neoliberal só se definiu claramente de forma ex-post, isto é, como resultado da luta 

de classes. Isso explica, em grande medida – ao lado das características próprias da 

formação econômico-social anterior –, a existência de especificidades e diferenças 

nos projetos neoliberais implantados nos distintos países da América Latina, em que 

pese terem eles a mesma concepção doutrinária e o mesmo programa político mais 

geral (FILGUEIRAS, 2006, p. 180).  

Se Collor, eleito em 1989, sofreu, por conta de corrupção, o impeachment 

(1992), não tendo sido o condutor do projeto neoliberal, nada permite supor que o 

neoliberalismo no Brasil afundou junto com ele ou sofreu abalos significativos em 

sua pretensão de hegemonia. Pelo contrário, o ideário neoliberal se reapresenta na 

disputa eleitoral sucessória a Itamar Franco – que, como vice-presidente, assumiu a 

Presidência com o impeachment de Collor. Naquele momento, dois projetos se 

apresentaram ao eleitorado. Um, o de Lula, tinha por meta a ampliação do mercado 

interno, buscando agregar ao consumo a enorme massa de excluídos do País, além 

de intentar ampliar a democracia do campo da política para os campos social, 

econômico e cultural e instaurar a presença do Estado (democraticamente 

controlado) nos setores fundamentais e estratégicos. O outro, o de FHC, era o 

continuador do projeto neoliberal e, por isso, contou com o apoio impressionante de 

partidos e setores conservadores da sociedade (NEGRÃO, 2017).  

Esse processo de implantação e evolução do projeto neoliberal passou por 

pelo menos três momentos distintos desde o início da década de 1990, quais sejam: 

uma fase inicial, bastante turbulenta, de ruptura com o Modelo de Substituição de 

Importações e a implantação das primeiras ações concretas de natureza neoliberal 

(governo Collor); uma fase de ampliação e consolidação da nova ordem econômico-

social neoliberal (primeiro governo Fernando Henrique Cardoso – FHC); e, por 

último, uma fase de aperfeiçoamento e ajuste do novo modelo, na qual amplia-se e 

consolida-se a hegemonia do capital financeiro no interior do bloco dominante 

(segundo governo FHC e governo Lula).  
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No governo de FHC assiste-se a um processo de privatização das empresas 

públicas e de reforma administrativa. De um lado, o Estado deixa o papel de gestor 

de empresas, a exemplo do sistema Telebrás, e passa a atuar como fiscalizador, ao 

criar as seguintes agências reguladoras: Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), em 1996; Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), em 1997; 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 1997; Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), em 1999; Agência de Aviação Civil (ANAC), em 2005; e outras.  

Em 1998, FHC decide inserir, ainda no modelo neoliberal, a chamada 

Reforma Administrativa, ao criar uma nova pasta, denominada de Ministério da 

Reforma Administrativa, cuja finalidade seria implantar o New Public Management, 

gestão pública que introduziria um perfil do mundo corporativo. Essa mudança se 

justificaria em razão de que a concepção vertical, hierárquica e rígida, constante na 

Constituição Federal de 1988, não oferecia ao Estado a possibilidade de controlar os 

resultados e tampouco proporcionava flexibilidade ao servidor público. 

O governo FHC adotou um caminho cada vez mais claro, e, longe de propor 

medidas que desmontassem os traços mais perversos do “Estado varguista” (o 

vínculo estrutural com o privatismo e a gestação de um forte déficit de cidadania, 

etc.), consistiu, por um lado, em reiterar a ação econômica estatal voltada para a 

defesa dos interesses da acumulação capitalista privada, sobretudo multinacional. 

Por outro, tentou remover (sempre em função dos interesses dessa acumulação) 

significativos direitos sociais, garantidos, sobretudo – para além dos marcos do 

“Estado varguista” –, pelas lutas populares cristalizadas na Constituição de 1988 

(COUTINHO, 1998). 

A atuação das agências econômicas estatais vem reiterando uma das 

práticas mais perversas do “Estado varguista”: a socialização dos prejuízos e a 

privatização dos fundos públicos (basta lembrar a atuação do PROER na defesa dos 

bancos privados ou a decisão governamental de pôr os recursos do BNDES à 

disposição das multinacionais para facilitar as privatizações). No que se refere às 

propaladas reformas administrativa e previdenciária, ao invés de propor mecanismos 

que assegurem o controle democrático dos aparelhos de Estado e a extensão de 

direitos sociais, o governo se limitou a impor ou a sugerir medidas (como o fim da 

estabilidade dos funcionários públicos e a precarização do mercado de trabalho do 

setor privado) que, além de reforçar e ampliar o déficit de cidadania, favorecem 

claramente os interesses dos investidores nacionais e, sobretudo, estrangeiros. 
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Quanto à reforma do sistema tributário, nada foi feito para, pelo menos, atenuar o 

caráter fortemente regressivo da arrecadação de impostos no País (COUTINHO, 

1998). 

Em particular, o governo Lula deu prosseguimento (radicalizando) à política 

econômica implantada pelo segundo governo FHC, a partir da crise cambial de 

janeiro de 1999: metas de inflação reduzidas, perseguidas por meio da fixação de 

taxas de juros elevadíssimos; regime de câmbio flutuante e superávits fiscais acima 

de 4,25% do PIB nacional. Adicionalmente, recolocou, na ordem do dia, a 

continuação das reformas neoliberais –implantando uma reforma da previdência dos 

servidores públicos e sinalizando para uma reforma sindical e das leis trabalhistas. 

Além disso, alterou a Constituição para facilitar o encaminhamento posterior da 

proposta de independência do Banco Central e dar sequência a uma nova fase das 

privatizações, com a aprovação das chamadas Parcerias Público-Privadas (PPP), no 

intuito de melhorar a infraestrutura do País – uma vez que a política de superávits 

primários reduz drasticamente a capacidade de investir do Estado. Por fim, 

completando o quadro, reforçou as políticas sociais focalizadas (assistencialistas) 

(FILGUEIRAS, 2006, p. 186).  

No decorrer das políticas neoliberais no Brasil, desde o governo Collor, 

passando por Lula e Dilma, no quesito distribuição de renda o País demonstra um 

aumento bastante significativo da quantidade de ricos. Essa concentração de renda 

evidencia o motivo de o Brasil, mesmo com políticas assistencialistas, não ter 

conseguido sair desse modelo de desigualdade aviltante da população brasileira. 

Isso devido ao fator potencializador de a riqueza se encontrar no sistema financeiro, 

sobretudo sustentado pela dívida pública, razão pela qual títulos emitidos pelo 

governo atraem investidores com grande capital. Isso provoca uma transferência 

patrimonial do Estado para a população rica. 

No que concerne à relação entre as distintas frações do capital, as mudanças 

caminharam em múltiplas direções. Antes de tudo, assistiu-se, com a abertura e a 

desregulamentação dos mercados financeiros, o aprofundamento da financeirização 

da economia, apoiada, essencialmente, na dívida pública, e que abarcou todas as 

frações do capital – no sentido do predomínio da lógica financeira no interior de seus 

processos de decisões. Esse processo foi, ao mesmo tempo, causa e consequência 

do fortalecimento econômico e político dos grandes grupos financeiros nacionais e 
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internacionais, levando outros grandes grupos econômicos de origem não financeira 

a criarem suas próprias instituições financeiras (FILGUEIRAS, 2006, p. 190). 

A estrutura político administrativa do governo Michel Temer, que assumiu 

após o impeachment de Dilma Roussef, em 2016, constitui uma retomada profunda 

da agenda neoliberal dos anos 1990. Isso se evidencia em ações como o 

reequilíbrio fiscal para atrair mais investimentos externos, a reforma previdenciária, 

as mudanças tendo em vista o modelo de aposentadorias e as reformas trabalhistas, 

como a flexibilização do trabalho e, ainda, a privatização de empresas públicas. Em 

meio às investigações da Operação Laja Jato e à exposição de vários políticos, o 

governo de Temer encontrará barreiras para aprovar as medidas propostas. Nesse 

contexto de mudanças profundas, não se anuncia auditoria na dívida pública do País 

e muito menos uma alteração nas alíquotas de recolhimento do imposto de renda. 
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