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3 – UMA REFLEXÃO SOBRE O LIBERALISMO DE ADAM SMITH 
 
 

 
Ycarim Melgaço Barbosa 

 
 

Um importante personagem e um dos pensadores da Economia Política 

clássica chama-se Adam Smith. De origem escocesa, viveu entre os anos de 1723 a 

1790 e vivenciou um dos mais impactantes acontecimentos da humanidade, a 

Revolução Industrial, no século XVIII, responsável por mudanças consideráveis nos 

hábitos e costumes da sociedade europeia, contagiando o resto do planeta. Além 

disso, era defensor do liberalismo econômico.   

A passagem do regime feudal para o capitalista industrial sacudiu o mundo, 

tendo sido considerado o apogeu do mercado e do consumo que não teria mais fim. 

O liberalismo, desconhecido do período feudal, passa a ganhar evidência; as 

pessoas precisavam se deslocar, era a própria marcha do sistema capitalista. Surge 

a figura do operário, que vai gerar a riqueza com sua força de trabalho, muitas vezes 

em condições desumanas. A produção passa a ser em larga escala e segue seu 

curso ao redor de novos mercados, de novos consumidores, e o lucro agora é o 

objetivo maior. Vale a pena ressaltar que esse pensamento tem base europeia, pois 

a China, do outro lado do mundo, tinha sua dinâmica não necessariamente 

semelhante ao contexto europeu. Afinal, em qual momento entra o pensamento de 

Adam Smith nessa trajetória? 

Adam Smith era, antes de mais nada, um filósofo, e mais do que isso, um 

filósofo da moral. De acordo com Smith, os indivíduos são dominados pelas paixões 

e pelos instintos de autopreservação e autointeresse. No entanto, assegurava ele, 

havia um controle interior que aprova, ou desaprova, suas ações, ademais de evitar 

que a liberdade e o autointeresse colocassem os homens uns contra os outros. 

Uma de suas grandes obras, A teoria dos sentimentos morais, publicada em 

1759, constitui um tratado de filosofia moral e social, além de ser a parte inicial de 

um ambicioso projeto literário que pretendia cobrir todas as áreas tratadas em seu 

curso de Filosofia Moral e que incluiria, ainda, um tratado sobre princípios de 
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economia e política econômica — o que viria a ser A riqueza das nações — e um 

tomo final sobre legislação e jurisprudência, que, entretanto, nunca seria publicado.  

Em A riqueza das nações, publicada em 1776, Smith desenvolve a ideia da 

divisão do trabalho como fator de desenvolvimento social. Como exemplo, traz uma 

fábrica de alfinetes, na qual cada trabalhador desempenhava uma etapa e, assim, 

geraria um ganho de produtividade na linha de produção. Pode-se afirmar que, em 

plena era do Iluminismo, Adam Smith transformou-se em um referencial do 

liberalismo econômico. Para ele, deveria haver liberdade econômica para que a 

iniciativa privada conseguisse crescer. Nesse sentido, o Estado deveria zelar apenas 

pelo bem-estar da sociedade, uma vez que a liberdade de concorrência entre os 

comerciantes geraria benefícios para a sociedade de um modo geral. 

Para Adam Smith, o papel do Estado estaria restrito à ordem e ao 

desenvolvimento social, à estabilidade, à garantia de defesa nacional, à 

administração da justiça e à execução de obras públicas. Nesse sentido, o estado 

deveria ter um papel de destaque nessas áreas, no entanto, não deveria assumir a 

função de interferir ou mesmo influenciar decisões das pessoas sobre seus 

interesses particulares. 

Smith imaginava, portanto, um mercado na sua forma pura, onde os preços 

seriam justos, pelo preço natural das mercadorias (Capítulo 7, Livro primeiro, A 

riqueza das nações). No entanto, há um detalhe importante no pensamento de 

Adam Smith que poderia interferir no preço natural das mercadorias, pois ele refere-

se ao monopólio que quebraria esse princípio. Segundo Smith (1996, p. 114):  

 
Os monopolistas, por manterem o mercado sempre em falta por nunca 
suprirem plenamente a demanda efetiva, vendem suas mercadorias muito 
acima do preço natural delas, auferindo ganhos – quer consistam em 
salários ou em lucros – muito acima de sua taxa natural. O preço do 
monopólio é em qualquer ocasião o mais alto que se possa conseguir. Ao 
contrário, o preço natural, ou seja, o preço da livre da livre concorrência, é o 
mais baixo que se possa aceitar [...]. 

 

Uma das características distintivas de boa parte dos novos estudos 

smithianos é que, ao contrário das leituras tradicionais, que insistiam em apontar 

uma inconsistência ou contradição entre os princípios expostos em A teoria dos 

sentimentos morais e em A riqueza das nações, há, agora, uma clara tentativa de 

compreender esses textos como partes de uma mesma obra. Se as oposições que 

se supunham existirem entre sua filosofia moral e sua economia política são, hoje 



3 
 

	

em dia, atribuídas a um equívoco de interpretações, resta em aberto o problema de 

estabelecer a natureza dos vínculos entre esses dois planos (CERQUEIRA, 2003, p. 

9). 

Segundo Smith, o conceito de justiça não se vincula à ideia de igualdade, 

uma vez que ele considera a desigualdade de riquezas como parte das diferenças 

naturais existentes entre os indivíduos no que se refere ao seu primor, a sua 

dedicação e a suas habilidades em certos negócios. Nesse sentido, caberia a 

existência do Estado, que teria o papel primordial de impedir os pobres de 

interferirem no empenho dos ricos, que, com sua dedicação e presteza, 

acumulariam mais riquezas. De acordo com Cerqueira (2003, p. 4): 

 
No círculo mais amplo dos homens públicos, a doutrina liberal de Smith 
também encontrou seus admiradores. Seus princípios foram gradualmente 
difundidos e implementados, de tal modo que, na segunda metade do 
século XIX, o livre comércio foi aclamado como a mais importante 
consequência prática de sua obra. Entre estes admiradores, a adoção do 
laissez-faire era entendida como o resultado de um consenso sobre os 
princípios básicos da economia política. Julgava-se que os temas que ainda 
suscitavam alguma controvérsia teórica estariam limitados a aspectos 
secundários da doutrina e que haveria pouco a ser acrescentado aos 
princípios enunciados por Smith e ampliados e desenvolvidos por Ricardo e 
seus e seus seguidores. 

 

A preocupação fundamental da economia política clássica era o de propagar 

as “leis naturais” da ordem econômica, nas quais o sistema se autorregula. Dessa 

forma, o preço natural de uma mercadoria é definido com sendo a soma dos 

salários, lucros e renda da terra (a renda da terra considerada como o preço 
pago pelo uso da terra) calculados nas suas taxas médias ou naturais. Na 

realidade, essa soma descreve o quanto se investe na produção de uma dada 

mercadoria.  

Adam Smith reflete sobre o sistema mercantilista, no qual a riqueza era 

gerada pela quantidade de ouro e prata e a sua fonte estava direcionada pelo 

comércio externo e pelo “sistema de liberdade natural”. No sistema de “liberdade 

natural”, o Estado retirar-se-ia de boa parte das funções que exercia (todo o sistema 

de regulação mercantilista) e deixaria que os indivíduos, guiados por seu 

autointeresse, escolhessem livremente onde empregar as suas energias (MATTOS, 

2007, p. 115).  

Dessa forma, para Smith, a permanência do sistema de “liberdade natural”, 

bem como os interesses individuais, se aproximariam aos da comunidade, e, logo, 
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beneficiariam a todos. Portanto, o sistema de “liberdade natural” conseguiria gerar 

um resultado que as instituições mercantilistas jamais poderiam atingir: o 

autointeresse junto ao interesse social. 

Assim, não somente em termos econômicos, o sistema de liberdade natural 

parecia, para Smith, preferível ao “mercantil”, visto que ele seria também mais justo. 

Conforme Mattos (2007, p. 126), ao serem retirados os privilégios e as restrições, 

sob esse sistema estaria garantida a proteção à pessoa e à propriedade e um 

tratamento não discriminatório em relação aos cidadãos. Parece um pensamento 

meio utópico de Smith, no entanto, a mão invisível caminha nesse contexto.  

Como os elementos necessários para o crescimento econômico estariam, em 

grande medida, para Smith, inscritos no próprio homem, a prosperidade exigiria, 

basicamente, deixar os homens guiarem-se espontaneamente por sua natureza, 

tomando as suas decisões com base nessas inclinações naturais. Evocar hoje a 

“mão invisível” de Smith como justificativa para defender o liberalismo econômico é 

contribuir para disseminar uma versão empobrecida ou distorcida do seu sistema 

(MATTOS, 2007, p. 127). 

 
Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que 
esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu 
próprio interesse. Dirigimo-nos não à sua humanidade, mas à sua 
autoestima, e nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas 
das vantagens que advirão para eles. (SMITH, Livro I, Cap. II, A riqueza das 
nações).  

 

Controvérsias sobre a metáfora da “mão invisível” 
 

Adam Smith foi decisivo na consolidação de um pensamento segundo o qual 

a busca pelo autointeresse egoísta conduziria inevitavelmente ao progresso social. 

Sua mão invisível, que atuaria harmonizando os interesses sociais, apesar de não 

passar de uma crença, passou a ser aceita como verdade absoluta, constituindo-se 

como a base do liberalismo econômico. Ora, dado que os interesses privados 

levavam ao interesse coletivo, não havia porque não garantir aos agentes 

econômicos a maior liberdade possível (COELHO, 2006, p. 182).  

Para Smith, a economia é uma ordem natural, e não uma ordem moral, cujo 

problema principal vem a ser mostrar que uma sociedade formada por indivíduos 

egoístas que buscam o seu interesse privado, guiados pela racionalidade 
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instrumental, resulta numa ordem que funcione e progride – e não em caos social. 

Essa ordem, que não se baseia na benevolência humana, mas, ao contrário, funda-

se no individualismo possessivo, não se deixa dizer fácil e claramente nos termos da 

relação entre o sujeito e o seu objeto, ou seja, da relação ente aquele que produz e 

a realidade produzida (PRADO, 1993, p. 198). Graças a essa ordem econômica, 

produtores capitalistas e trabalhadores buscariam dar sempre o seu melhor para 

contribuir para a riqueza da comunidade não porque tivessem um compromisso com 

o bem-estar comunitário, mas porque, ao produzir mais e de forma mais eficiente 

possível, cada ator econômico estaria contribuindo também para o seu próprio bem-

estar. 

A metáfora da mão invisível de Smith habita o imaginário de quase todos os 

economistas e é, em geral, interpretada como representando a ideia de que o 

“mercado” seria uma instituição capaz de “transformar” o autointeresse individual em 

benefícios sociais, sem a necessidade de intervenção da “mão invisível” do Estado. 

A este cumpriria apenas garantir a ordem institucional e administrar a justiça 

(MATTOS, 2007, p. 109). 

Esse pensamento de Smith acabou realmente se tornando um mantra na 

economia política, mas deve-se ater para novas interpretações, como afirma Mattos 

(2007, p. 109):  

 
[...] nesta interpretação convencional (ou canonizada) Smith é representado 
como sendo um apologista do capitalismo liberal, um porta-voz do livre 
comércio. [...] Ao longo do tempo, diversos esforços foram empreendidos no 
sentido de corrigir e qualificar esta visão. [...] As interpretações usuais sobre 
as razões pelas quais Smith rejeita o intervencionismo e defende o 
liberalismo são anacrônicas, estando muito mais relacionadas a concepções 
atuais sobre o funcionamento dos mercados, do que à visão que Smith tinha 
da economia e sociedade no final do século XVIII. 

 

O mercado é realmente livre? 
 

Por fim, pode-se afirmar que a teoria econômica, e estamos falando ainda da 

Economia Política clássica, tornou-se o principal mote do Estado Liberal, pois 

propiciava pensar que as leis de um mercado livre das garras do Estado seriam 

suficientes para o pleno desenvolvimento da atividade econômica. 

Todavia, uma investigação mais aprofundada do assunto denota que a 

intervenção estatal na economia foi maior do que normalmente se supõe, de forma 
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que a atividade econômica não teria como prosperar se não fosse o arcabouço 

jurídico propiciado pelo Estado. Ou seja, mesmo com o desenvolvimento do livre 

mercado, a intervenção econômica pelo Estado foi necessária para o 

estabelecimento de regras jurídicas no comércio e na manutenção da propriedade 

privada.   

A ideia de uma economia que se desenvolveu e progrediu sem qualquer 

participação do Estado é uma fantasia. A simples instituição do modelo de mercado 

já exigiria uma estrutura legal coercitiva mínima, a fim de assegurar a propriedade, a 

vida e o cumprimento dos contratos. Esse Estado precisou criar as instituições e a 

infraestrutura sem as quais a tão valorizada liberdade econômica e a autonomia da 

vontade não teriam como ser operacionalizadas (COELHO, 2006, p. 185). 
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