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No campo da Economia Política nos deparamos com diferentes vertentes 

teóricas e, dentre essas variedades epistemológicas, a discussão entre os ideais do 

liberalismo e do neoliberalismo às vezes se confundem e, em certos momentos, se 

encontram. Importa ressaltar que o neoliberalismo se preocupa com o estado de 

bem-estar social estabelecido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, em que 

a população goza de benefícios sociais outorgados ou garantidos pelo Estado, tais 

como padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a 

seus cidadãos, também conhecido como Welfare State ou Estado de Bem-Estar 

Social. 

Como já dito, o Estado de Bem-Estar Social tem sua origem propriamente dita 

a partir da Segunda Guerra Mundial, na Europa, e provavelmente a Grã-Bretanha 

tenha sido o país a apresentar as primeiras políticas de cunho social, com propostas 

nas áreas de educação e saúde. No entanto, com o final da Guerra, em 1945, 

quando as forças soviéticas chegam à Alemanha nazista e fincam a bandeira da 

Economia Planificada ou os ideais do socialismo – no qual o estado desempenha 

um papel próximo ao modelo de bem-estar social –, o mundo capitalista ou a 

economia de mercado imediatamente reage e cria programas de cunho social, 

bancados pelo Estado, cujo intuito é se protegerem do avanço dos ideais socialistas 

soviéticos. Com isso, talvez buscassem evitar que os ideais socialistas 

contagiassem a população europeia, destruída, diga-se de passagem, emocional e 

materialmente pelos horrores da guerra. 

A partir daí, assistiu-se a uma vasta ampliação dos serviços assistenciais 

públicos, englobando, em grande parte, renda, habitação e previdência social em 

prol da população de vários países europeus. No entanto, com a queda do Muro de 

Berlim e o fim da Guerra Fria, em 1989, as políticas implementadas pelo estado de 

bem-estar social esbarraram em uma ameaça dos ideais neoliberais. 

 



6.1 As origens do pensamento neoliberal 
 

No último terço do século XIX, três estudiosos apresentaram propostas 

similares na teoria econômica: William Stanley Jevons, na Inglaterra; Léon Walras, 

na Suíça, e Carl Menger, na Áustria. Os três assentaram as bases para o 

surgimento da teoria neoclássica e para a revolução marginalista.  

Durante o período de entre guerras surgiu um grupo de economistas, filósofos 

e intelectuais que buscaram transformar o liberalismo e o pensamento político em 

ação política. A reforma do Estado e de suas instituições foi um ponto cardial. Nessa 

onda de debates e de reflexões, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek realizaram 

algumas de suas contribuições mais importantes, construindo propostas 

encaminhadas para a solução dos problemas da economia em um dos momentos 

mais convulsivos do capitalismo (SOTELO, 2016), a crise da bolsa e sua 

repercussão mundo afora.  

A fundação da sociedade Mont Pèlerin, em 1947, marca, de acordo com 

Puello-Socarrás, o nascimento in vitro do neoliberalismo. Essa sociedade surgiu por 

iniciativa de Friedrich von Hayek, que reuniu uma série de intelectuais das duas 

áreas de Economia, Filosofia e História, na cidade de Mont Pelerin (Suíça), para 

discutir o destino do liberalismo e fomentar um espaço de debates e produção em 

torno do que consideravam os perigos da sociedade à época e apresentar as 

propostas de superação desses males a partir da aplicação das doutrinas 

(neo)liberais. Por influência e orientação dessa sociedade, surgiu uma série de think 

tanks (FRIDERICHS, 2016, p. 113). 

Os trabalhos desses autores se concentraram no combate ao socialismo e ao 

seu sistema de economia planificada, bem como a toda intervenção do Estado, seja 

qual for o sistema econômico. Também refutaram as novas elaborações teóricas 

apresentadas como alternativas à corrente neoclássica para solucionar os novos 

problemas que estavam sofrendo os economistas. Em particular, Hayek criticou, 

com bastante ênfase, os avanços teóricos de John M. Keynes, nos anos trinta, e a 

revolução teórica, que acarretou a publicação da Teoria Geral (SOTELO, 2016).   

A Escola Austríaca surge como uma reação à tradição historicista do 

conhecimento social. Sabemos que a chamada Escola Histórica dominou 

amplamente o pensamento social no século XIX, não apenas nas nações que iriam 



compor a Alemanha unificada, na qual a tradição se notabilizou na Escola Histórica 

Alemã, mas também na Áustria e no mundo de língua inglesa (FEIJÓ, 2000, p. 15). 

A Escola Clássica permaneceu relativamente confinada ao seu local de 

origem, nos domínios da Inglaterra. Não havia muita comunicação desta com o 

continente, excetuando-se talvez a França, em que Jean Batiste Say teve um papel 

importante em divulgar as ideias clássicas. No ambiente austríaco e alemão existia 

uma longa, e de certa forma desconhecida, tradição econômica em que surgiam, por 

vezes, argumentos que procuravam explicar a origem do valor econômico na 

utilidade do bem (FEIJÓ, 2000, p. 16). 

Ao se falar no pensamento historicista, importa ressaltar aspectos desse 

pensamento, considerando que estes serão, posteriormente, objeto de crítica dos 

economistas austríacos:  

 

1. A crença de que os fenômenos econômicos não estão dissociados dos demais 

aspectos sociais que condicionam a conduta humana. 

2. Os fatos históricos podem se reproduzir em outro momento, uma vez que a 

realidade histórica não é composta por um conjunto caótico de elementos, mas, 

pelo contrário, se apresenta de modo previamente estruturado. As ocorrências 

históricas, entretanto, somente se repetem em contextos geográficos e temporais 

muito próximos entre si. 

 

Esses dois pontos explicam a forte aversão que os economistas históricos 

mantinham em relação à Escola Clássica. Ela era acusada de assentar-se 

inteiramente no método dedutivo e de pretender, com ele, alcançar conclusões 

universais e atemporais sobre fatos econômicos (FEIJÓ, 2000, p. 16). 

O neoliberalismo tem seu manifesto publicado em 1944, com a obra O 

caminho da servidão, de Friedrich von Hayek, preparada intencionalmente para 

causar impacto na opinião pública e divulgada, ao mesmo tempo, na Inglaterra e nos 

Estados Unidos, com o selo da Universidade de Chicago. Ao adentrar na obra, tem-

se, no capítulo 2, denominado “A grande utopia”, uma crítica incisiva de Hayek ao 

socialismo como um regime ultrapassado. Segundo o autor (2010, p. 47): 

 
Se o socialismo substituiu o liberalismo como a doutrina da grande maioria 
dos progressistas, isso não significa apenas que as pessoas tenham 
esquecido as advertências dos grandes pensadores liberais sobre as 



consequências do coletivismo. Tal fato ocorreu porque elas passaram a 
acreditar exatamente no contrário daquilo que esses pensadores haviam 
predito. E o mais extraordinário é que o mesmo socialismo, que além de ser 
reconhecido a princípio como a mais grave ameaça à liberdade, surgiu 
como uma reação ostensiva contra o liberalismo da Revolução Francesa, 
obteve a aceitação geral sob a bandeira da liberdade. Quase não nos 
ocorre hoje que o socialismo era, de início, francamente autoritário. Os 
autores franceses que lançaram as bases do socialismo moderno não 
tinham dúvida de que suas ideias só poderiam ser postas em prática por um 
forte governo ditatorial. 
 

Vale lembrar que a Revolução Francesa constituiu-se em uma vitória da 

burguesia e termina na coroação de Napoleão Bonaparte. O lema “Igualdade, 

Liberdade e Fraternidade” ficou esquecido ou apenas era usado para a classe mais 

abastada, os burgueses liberais. A refutação de Hayek ao socialismo é notória e 

incisiva, basta citar um trecho do seu livro: 

 
O socialismo democrático, a grande utopia das últimas gerações, não só é 
irrealizável, mas o próprio esforço necessário para concretizá-lo gera algo 
tão inteiramente diverso que poucos dos que agora o desejam estariam 
dispostos a aceitar suas consequências. No entanto, tais evidências não 
serão aceitas enquanto essa relação de causa e efeito não for explicitada 
em todos os seus aspectos. (HAYEK, 2000, p. 52-53). 

 

A Escola Austríaca teve seu apogeu na década de trinta, com a ida de Hayek 

à London School of Economics, e sofreu um declínio de popularidade a partir da 

revolução keynesiana. As teorias austríacas caíram no esquecimento e sofreram 

ataques em diversas frentes. Hayek, por exemplo, participou de controvérsias com 

Knight, Lange, Sraffa, Kaldor e Keynes. A abordagem austríaca se opunha ao 

espírito da época tanto em termos políticos quanto metodológicos e não só as 

crenças liberais de seus autores, mas também a rejeição do nível de agregação, de 

formalismo da teoria moderna e o consequente uso da estatística em favor do 

subjetivismo e do individualismo metodológico contribuíram para o seu declínio 

(BARBIERI, 2008, p. 216). 

Além disso, houve uma dispersão da escola com o advento da Segunda 

Guerra Mundial. Mises foi para Nova York, onde não encontrou uma posição 

acadêmica, e Hayek para o Departamento de Ciências Sociais da Universidade de 

Chicago, onde passou a se concentrar em questões filosóficas e teorias sociais mais 

amplas (BARBIERI, 2008, p. 216). 

As ideias lançadas pelos liberais nos anos 1930 e 1940 permaneceram no 

nível da teoria por várias décadas, até a crise dos anos 1970 e a recessão no mundo 



capitalista avançado. Segundo Hayek e outros liberais, a crise era consequência do 

excessivo poder do movimento operário, pois as reivindicações salariais e de gastos 

sociais feitas pelos sindicatos teriam comprometido a acumulação capitalista.  

A solução, para os liberais, estava em medidas como a estabilidade 

monetária, a diminuição dos gastos sociais e a restauração da taxa de desemprego, 

para, assim, enfraquecer-se a capacidade de reivindicação dos trabalhadores e, por 

fim, quebrar-se o poder dos sindicatos. Somente nos anos 1980 as medidas 

propostas pelos liberais foram postas em prática pelos governos Thatcher, a partir 

de 1979, e Reagan, a partir de 1980 (GROS, 2008). 

Diante do exposto, o movimento ideológico neoliberal difundiu-se por meio de 

redes de articulação envolvendo intelectuais, acadêmicos e empresários 

interessados em afirmar o pensamento do livre mercado e os ideais capitalistas sem 

a intervenção do Estado. Nesse bojo, surge um tipo de instituto privado de pesquisa 

sobre políticas públicas, os chamados think tanks. 

 

6.2 O neoliberalismo e os think tanks 
 

Cabe aqui uma explicação conceitual sobre os think tanks. Eles se constituem 

em institutos privados de pesquisa que estão presentes no processo de formulação 

de políticas públicas, nos Estados Unidos e na Inglaterra, desde os anos 1940, 

produzindo conhecimento sobre os temas sujeitos à regulamentação pública e, 

principalmente, formulando projetos de políticas públicas orientados pela doutrina do 

liberalismo, financiados por doações de grandes empresas (GROS, 2008). 

Os grupos de reflexão financiados por corporações têm desempenhado um 

papel central na promoção do ambientalismo de livre mercado na agenda política em 

todo o mundo de língua inglesa. Esses grupos de reflexão se opuseram 

consistentemente à regulamentação governamental e defenderam as virtudes de um 

mercado “livre”, sem restrições por uma carga de burocracia. O papel dos think 

tanks no estabelecimento dessa agenda “neoliberal” nos EUA e no Reino Unido, nas 

últimas décadas, tem sido bem documentado. 

Nos últimos 30 anos, a rede de think tanks conservadores formulou, nos EUA, 

críticas ao Welfare State e às políticas sociais, contribuindo não só para garantir a 

vitória de Ronald Reagan no final dos anos 1970, como para definir políticas 

públicas conservadoras nas áreas de educação, previdência social, direito das 



minorias éticas, etc. (DAVIS, 1981; DOMHOFF, 1979; HOLLINGS, 1993; NASH, 

1996; STEFANCIC; DELGADO, 1996; USSEEM, 1983; VOGEL, 1983; WEAVER, 

1989 apud GROS, 2008). O mesmo ocorreu na Inglaterra, com a ação de think tanks 

da Nova Direita, que contribuíram para a vitória de Thatcher e para o desmonte do 

Estado de Bem-Estar Social naquele país. Todo esse movimento em prol do 

neoliberalismo foi possível por haver o financiamento de grandes empresas. 

Na Grã-Bretanha, alguns think tanks conservadores foram extremamente 

influentes. Esses grupos de reflexão, particularmente o Instituto de Assuntos 

Econômicos (IAE) e o Centro de Estudos Políticos (CEP), desempenharam um papel 

importante na definição da agenda política do governo Thatcher, fornecendo-lhe a 

maioria de suas iniciativas políticas, reformas, privatizações, como água e 

eletricidade e os cortes no bem-estar social (BEDER, 2001). 

Não há consenso entre os autores que exploram a participação de think tanks 

na elaboração do pensamento neoliberal e, ainda, de quais institutos podem ou não 

ser considerados think tanks, haja vista que há diferenças de conteúdo, de formas 

de atuação e dos financiamentos  recebidos de diversos institutos.  

Em meio aos think tanks há pelo menos três instituições com destaque na 

participação na produção e divulgação das ideias neoliberais; a Sociedade Mont 

Pèlerin, o Institute of Economic Affairs (IEA) e o Atlas Economic Research 

Foundation (Atlas). A existência dessas instituições denota o nível de articulação do 

pensamento neoliberal mundo afora. Esses institutos pregam ideias de livre mercado 

por meio de publicações de livros e revistas, estendendo as atividades para eventos. 

 

6.3 A crise de 1973 e o avanço do neoliberalismo 
 

A chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, 

quando todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda recessão, 

combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de 

inflação, mudou tudo. A partir daí, as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. 

As raízes da crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no 

poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira geral, do movimento 

operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões 

reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado 

aumentasse cada vez mais os gastos sociais (ANDERSON, 2005, p. 2). 



Esses dois processos destruíram os níveis necessários de lucros das 

empresas e desencadearam processos inflacionários que culminaram em uma crise 

generalizada das economias de mercado. O remédio, então, era claro: manter um 

Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no 

controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções 

econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer 

governo e, para isso, seria necessária uma disciplina orçamentária, com a 

contenção dos gastos com bem-estar e a restauração da taxa “natural” de 

desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar 

os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para incentivar os 

agentes econômicos (ANDERSON, 2005, p. 2). 

O avanço do neoliberalismo se dá no ano de 1973, data do início da crise do 

petróleo e do golpe de Estado no Chile, cujo término marca a instalação das bases 

do regime econômico-político neoliberal na região. Augusto Pinochet (general que 

orquestrou o golpe, assumiu o poder e governou de 1973 a 1990) contou com a 

assessoria, em matéria de reformas econômicas e sociais, de importantes nomes do 

pensamento neoliberal, como Friedrich Hayek, Milton Friedman e dos chamados 

Chicago’s Boys (FRIDERICHS, 2016, p. 113). 

Imediatamente após o golpe de 11 de setembro de 1973 contra o Presidente 

Allende, o monetarista de Chicago Milton Friedman e seus protegidos locais, 

conhecidos como Chicago Boys, elaboraram um programa para “salvar a economia 

chilena do caos” (GROS, 2008). 

Economistas neoliberais do mundo inteiro, quando questionados sobre os 

resultados negativos gerados pelas ações por eles apregoadas, todavia, seguravam-

se no argumento de que o Chile era o maior e melhor exemplo de “uma bem 

sucedida experiência de liberalização”. As altas taxas do crescimento apresentadas 

pelo país andino nos interregnos 1977-1981, 1986-1989 e 1991-1997 eram, para 

muitos estudiosos, a representação máxima de que a implantação eficaz e total das 

políticas liberalizantes gerava resultados positivos. Falou-se até em “modelo chileno 

de desenvolvimento” (LOUREIRO, 2006). 

Toda essa euforia legitimou uma radicalização sem precedentes no modelo 

neoliberal até então implantado no país. Os preceitos da Escola de Chicago foram 

ali aplicados quase puramente no interregno 1978-1981, transformando o Chile em 

verdadeiro laboratório das experiências liberalizantes. A maior parte das ações de 



empresas que estavam em mãos estatais foram vendidas nesse período. O sistema 

previdenciário chileno foi totalmente privatizado. A partir de 1981, criou-se uma 

previdência baseada na capitalização individual (LOUREIRO, 2006). Com o passou 

dos anos, vieram crises econômicas e o país não suportou as mudanças realizadas 

pelo pensamento neoliberal dos Chicago Boys. Atualmente, o Chile enfrenta um 

empobrecimento de sua população e concentração de renda. 

Na Europa, a Inglaterra constituiu o primeiro exemplo neoliberal, nos anos 

1980, quando houve a eleição da primeira ministra Margareth Thatcher, considerada 

a “Dama de Ferro”. No ano seguinte, com a eleição de Ronald Reagan, nos Estados 

Unidos, a América do Norte tem seu o modelo neoliberal instalado. Em 1982, surge 

na Alemanha, com a vitória de Helmut Kohl, que derrotara o regime social liberal. 

Em 1983, na Escandinava, com a Dinamarca, Estado de modelo do bem-estar, com 

a eleição de Poul Schluter, candidato de direita.  

Em seguida, quase todos os países do norte da Europa ocidental, com 

exceção da Suécia e da Áustria, também viraram à direita. A partir daí, a onda de 

direitização desses anos tinha um fundo político para além da crise econômica do 

período (ANDERSON, 2005, p. 3). Os anos 1980 assistiram a expansão da ideologia 

neoliberal na região do capitalismo avançado e em alguns países do capitalismo 

periférico, como, por exemplo, o Brasil. 

O modelo inglês foi, ao mesmo tempo, o pioneiro e o mais puro na prática do 

pensamento neoliberal, além de o mais drástico em toda a Europa. De acordo com 

Anderson (2005, p. 3): 

 
Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas 
de juros, baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, 
aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de 
desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova legislação 
anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta foi uma medida 
surpreendentemente tardia –, se lançaram num amplo programa de 
privatização, começando por habitação pública e passando em seguida a 
indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água. 
Esse pacote de medidas é o mais sistemático e ambicioso de todas as 
experiências neoliberais em países de capitalismo avançado. 
 

Nesse quadro da expansão do neoliberalismo, pode-se afirmar que, nos 

Estados Unidos, onde o modelo de um Estado de bem-estar social do tipo europeu 

era quase inexistente, predominava, na realidade, a competição militar com a União 

Soviética. Era ainda a Guerra Fria, de cunho ideológico. Nesse sentido, importava 



ao governo norte-americano seguir uma estratégia de embate com a outra potência 

militar, a União Soviética. Em relação à política interna, Ronald Reagan reduziu os 

impostos em favor dos mais ricos e, ainda, elevou as taxas de juros. 
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