
Neoliberalismo, Democracia 

e Desenvolvimento



Neoliberalism remains a major ideology that 
is poorly understood, but curiously, draws 
some of its prodigious strength from that 
obscurity. 

The precise meaning of neoliberalism was 
elusive … even to its architects.
Mirowski and Plehwe (2008: 6-7)





Neoliberalismo e Velho Liberalismo:

O que é velho no neoliberalismo:
• ‘O egoismo é a lei básica da sociedade’ (von Mises).
• Os mercados livres criam uma ‘ordem espontânea’ 

economicamente eficiente (von Hayek).

O que é novo no neoliberalismo:
• Pensamento econômico marginalista (Milton Friedman).
• O objetivo é reconfigurar o Estado ao invés de ‘reduzir 

seu tamanho’ (Wilhelm Röpke).
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A ‘Boa Sociedade’ Neoliberal:

• Concorrência em mercados livres por bens, serviços e 
capital.

• As corporações deve maximizar o ‘shareholder value’.

• As bolsas de valores determinam o controle sobre as 
empresas.

• Intervenção do governo apenas em casos evidentes de 
falhas de mercado. 
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‘markets are an expression of the deepest 
truths about human nature and ... as a 
result, they will ultimately be correct’.

Attributed to Alan Greenspan.



A Difusão das Ideias Neoliberais:

• Mont Pèlerin Society.

• Department of economics, LSE.
• Department of economics, University of Manchester.
• Faculty of economics, University of Cambridge.
• Department of economics, University of Chicago.
(e muitos outros departamentos de economia.)

• Institute of Economic Affairs, UK
• Adam Smith Institute, UK
• Centre for Policy Studies, UK
• Heritage Foundation, USA
• Project for a New American Century, USA
• Fraser Institute, Canada
(e muitos outros think-tanks e instituições de pesquisa)



O Neoliberalismo e o Estado:

• Reduzir o tamanho do Estado?

• Adam Smith: o Estado deve se concentrar na defesa 
nacional, na administração da justiça, e na promoção 
dos mercados.

• ‘é o caráter e não o volume da atividade governamental 
que é importante’ (Hayek).

• Transformar o governo, a sociedade e a cidadania, rumo 
a uma sociedade empresarial.

• O neoliberalismo como racionalidade política.



Teorias Apoiando o Neoliberalismo:

• Teoria neoclássica do desemprego.

• Monetarismo e a teoria quantitativa da moeda.

• Expectativas racionais.

• Teoria de governo.
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Difusão do Neoliberalismo:

• Ascensão de forças políticas conservadoras.

• Influência crescente da teoria econômica ortodoxa 
em geral, e do monetarismo em particular.

• Generalização dos programas de ajuste estrutural.

• Percepção de falência das alternativas 
(Keynesianismo, desenvolvimentisimo, socialismo de 
tipo Soviético).



O papel das crises

• ‘Only a crisis – actual or perceived – produces real 
change. When that crisis occurs, the actions that are 
taken depend on the ideas that are lying around. 
That, I believe, is our basic function: to develop 
alternatives to existing policies, to keep them alive 
and available until the politically impossible 
becomes politically inevitable’ 
(Milton Friedman in Klein, 2007: 6)

• Monetarismo e transição ao neoliberalismo.
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Estágios da imposição do monetarismo:

• Chile 1973.

• NYC 1974-75.

• RU 1976.

• EUA 1979. 
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Limitações do monetarismo:

• Sucesso limitado das metas de oferta de moeda e 
das metas cambiais.

• Insuficiência da política econômica: desestabilizou 
o Keynesianismo, mas não criou condições para a 
própria reprodução.

• A disciplina social não bastou para restaurar a 
acumulação.
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Economia Política do Neoliberalismo: 

• Financeirização e poder do Estado: estabilizar o capitalismo 
global através dos imperativos dos mercados financeiros e dos 
interesses dos EUA.

• Transferência ao setor financeiro da capacidade estatal para 
alocar recursos.

• Transnacionalização da produção e das finanças (‘globalização’).

• Transformações da ideologia.

• Imposição da disciplina social e novos padrões de trabalho.



1 – Financeirização da Acumulação 
de Capital

• O sistema financeiro controla as fontes de capital.

• O sistema financeiro controla a alocação de recursos.

• O sistema financeiro captura grande parte do valor 
produzido.



2 – Financeirização da Economia
Global

• Transnacionalização dos circuitos individuais da acumulação 
de capital (‘globalização’).

• Recomposição dos sistemas de provisão ‘nacionais’.

• Reciclagem dos déficits correntes dos EUA.

• Entradas de capital e bolha de dívidas nos EUA e RU.



3 – Financeirização do Estado

• Ideologia.

• Política.

• Economia.



4 – Financeirização da Ideologia

• ‘Competitividade’.

• ‘Democracia’.

• Limites: papel das finanças, legitimidade política, 
inflação.



5 – Financeirização da Reprodução Social

• Difusão do capitalismo neoliberal.

• Inovações técnicas.

• Políticas monetárias e fiscais contracionistas e recuo 
do Estado de Bem-Estar.

• Integração da classe trabalhadora em circuitos 
financeiros.



Estruturas Políticas 

do Neoliberalismo



Teoria política neoliberal: 

• Tamanho, escopo, limites e força do Estado?

• Locus do poder e modalidades e graus de 
democracia?



Neoliberalismo e Democracia:

• Democracy is ‘an essentially individualist institution’ that 
‘extends the sphere of individual freedom’ and ‘seeks equality 
in liberty’. Democracy accords with ‘the whole philosophy of 
individualism’ where ‘the individual’s system of ends should be 
supreme and not subject to any dictation by others’.
(Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom, pp.25, 59)

• ‘If ‘capitalism’ means … a competitive system based on free 
disposal over private property … only within this system is 
democracy possible’. 
(Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom, pp.69-70)

• competitive capitalism is ‘a system of economic freedom and a 
necessary condition for political freedom’. 
(Milton Friedman, Capitalism and Freedom, pp.4, 7-10).



The ‘limits [of democracy] must be determined in the light of 
the purpose we want it to serve’: 

------- A method of non-violent social change. 
------- A ‘safeguard of individual liberty’.
------- A ‘process of forming opinion … [with regards to] some 
general conception of the social order desired’

(Friedrich von Hayek, The Constitution of Liberty, pp.107-109, 114). 

Democracy is not ‘the fountainhead of justice’, since majorities 
must recognise ‘proper limits to their just power’. 

(Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom, p.70)



‘I have … never contended that … authoritarian governments are more 
likely to secure individual liberty than democratic ones … [However,] there 
have … been many instances of authoritarian governments under which 
personal liberty was safer than under democracies … I have not been able 
to find a single person even in … Chile who did not agree that personal 
freedom was much greater under Pinochet than … under Allende … That a 
limited democracy is probably the best possible known form of government 
does not mean that we can have it everywhere, or even that it is itself a 
supreme value.’
F.A Hayek, Urachstrasse 27, D7800 Freiburg (Breisgua), West Germany
The Times, 26 July 1978

‘If Mrs Thatcher said that free choice is to be exercised more in the 
marketplace than in the ballot box, she has merely uttered the truism that 
the first is indispensable for individual freedom while the second is not: 
free choice can … exist under a dictatorship that can limit itself but not 
under the government of an unlimited democracy which cannot.’
F.A Hayek, Urachstrasse 27, D7800 Freiburg (Breisgua), West Germany
The Times, 11 July 1978.



Neoliberalismo e 
Democracia Política:

• As ditaturas podem mobilizar recursos.

• A democracia demanda consenso e 
acomodação.

• As ditaduras tendem a enfrentar uma oposição 
ampla e coesa.



Democracia Procedural 
(Schumpeter, Dahl):

• Direitos civis e políticos mínimos.

• Eleições limpas e competitivas.

• Administração civil.

• Controle civil das Forças Armadas.
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Limites do neoliberalismo:

• A ‘globalização’ desintegra os sistemas de provisão 
estabelecidos, e cria padrões de emprego indesejáveis.

• Os mercados financeiros podem drenar capital produtivo, e 
criar volatilidade econômica e instabilidade do BP.

• Redução da coordenação econômica.

• As políticas não são passíveis de correção.

• Esvaziamento da democracia.



Pensando alternativas

• Neoliberalismo e crise da política convencional.

• Como agregar insatisfações de forma positiva?

• Como se relacionar com o Estado?
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