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Liberalismo, Keynesianismo e Neoliberalismo 

 

Resumo 

 

O Liberalismo, o Keynesianismo e o Neoliberalismo são doutrinas econômicas que divergem a respeito do 

papel do estado na economia. Apesar dessas doutrinas possuirem seu viés político, a geografia irá se 

interessar pela forma na qual o estado atua na econômia dentro desses diferentes modelos. Essas doutrinas 

ficaram marcadas em determinados períodos históricos, acompanhando também o desenvolvimento da 

indústria, assim como a evolução dos meios de transporte e das tecnologias de comunicação, que alteraram 

a geopolítica a e as relações econômicas nos países.  

 

 

Liberalismo 

O Mundo Liberal, ou seja, baseado no liberalismo teve início no século XVIII. O liberalismo foi uma filosofia 

que tinha como princípios básicos a liberdade, a igualdade e a fraternidade, mudando o então panorama da 

história, que era o absolutismo. Dito isso, podemos concluir que, diferentemente do absolutismo, o liberalismo 

pregava um governo com limites, com controle e redução do poder do governo. Além disso, o liberalismo 

defendia a economia de livre mercado, ou seja, uma economia que se “auto-regula”. Ele tinha também como 

características o individualismo e a defesa da propriedade privada, que estariam futuramente ligadas também 

à nova economia. 

Apesar de ter sido ainda no fim do século XVII, com John Locke, um filósofo inglês, que o liberalismo teve seu 

início, foi apenas com Adam Smith que o liberalismo se expandiu e atingiu proporções internacionais. Adam 

Smith ampliou o cunho político e filosófico da teoria também para a economia, criando então o Liberalismo 

Econômico. 

 

 

Liberalismo Econômico 

Foi já na decadência do mercantilismo e com o firmamento do capitalismo que surgiu a teoria do liberalismo 

econômico. Essa teoria se baseava na não-intervenção de qualquer agente externo à economia (Estado, leis, 

políticas, reis). Apesar de terem existido teóricos anteriores, Adam Smith é considerado o pai do liberalismo 

econômico, com a teoria do trabalho livre sem nenhum regulador.  

Algumas das principais ideias do liberalismo são 

• Mão invisível: seria a capacidade de o mercado se auto-regular sem a intervenção do estado a partir dos 

demais princípios básicos como a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. 

• Livre concorrência: A econômia de regularia sem a presença do estado a partir do momento que as livre 

iniciativas privadas pudessem concorrer entre si. Se existe um monopólio, ou seja, uma única empresa 

ou iniciativa dominando um determinado setor da econômia, isso faz com que ela não tenha com quem 

competir e não busque melhorar seus produtos, nem suas condições de venda. Quando duas empresas 

dominam um setor, por exemplo, as duas tentarão superar uma a outra em busca de clientes, o que 

levaria a melhores produtos e dinâmicas. Se a concorrência é livre, que vença o melhor. Esse princípio é 

importante sobre o ponto de vista da evolução do mercado e dos produtos, sendo um valioso mecanismo 

de autoregulação do mercado sem intervenção estatal. Esse princípio estabelece ainda a perspectiva da 

vantagem comparativa, que leva a uma divisão do trabalho onde os países deveriam investir na produção 

do que eles naturalmente são capazes de produzir e competir com os produtos externos. Um país com 
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um ótimo potencial agrário portanto deveria investir nessa vantagem comparativa e não se especializar 

em produtos tecnológicos por exemplo, por não poder concorrer com os demais países que fazem isso. 

Essa divisão internacional do trabalho (DIT) é típica desse modelo. 

• Lei da oferta e da procura: este princípio estabelece que os preços se auto regulam sem necessitar 

intervenção estatal. Se existe muita oferta, ou seja, muito de um produto disponível, e pouca procura, 

pouca demanda, baixar os preços desse produto para atrair a procura é uma excelente opção. Mas se 

existe pouca oferta, e muita procura, os preços podem subir pois isso garante a venda. Todo produto 

possui um valor mínimo no qual está embutido tudo que foi gasto para produzi-lo, sem contar o lucro. Se 

alguma loja tenta vender o produto por um preço caro demais, naturalmente as pessoas buscariam as 

lojas que vendem mais barato. Portanto o mercado se auto regula em seus preços e condições de venda. 

Algumas falhas nesse processo é que nem todas as iniciativas privadas possuem as mesmas condições 

de venda, além de que a formação de carteis ou de grandes marcas combinando preços pode ser um 

risco.   

 

A forte atuação empresarial e um estado invisível na economia portanto são as ideias centrais desse modelo 

econômico, no qual o respeito a liberdade individual e a propriedade privada imperam. Estes princíos guiaram 

a econômia mundo da segunda metade do século XIX até a conhecida crise de 29. Esse período correspondeu 

ao desenvolvimento da indústria fordista que tinha como princípio a produção em larga escala. O 

consumismo era uma importante bandeira pregada nesse contexto no qual a capacidade de expandir o 

mercado consumidor estava limitada. Com estoques cheios, os bancos concediam crédito, empréstimos para 

que a população  pudesse acessar a modernidade que estava sendo produzida. Outra característica de uma 

democracia liberal é a redução de direitos trabalhistas, uma vez que é o estado o responsável por assegura-

los. Ou seja, havia cosumo sem que houvesse de fato poder de compra por parte dos trabalhadores. Essa foi 

a receita da crise de 29, uma crise do liberalismo que abriu os olhos para diversas críticas a esse modelo, bem 

como exigiu uma nova postura do estado a fim de reduzir o desemprego e fechamento de fábricas que a crise 

propiciou.    

 

 
Os dizeres: "O melhor padrão de vida do mundo. Não há jeito melhor que o jeito americano" 

Em frente ao cartaz, desempregados na fila de alimentos durante a Grande Depressão 
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Keynesianismo 

Com a crise de 29, entra em vigor um novo modelo econômico conhecido como Keynesianismo. O cientista 

econômico John Maynard Keynes já vinha apontando para a possibilidade de uma crise econômica devido a 

não interferência do Estado na economia. Ele defendia que o Estado deveria ser atuante (forte) na economia, 

para ajudar o capitalismo nos momentos de crise, naturais desse sistema. Após a crise do Liberalismo, 

Keynes, que já apontava para seu esgotamento, passou a ser um grande referencial na economia. Franklin 

Delano Roosevelt, inspirado nas ideias de Keynes, lançou o New Deal (Novo Acordo), em 1933,  para recuperar 

a economia americana a partir do aumento do consumo. Lembre-se: a crise de 1929 tinha sido resultado da 

superprodução e estagnação do consumo. Muitas fábricas fecharam, causando desemprego e a quebra da 

bolsa de valores de Nova York. Era necessário que o estado intervisse, a fim de reaquecer a economia. 

Roosevelt fundamentou-se nas ideias de Keynes para recuperar a economia. Entre essas ideias, podem-se 

citar:  

• Pleno emprego e estabilidade; 

• Aumento dos salários; 

• Menos horas de trabalho. 

Todas essas ações buscavam o crescimento do número de empregos, da renda e do consumo, recuperando 

a economia americana. Esse Estado forte na economia ficou conhecido como Estado Keynesiano ou Estado 

do Bem-Estar Social. Nos Estados Unidos, foi responsável por consolidar o American Way of Life (estilo de 

vida americano), garantindo o auge do fordismo nos anos 50. Na Europa, está associado a diversos ganhos 

sociais pela população desse continente. 

De modo geral, um estado forte e responsável por garantir os direitos, e por realizar grandes obras, criando 

planos para distribuição industrial, permaneceu como modelo econômico imperante até o fim da Guerra Fria. 

Diversos sistemas políticos surgiram dessa lógica. Ao longo da Guerra Fria tinhamos um mundo dividido em 

dois pólos de poder. A corrida por desenvolvimento gerou novidades nas tecnologias de comunicação e 

transporte de modo que as relações geopolíticas tendiam para um momento de maior abertura dos mercados. 

O Toyotismo aparece como um modelo flexível e tecnológico correspondendo a esse momento. Além disso, 

no final da guerra, muitos estados estavam profundamente endividados. Com isso, houve uma abertura de 

mercados e uma reorganização da economia para uma lógica globalizada no que conhecemos como Nova 

Ordem Mundial. O neoliberalismo portanto retoma os preceitos liberais mas mantem o estado enquanto 

responsável por cuidar de setores estratégicos. Continua sendo de responsabilidade do estado garantir os 

direitos básicos da população e o acesso a serviços.  

 

 

Neoliberalismo 

Durante a década de 1980, o modelo de crescimento adotado pela União Soviética já mostrava seu 

esgotamento. O fim da Guerra Fria e deste contexto de Velha Ordem Mundial já era observado no horizonte 

próximo. Nesse contexto, inicia-se o estabelecimento das bases da Nova Ordem Mundial, na qual todos os 

países seguiriam a mesma lógica econômica, o Neoliberalismo. 

O papel do Estado é alterado, passando a adotar políticas de desregulamentação da economia, privatizações, 

flexibilização de leis trabalhistas. Essas são as características do Neoliberalismo, que pode ser definido 

como um modelo no qual o controle da economia é empresarial e o Estado é mínimo. 

Margareth Thatcher (Reino Unido) e Ronald Reagan (EUA), surgem como símbolos da adoção dessa nova 

política econômica de Estado, embora a experiência neoliberal tenha começado, de fato, no Chile, durante as 

reformas ditatoriais de Augusto Pinochet. A crítica do Neoliberalismo ao sistema Keynesiano é a de que o 

“Estado forte” é muito custoso economicamente e limita assim as ações comerciais, prejudicando a chamada 
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“liberdade econômica”. Além disso, o aumento dos salários e o fortalecimento dos sindicatos são vistos como 

ameaças à economia, pois podem aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Neste 

sentido, os neoliberais defendem a desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e a 

flexibilização do processo produtivo. É nesse contexto que se observa o processo de desconcentração 

industrial fundamentado nas revoluções técnicas dos transportes e comunicações que possibilitaram, 

inclusive, a globalização. Para conseguir espalhar essa política econômica pela América Latina, principal área 

de influência dos Estados Unidos, foi criado o Consenso de Washington, que funcionava basicamente como 

uma receita de bolo para os países adotarem o Neoliberalismo. Algumas das recomendações econômicas 

são: disciplina fiscal; redução de gastos públicos; reforma tributária; juros de mercado; câmbio de mercado; 

abertura comercial; eliminação de restrições aos investimentos estrangeiros; privatização das estatais; e 

desregulamentação das leis econômicas e trabalhistas. 

 

 

Mapa mental – Neoliberalismo.  Confira nosso Quer Que Desenhe sobre Neoliberalismo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6wVyLGZMLOo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6wVyLGZMLOo
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Exercícios 

 

1. (Fatec-SP) Entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos EUA destaca(m)-se: 

a) o protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. 

b) a saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da bolsa de Nova York. 

c) a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. 

d) a adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o 
desemprego. 

e) a excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. 
 
 

2. (UNESP) Encontrando-se o Estado em situação de poder calcular a eficiência (...) dos bens de capital a 
longo prazo e com base nos interesses gerais da comunidade, espero vê-lo assumir uma 
responsabilidade cada vez maior na organização direta dos investimentos.  

KEYNES, J. M. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. 1936.  

O ponto de vista de Keynes opõe-se a uma teoria econômica que predominou na política governamental 
dos Estados Unidos da América nos anos imediatamente anteriores à crise de 1929. Baseando-se 
nessas informações, responda:  

a) A que teoria econômica Keynes se opunha? 

b) Exemplifique, com duas medidas implementadas pelo New Deal, o esforço do governo Roosevelt 

para superar os efeitos sociais da crise econômica de 1929. 

 
 

3. (Ufrgs 2019) Não é novidade que, a partir do momento em que a neoliberalização foi violenta e 

repentinamente imposta em partes do sul global, nas décadas de 1970 e 1980, seja por conquista 

imperial, golpes de Estado internos, exigência do Fundo Monetário Internacional (FMI) ou alguma 

combinação destes, o trabalho foi amordaçado e o capital, posto à solta. [...] De um lado, as indústrias 

estatais são privatizadas, proprietários estrangeiros são atraídos, a retenção de lucros é assegurada; 

de outro, as greves são criminalizadas e os sindicatos, limitados, por vezes até declarados ilegais. 
BROWN, Wendy. Cidadania Sacrificial: neoliberalismo, capital humano e políticas de austeridade. Rio de Janeiro: Zazie 

Edições, 2018. p. 24. 

 

Considerando a história contemporânea, o texto aborda algumas práticas associadas à emergência 

de regimes neoliberais pelo globo, ao longo das últimas décadas. 

Assinale a alternativa que indica algumas dessas práticas. 

a) A estatização de empresas privadas, a extensão das redes de proteção social e o controle social 

dos lucros das grandes corporações. 

b) A ampliação dos direitos democráticos, a crítica às políticas de austeridade e a introdução de 

reformas sociais em larga escala. 

c) A privatização de empresas públicas, a precarização das relações laborais e a introdução de 

políticas de austeridade em larga escala. 

d) A defesa do nacionalismo econômico, a quebra de grandes monopólios corporativos e o 

enfraquecimento do sistema de seguridade social. 

e) A criminalização da superexploração do trabalho, a ampliação do setor de serviços e a 

democratização das rendas nacionais. 
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4. (Mackenzie) Inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao Keynesianismo, o neoliberalismo 

propõe, entre outras medidas: 

I. a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como 

regulador de taxas e tarifas. 

II. o desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais para reduzir o papel do 

Estado na economia. 

III. a minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. 

IV. a redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo, 

assim, uma maior abertura econômica. 

Estão corretas: 

a) apenas I, II e IV. 

b) apenas I, III e IV. 

c) apenas I, II e III. 

d) apenas II, III e IV. 

e) I, II, III e IV 

 

 

5. (ENEM) Houve momentos de profunda crise na história mundial contemporânea que representaram, 

para o Brasil, oportunidades de transformação no campo econômico. A Primeira Guerra Mundial (1914-

1918) e a quebra da Bolsa de Nova York (1929), por exemplo, levaram o Brasil a modificar suas 

estratégias produtivas e a contornar as dificuldades de importação de produtos que demandava dos 

países industrializados. Nas três primeiras décadas do século XX, o Brasil:  

a) impediu a entrada de capital estrangeiro, de modo a garantir a primazia da indústria nacional.  

b) priorizou o ensino técnico, no intuito de qualificar a mão de obra nacional direcionada à indústria.  

c) experimentou grandes transformações tecnológicas na indústria e mudanças compatíveis na 

legislação trabalhista.  

d) aproveitou a conjuntura de crise para fomentar a industrialização pelo país, diminuindo as 

desigualdades regionais.  

e) direcionou parte do capital gerado pela cafeicultura para a industrialização, aproveitando a 

recessão europeia e norte-americana. 
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Gabarito 

 

1. C 

A crise de 29 foi uma crise de superprodução. Com os estoques fordistas cheios, os bancos concediam 

créditos para estimular o consumo. A lógica de autoregulaçao do mercado estava dando sinais de 

esgotamento.  

 

2.  

a) Se opunha à teoria econômica liberal, que rejeitava a intervenção do estado na economia, por se 

estabelecer com base na ideia de que o mercado corrigia naturalmente seus eventuais desbalanços 

ou distorções. Num capitalismo baseado na concorrência, não é difícil imaginar que os preços dos 

produtos oscilavam em cima do valor real da produçao e das mercadorias, uma vez que as 

empresas que vendiam mais caro perderiam compradores para os concorrentes que vendiam 

barato, na chamada lei da oferta e da procura que é uma das bases do sistema capitalista, sendo 

um regulador econômico importante. Porém, com a crise de superprodução, concessão de créditos 

para estimular o consumo, e alterações no sistema capitalista como a formação de cartéis 

formados por grandes empresas que passam a controlar grande parte da produção, passam a ditar 

e combinar preços superiores ao valor real da mercadoria, reduzindo também o consumo. 

 

b) O presidente Rossevelt ficou conhecido por sua política economica chamada New Deal, com a 

finalidade de tirar os EUA da recessão. Suas medidas passavam por obras estatais de grande porte, 

subsídios a empresários com dificuldades gerando empregos e recontratação dos trabalhadores, 

aumento dos gastos sociais e direitos trabalhistas como auxílio desemprego. Essa base possibilitou 

que o consumo permanecesse girando e a economia fosse reaquecida, é o chamado "Estado de 

Bem Estar Social" 

 

3. C 

O neoliberalismo se caracteriza por um novo momento de perda da atuação do estado, também por meio 

das privatizações das empresas públicas. A austeridade, ou seja, corte de despesas e precarização das 

relações de trabalho também são característicos desse momento.  

 

4. D 

O Estado não tem papel de mediar e regular a economia no neoliberalismo. Outro importante aspecto, é 

a abertura de mercados, compondo a nova economia global que fortalece as multinacionais.  

 

5. E 

Com a crise de 29 e a redução do consumo, o Brasil realizou a substituição de importações começando 

uma importante etapa da industrialização do Brasil. Os períodos de Vargas e JK corresponderam a um 

estado forte e presente na economia, assim como no período da ditadura marcado por grandes obras 

estatais. Posterior a esse momento, houve o endividamento dos estados e a abertura econômica que, no 

Brasil, veio junto com a democratização.  

 

 


