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Resumo: 
O termo Neoliberalismo engloba uma gama - vasta, mutante, contraditória - de práticas 
políticas e correntes legitimadoras de pensamento identificadas pelo denominador mínimo 
comum de ter ‘o mercado’ como mecanismo regulador principal da sociedade. Os efeitos 
negativos deste modelo de primazia econômica, gestado nos anos 1970 e hoje mundialmente 
implantado, fizeram surgir análises críticas quanto a sua natureza e suas origens, para poder 
melhor combate-lo e fomentar alternativas. Na sistematização das origens do Neoliberalismo 
destacam-se duas vertentes principais: o neoliberalismo austríaco-anglo-saxão e o 
neoliberalismo alemão, ou Ordoliberalismo. O Ordoliberalismo orientou a construção da 
República Federal da Alemanha pós 1945, como fundamento teórico do modelo da Economia 
Social de Mercado. Trata-se, portanto, de um projeto de (re-) construção da República Federal 
Alemã, baseado em princípios liberais e ancorado no livre mercado, enquanto o social entrou 
como elemento constitutivo na sua institucionalidade, definido como Estado Social. Este fato 
aponta para um compromisso entre dois projetos de construção social na formulação deste 
modelo. O artigo presente visa introduzir o Ordoliberalismo, contextualizando-o na discussão 
internacional atual acerca do neoliberalismo, além de discutir sua ligação com a economia 
social de mercado. 
Palavras chaves: Liberalismo; Neoliberalismo; Ordoliberalismo; Economia Social de 
Mercado; Alemanha 
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Introdução 
Nas décadas de 1920 a 1930, a crítica socialista à questão social criada com o processo 

de industrialização, a Revolução Russa como alternativa factível e as experiências 
catastróficas da 1ª Guerra Mundial reforçaram o repúdio do capitalismo em estilo laizzes-faire 
e suscitaram levantes, convulsões sociais e revoluções por toda a Europa.  Eram anos 
conturbados antes da afirmação e consolidação de uma nova ordem mundial1.  O 
Neoliberalismo nasceu neste contexto de profundas transformações que terminariam, 
somente, em meados do século XX, com a instalação completa da sociedade industrial 
(SCHILLING, 1957, p. 193).   

Três projetos de sociedade, gestadas no século XIX, disputaram a arena, um 
conservador, um liberal e um projeto socialista entre as guerras não era claro quais grupos 
marcariam as novas instituições de poder. O projeto liberal parecia fora de questão2, no 
entanto, na contramão do espírito da época (Zeitgeist) reuniram-se intelectuais liberais na 
“Viena Vermelha” ou comunicaram-se por cartas, para entender as falhas do capitalismo 
liberal em busca de defende-lo e a sociedade que o representava.  O principal desafio 
consistiu em definir as funções do Estado assim que a concorrência não levasse a uma guerra 
todos contra todos e fosse ao mesmo tempo tão subordinado ao mercado livre e privado que 
não pudesse ameaçar a liberdade dos indivíduos3. Estes pensadores viram no mercado a única 
garantia da liberdade individual e da ‘cultura europeia’ contra os ‘comunistas’, quer dizer, o 
socialismo, a socialdemocracia ou as ideias de John Maynard Keynes. 

O liberalismo econômico caracteriza-se por seus postulados centrais: a primazia da 
livre movimentação de mercadorias, capitais e força de trabalho e a relativa abstenção da 
interferência do Estado nas decisões dos agentes econômicos, isto é, da acumulação de 
capital. No entre-guerras, ele se ‘renovou’ por incluir o Estado como elemento central na 
realização dos postulados centrais, ou, em ouras palavras, “capturing and transforming the 
state was always a fundamental neoliberal objective” (PECK, 2010, p. 4).  4 

No final da 2ª Guerra Mundial consolidou-se uma nova ordem mundial e construíram-
se sociedades do tipo “Keynesan Welfare State”(Jessop, 1993). Embora as discussões sobre o 

                                                 
1 Vede a respeito: Lowe (2012) e (MAZZUCCHELLI, 2009)  2 Hilferding (1955, p. 501 –505) mostra como a relação do capital financeiro com o imperialismo,  “num mundo 
de luta capitalista onde somente a superioridade das armas é decisiva”.  3 Um bom resumo deste pensamento encontra-se em Friedman (1951).  4 Hilferding (1955, p. 502–505) analisa a relação do capital financeiro com o Estado já em 1910 (1923), atribui 
às necessidades deste capital o surgimento do Estado imperialista; diz, o ímpeto de dominar o mundo nascer do 
ímpeto de fazer lucro e um seria tão ilimitado quanto o outro.   
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neoliberalismo ficassem restritas a círculos acadêmicos um marginais, conseguiram seus 
defensores lança-los paulatinamente na mente de multiplicadores e políticos, até chegar aos 
umbrais do poder quando a ordem de Bretton Woods se desfez (NORDMANN, 2005, p. 5).  

Na década de 1980 há os primeiros a perceberem criticamente seu retorno. Altvater 
(1982, p. 865) atribui seu retorno as “deficiencias de   las   teorías   conceptos  políticos  que  
hasta   ahora  rigieron enquanto  el   neoliberalismo,  …,  está ganando  puntos  sin  
esfuerzo  proprio”.  Habermas (1987) reflete nesta década sobre o fim da força utópica do 
Estado social que se originou na sociedade do trabalho (industrial). Frente a uma visão 
negativa do futuro, intransparente, teria se instalada uma perplexidade aceita, entre políticos e 
intelectuais, ao invés de buscar novos horizontes. As reações seriam todas defensivas, entre a 
defesa do status quo, a tentativa de enquadrar o Estado aos interesses do capital e a 
dissidência do jogo capitalista. Porém nenhuma resposta teria força utópica. E a utopia 
burguesa da liberdade através do trabalho não alienado ainda não teria se esgotado, senão 
precisava de uma nova forma de organização social.  

Os anos 1980 não viram uma reorganização das forças sociais para definir em novos 
termos a luta entre capital e trabalho e os anos 1990 são hoje vistos como a fase da 
consolidação do projeto neoliberal (JESSOP, 2013).  Nisso, o termo neoliberalismo voltou ao 
debate público, agora com conotação negativa. Ele tornou-se bandeira de resistência na 
América Latina quando os efeitos do "Consenso de Washington" sobre as taxas de 
crescimento e o desenvolvimento socioeconômico foram reconhecidos como retomada da 
dependência externa. A medida em que, no outro lado do Atlântico,  os efeitos sociais 
deletérios da transição para o “Schumpeterian Workfare State” (JESSOP, 1993) se tornassem 
sempre mais visíveis, como um conjunto de profundos processos de transformação ligados ao 
mundo do trabalho e aos sistemas de proteção social, aumentaram as críticas ao desmonte dos 
Estados de Bem Estar sociais (BUTTERWEGGE, 2014).  

A crise financeira mundial de 2007-2008 suscitou novas reflexões, num esforço 
intelectual em todos os continentes, para entender o significado desta crise que parecia 
invalidar o capitalismo neoliberal, por sua - agora exposta – dinâmica desestabilizadora 
intrínseca, não só econômico-financeira, mas também política e social.  Pois, como aponta 
Arrighi (2007, p. 9),  a reprodução do capitalismo ocorre em todas as esferas, e em todas é 
cenário de conflitos e as crises recentes são sinais de um processo de transformação em 
direção a uma nova versão do capitalismo. Como a própria sociedade capitalista é um 
organismo em constante processo de mutação, é nela que é preciso interferir para modelá-lo.  
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No esforço de entender as crises atuais surgem novas obras de releituras críticas das 
cisões históricas do século XX bem como das origens do neoliberalismo.  As releituras 
críticas da história da Sociedade de Mont Pélerin5, com seu protagonista mais conhecido, 
Friedrich von Hayek são ampliadas pelo resgate de outras correntes neoliberais, em especial a 
alemã. A “Escola de Freiburg” difere da “Escola Austríaca” na abordagem da função do 
Estado. O Estado, ao invés de ser ‘mínimo’, subordinado ao mercado, deve ser uma 
instituição acima dele, capaz de organizar o mercado e a livre concorrência  

A corrente alemã é mais lembrada pela Economia Social de Mercado, a orientar a 
construção da República Federal da Alemanha pós 1945 e ao relembrar suas raízes entra o 
Ordoliberalismo, como seu fundamento teórico, no centro das atenções. 6Tratou-se de um 
projeto de (re-) construção da Alemanha, baseado em dois elementos que representam um 
compromisso entre dois projetos diferentes de construção social: o livre mercado e o Estado 
social de direito. Ambos são projetos nascidos com a sociedade moderna, no entanto, o 
primeiro quer organizar esta sociedade a partir do mercado, com uma ‘ressalva contra o 
Estado’, enquanto o segundo entende o Estado como parte orgânica da sociedade, expressão 
da vontade dos membros numa institucionalidade que permitir a participação de todos 
(SCHILLING, 1957a, p. 285)7 

Vertentes de várias correntes apontam, hoje, a Economia Social de Mercado como 
uma possível alternativa, ora para sair das crises inevitáveis de um capitalismo de 
concorrência exacerbada ora para revigorar as ideias liberais em tempos de crise (NICHOLLS, 
2000, p. 1; NOEJOVICH, 2011).  Desde seu lançamento público em 1949, o termo Economia 
Social de Mercado fora usado como palavra chave de várias correntes políticas e tornou-se tão 
vago quanto o termo neoliberalismo. Além disso, ela entrou no Tratado da União Europeia8 
dos objetivos: “uma Economia social de Mercado altamente competitiva”.  

                                                 
5 A primeira obra de referência era o livro” de Cockett  (1995). Há várias outras desde então,  por exemplo 
(HARVEY, 2007) (PLEHWE, 2009), (JONES, 2012). 6 Um exemplo da crítica à postura alemã na crise grega baseada no Ordoliberalismo encontra-se em (DENORD; 
KNAEBEL; RIMBERT, 2015a, 2015b). O Institut für Soziale Marktwirtschaft, (Instituto para a Economia 
Social de Mercado), o think-tank neoliberal atualmente mais influente da Alemanha, refere-se a esta vertente de 
pensamento; verifique em http://www.insm.de/insm.html. Vede também: (PIES, 2001; YAMAWAKI, 2000) 

 7 “(Em Rousseau – precursor das ideias socialistas) consiste a liberdade da pessoa não numa ressalva privada 
contra a sociedade (como em Locke), mas unicamente nisso que cada um pode influir politicamente na formação 
da opinião pública.“ (SCHILLING, 1957a, p. 285)  (tradução livre). No início do século XIX viria Fichte, (1762 
– 1814, filosofo social alemão) a formar uma teoria de estado a retirar a ressalva privada do indivíduo contra o 
estado numa sociedade livre e de iguais, o que embasaria mais tarde o nacionalismo alemão (ibid, 303 – 306). 8 “A União estabelece um mercado interno. Empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa, assente num 
crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia social de mercado altamente 
competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, e num elevado nível de proteção e de 
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O presente artigo é resultado de uma pesquisa de bibliográfica secundária e visa 
preparar uma base para a leitura dos textos fundantes da Economia Social de Mercado, 
contextualizando o ordoliberalismo na discussão internacional atual acerca do neoliberalismo 
e clarear o pano de fundo de onde surgiu a ideia da economia social de mercado.  

O contexto maior desta discussão insere-se no pensar sobre o desenvolvimento 
socioeconômico, tomando como exemplo a República Federal da Alemanha. Compreende-se 
o desenvolvimento socioeconômico como resultado da interconexão processual e conflituosa 
entre as esferas pública, social e econômica.9  

O artigo é estruturado desta forma: após esta introdução seguem cinco seções e uma 
seção conclusiva. Seção um mostra a difícil precisão do termo neoliberalismo. Seção dois 
volta à origem do termo, ao tempo e aos intelectuais que fundariam em 1947 a Sociedade de 
Mont Pélerin, destacando as alas austríaca e alemã. Para entender as especificidades da ala 
alemã aborda secção quatro a escola de pensamento histórico, nascido na Alemanha em 
contraposição ao pensamento clássico e, também, Marxista. O neoliberalismo se distingue do 
liberalismo pela abordagem do Estado e é neste ponto que há diferenças substanciais no 
entendimento da escola austríaca e da escola de Freiburg. Estas são tema da secção quatro. A 
quinta secção mostra o conceito da Economia social de mercado como acomodação de 
projetos conflitantes, como compromisso entre dois projetos de organização social, resultado 
da situação específica da Alemanha antes 1950. A última secção justifica porque voltando às 
origens procura-se reencontrar a força utópica capaz de reverter a supremacia do mercado 
sobre o Estado, expresso no neoliberalismo.     

1. Neoliberalismo – um termo impreciso e difuso  
O livro de Karl Polanyi sobre a grande transformação capitalista (POLANYI, 1980), 

escrito no início dos anos 1940, foi redescoberto para um público amplo nos esforços de 
entender os processos de ‘neoliberalização’ (PECK, 2010, p. 41). Este crítico do liberalismo 
voltou-se contra a “crença cega no progresso espontâneo e do esquecimento da economia de 
mercado como estrutura institucional, socialmente criada” e defendeu a ação ativa do Estado 
no mercado. A economia de mercado, se não cuidadosamente cultivada por valores sociais 
pela ação deliberada de um Governo, tende a empobrecer todos os fatores de produção, 
sobretudo as pessoas, num movimento que chamou de ‘moinho satânico’. O pensador viu na 

                                                                                                                                                         
melhoramento da qualidade do ambiente. A União fomenta o progresso científico e tecnológico.“ (EUR-LEX - 
C2012/326/01, 2012 Cap. 1 Art. 3 Ponto 3). 9 Vede discussão se o capitalismo na Alemanha é neoliberal ou não liberal em Plehwe ([2015]) – que advoga a 
favor – ou (Streeck (2005) que entende o capitalismo alemão como não liberal. 
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construção de Estados sociais o meio para amarrar as forças ‘satânicas’ do ‘moinho 
capitalista’ e nas décadas que seguiam a 2ª Guerra Mundial parecia que o capitalismo tinha 
sido domesticado, organizado.  

Mas a crise sistêmica voltou a aparecer nos anos 1970. A economia, agora em escala 
global, passou por uma década de ajustes e a década de 1990 viu a consolidação do que hoje 
se chama projeto neoliberal, agora hegemônico e global. No entanto, embora o termo 
neoliberalismo seja muito usado, ele é de difícil definição. O leque de seu uso e a gama de 
possíveis olhares sobre ele fazem dele um termo impreciso. Tampouco há uma estratégia 
concreta de sua implementação, diz (PECK, 2010, p. 4):  

“The neoliberal ascendancy was never a sure thing. It was a remarkable 
ascendancy (…) in the sense that its journey form the margins to the mainstream 
was not guides by some secret formula or determinant blueprint; its zigzagging 
course war improvised, and more often than not enabled by crisis. Perplexingly, its 
success as an ideological project reflect its deeply contradictory nature, as a 
combination of dogmatism and adaptability, strategic intend and opportunistic 
exploitation, programmatic vision and tactical smarts, principle and hypocrisy.”   

As conclusões de Nordmann (2005), ao pesquisar esta jornada “das margens ao 
mainstream”, são semelhantes: muitas partes da gênese do Neoliberalismo estão ainda serem 
descobertas, por se tratar de um fenômeno de difícil apreensão e análise especialmente por sua 
relação indireta com o poder e sua complexa estrutura global. O advento do neoliberalismo 
revela-se como algo não-linear, muitas vezes até improvável, fruto de pessoas, ações e 
circunstâncias concretas, referidas a dados lugares e tempos.  

Peck (2010) reuniu exemplos de diferentes lugares e tempos para mostrar como os 
modelos neoliberais existentes podem diferir quanto ao corpo de pensamentos, arranjos 
institucionais e como são variáveis ao longo do tempo, num mesmo lugar.  Por causa disso 
prefere falar de ‘neoliberalizações’, de processos políticos de criação de regimes de mercado, 
um projeto plural e socialmente produzido:  

“(...) neoliberalism was a transnational, reactionary, and messy hybrid tight from 
the start. Neoliberalism has many authors, many birthplaces. Its multiple lineages 
intersect and interact in ways that reveal a great deal about how this “free-market” 
project, from its beginnings, was a somewhat plural and socially produced project – 
a hybrid outcome of a protracted conversation between a series of (only partly 
complementary) ‘local’ protoneoliberalisms.” (Peck, 2010, p. 39)10 

Até hoje, o neoliberalismo não sustenta concepções teórico-ideológicas fechadas, 
argumenta também Ptak (2000). As diferenças se devem a fatores concretos, como 
paradigmas divergentes de Teoria de Estado, diferentes tradições liberais ou 

                                                 
10 A palavra protoneoliberalismo ou paleoneoliberalismo foi cunhada por Alfred Müller-Armack e se refere a 
escola clássica, defendida, por exemplo, por von Mises, da escola austríaca.  
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desenvolvimentos locais específicos nas ciências econômicas. As vertentes nacionais se 
sintonizaram com o espirito da época (Zeitgeist) que, em situações históricas definidas, 
segundo das condições determinadas daquela sociedade, com sucesso variado, tentaram ter 
influência nas decisões governamentais.  

Ptak (2004) realça o sentido da grande variabilidade de uma construção teórica 
modificável como algo intendido: assim haveria pouco espaço de adesão para uma crítica 
racional e o neoliberalismo se faria  intangível. No entanto, o que uniu e une as correntes é o 
objetivo de desenvolver e impor uma legitimação contemporânea para uma sociedade 
dominada pela economia de mercado. O que é igual a todas as correntes neoliberais é a busca 
pela ocupação e remodelação do Estado (ARRIGHI,  2007; PECK, 2010, p. 5).   

Mais um elemento nesta diversidade de neoliberalismos é seu uso como um termo de 
luta socialmente construído diz Ptak (2008, p. 14)11. Os movimentos anti-neoliberais ou 
altermundialistas lutam internacionais veem este modelo como a incorporação negativa do 
capitalismo socialmente desgarrado e globalizado, como ideologia dominante do capitalismo. 
O neoliberalismo impõe parâmetros internacionais para as políticas econômicas, sociais e das 
sociedades (Gesellschaftspolitik) com uma acepção totalitária e universal ao poder: universal 
pela despolitização abrangente daquilo que pertence à sociedade (das Gesellschaftliche), e 
universal por ascender sobre todas as esferas sociais, no globo inteiro. Os criticados contra 
argumentam o termo neoliberalismo teria seria irremediavelmente politizado, alienado do seu 
sentido original. No entanto, sublinha o autor, esta diversidade de significados seria 
característica de uma palavra-chave política. Isto vale na Alemanha, também, para outra 
palavra chave política, a “Economia Social de Mercado”. Esta tem sua origem teórica na 
concepção neoliberal alemã dos anos 1940, embora a consciência pública a associasse ao 
Estado de Bem Estar Social no sentido mais amplo. 

A grande variabilidade do neoliberalismo já foi destacada por Hayek em 1944 quando 
ele afirmou os princípios do liberalismo não conterem elementos que o transformassem num 
dogma rígido nem comportam regras fortes, válidas para sempre. Por exemplo, em sua 
aplicação concreta pode se variar ad infinitum o primeiro princípio, o de se apoiar tanto 
quanto for possível nas forças espontâneas da sociedade e usar o mínimo possível da coerção 
forçada  (HAYEK, 1971, p. 36–37).  

O resultado destes processos de “neoliberalizações” fez a opinião pública, tanto na 
economia quanto na sociedade, mudar em favor de um capitalismo liberto da questão social, 

                                                 
11 Vede também Jessop, 2013. 
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afirma Ptak (2000, p. 194). O autor continua, a regulação pelo mercado está sendo aplicado a 
todas as esferas da sociedade, para que ‘o melhor’ possa se evidenciar e vencer. No entanto, 
dos perdedores exige-se aquela auto-responsabilidade que, embora soe emancipadora, nada 
mais significaria senão a recusa de solidariedade social.   

No entanto, porque não há maior resistência, porque as instituições da democracia não 
são usadas para construir outra história? Os filósofos franceses Dardot e Laval (2013) 
argumentam,  o neoliberalismo teria criado um novo sujeito12, capitalista de si mesmo, 
empresário de si mesmo, que internalizou a concorrência em todas as esferas da vida e da 
sociedade. Este sujeito julga o respectivo resultado desta luta contínua como expressão do 
esforço individual empregado, tanto seu quanto dos concidadãos concorrentes. Nesta visão 
individualizada, o Estado não pode ser mais do que um Estado empresário, a serviço dos 
empresários de si mesmo. É a realização do primeiro princípio neoliberal, agora internalizado 
e de difícil apreensão e combate.   

2. De volta à origem: a Sociedade de Mont Pélerin 
Os autores antes citados estão na tradição de Foucault que, nas aula sobre Bio-Politics 

aborda o neoliberalismo alemão como algo específico e tão claramente liberal que permite 
extrair dele a natureza intrínseca (FOUCAULT, 2008, p. 102–220). A redescoberta do 
neoliberalismo alemão deve-se, entre outros, às reflexões deste pensador (ABELSHAUSER, 
1992). Mais conhecidas são as origens da Escola de Chicago, influenciada por Friedrich von 
Hayek. A primeira obra de referência na análise crítica do neoliberalismo,  (COCKETT, 
1995) bem como obras mais recentes13  analisam a evolução estratégica do grupo de 
intelectuais ligados a Friedrich von Hayek. Este grupo de intelectuais liberais formou-se nos 
anos 1930 e manteve a discussão sobre um liberalismo renovado durante a era keynesiana. Na 
avaliação de Nordmann (2005, p. 5) o grupo inovou o intercambio científico criando uma rede 
de ‘Think-Tanks’, na qual se formavam, também, novas gerações de intelectuais com as 
mesmas convicções. Posicionados estrategicamente como conselheiros econômicos de 
políticos e jornalistas, estes intelectuais chegaram, nos anos 1970 no umbral do poder ao 
atuar, indiretamente, em vários governos.  Mirowski e Plehwe (2009) lembram, a Sociedade 
de Mont Pèlerin, fundada em 1947 por influência de Hayek, nunca se posicionou 
publicamente, mantendo seu perfil de sociedade de discussão intelectual. Os conselheiros, 
portanto, pareciam agir individualmente, pelo globo afora. 

                                                 
12 A linguagem sociológica europeia usa o termo sujeito; a norte-americana usa o termo pessoa. 13 Um dos livros mais recentes tem o título sugestivo “Masters of the universe” (JONES, 2012) 
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No entanto ao focar em Hayek, na Escola de Chicago liderada por Milton Friedmann 
ou na Sociedade de Mont Pelerin, perderam-se outros registros de origens e influencias 
neoliberais que são retomadas, especialmente, após a crise de 2007/2008. Os 38 intelectuais 
reunidos em 1947, na Suíça não formaram um grupo homogêneo. Somente nos anos seguintes 
logrou a ‘escola austríaca’ chegar ao centro da Sociedade de Mont Pélerin. Nordman (2005) 
pesquisou mudanças internas ao campo dos neoliberais como estes resultaram em formações 
intelectuais-politicas a determinar a época atual. A fim de validar sua tese ele analisa como a 
corrente intelectual de Hayek chegou a ocupar o campo central, muito antes de suas ideias se 
tornarem main-stream econômico. Para tal, o autor investiga as relações intelectuais entre 
Friedrich von Hayek e teórico do racionalismo crítico, o austríaco Karl Popper, cuja 
linguagem era tido como ultramoderno nas décadas de 1950 e 1960. O discurso de Hayek, 
que soou antiquado para a geração ativa nos anos 1960, ganhou neste diálogo realizado 
essencialmente por cartas uma linguagem nova, fato que se tornaria uma determinante em sua 
capacidade de persuasão pública.  

No capítulo “Freedom, rebooted” refaz Peck(2010)  o caminho da construção da 
Sociedade de Mont Pélerin, mas inicia com vida e pensamento do austro-húngaro Karl 
Polanyi, crítico do liberalismo. As décadas de 1920 e 1930 precederam a consolidação de uma 
nova ordem econômica internacional e a luta pelo ‘modelo de sociedade’ não estava decidida. 
A defesa da liberdade de mercado é a defesa de uma determinada sociedade no pensamento de 
Friedrich von Hayek, de seu mentor, o ultraliberal Friedrich von Mises, ambos austríacos, 
Walter Eucken e Wilhelm Röpke, alemães, e dos outros membros da Sociedade de Mont 
Pélerin.  

Na recuperação das origens históricas do neoliberalismo Peck (2010) consegue recriar 
algo dos tempos tumultuados na Europa de então ao recontar os encontros entre pensadores de 
várias correntes intelectuais, especialmente anglo-fônicos e germano-fônicos, unidos no calor 
da luta “contra o socialismo”.14  

Peck (2010) revela, nos anos 1920 Hayek se identificou com as ideias socialistas e se 
debruçou sobre o chamado cálculo socialista: se fosse possível que os preços se formassem 
nos mercados seria viável compatibilizar a igualdade socialista com os avanços materiais 
proporcionados por mercados livres. Hayek conseguiu ser admitido ao círculo ilustre dos que 

                                                 14 Como Peck (2010) menciona Ptak (2000, S. 194) escolas neoliberais na Áustria, na Alemanha, na Inglaterra, 
na Franca e na Itália,  a discutir, no início da década de 1930, a modernização do liberalismo. Vede também 
Roncaglia (2001, pp. 297-321) sobre a discussão na Escola Austríaca, de Menger até Hayek e com seus vizinhos, 
especialmente com os pensadores liberais alemães, mas também com o pensamento de Max Weber e da escola 
sueca com Kurt Wicksell.  
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atendiam aos seminários particulares de von Mises, um ultraliberal, membro da segunda 
geração da escola austríaca fundada por Carl Menger e crítico substantivo da economia 
planejada. Aqui, Hayek se convenceu da superioridade das ideias liberais para o futuro da 
Europa e as defenderia em seus próprios seminários particulares que iniciara na década de 
1930 enquanto trabalhava para o governo austríaco Ao pensar na Escola neoliberal austríaca, 
há de se levar em conta os pensadores que se reuniram nestes grupos, na “Viena Vermelha” 
das décadas de transformação.  A maioria deles emigraria para os Estados Unidos, inclusive 
von Mises e Hayek (ibid, p. 44).  

Em 1938, o jornalista francês Louis Rougier organizou o ‘Colóquio Walter Lipmann’, 
em Paris, como meio de fomentar o debate direto dos intelectuais liberais espalhados pelo 
continente europeu e além-mar, em contato sobretudo por meio de cartas.  O tema do 
colóquio era o ‘calculo socialista’ que enveredou a um esforço de renovar o pensamento 
liberal assim que atendesse às críticas socialistas quanto às mazelas sociais provocadas por 
um liberalismo econômico sem freio. Era preciso chegar a um novo liberalismo que atendesse 
à realidade das sociedades industriais em seu conjunto para evitar futuras convulsões sociais e 
o advento de regimes políticos indesejados. Somente o livre mercado garantiria esta liberdade 
individual e também ideias moderadas, como as de Keynes, foram classificadas como 
‘comunistas’, ou ‘economia planejada’15.  (Peck, 2010, pp. 39-51) 

 Foi, portanto, um movimento intelectual já com longa tradição, que formou a 
iniciativa de Hayek, em 1947, a Sociedade de Mont Pèlerin, num mundo imbuído de um 
clima avesso ao capitalismo em moldes liberais do século XIX.  Nesta sociedade fundada para 
o debate intelectual por pensadores a margem do então main-stream, destacaram-se duas alas 
principais, a alemã e a austríaca.  

3. A Escola Econômica Histórica alemã com reação à economia 
clássica 

Havia diferenças substanciais entre as vertentes neoliberais germano-fônicas quanto a 
abordagem da função do Estado na Economia e também no interior da corrente alemã. As 
escolas econômicas, filosóficas e, mais tarde da sociologia, da Áustria e da Alemanha 
mantiveram durante 100 anos uma disputa sobre a metodologia correta de pensar a economia, 
na qual os representantes neoliberais alemães se formaram e na disputa com a qual os 
representantes austríacos aprenderam a afinar seus argumentos e sua lógica. Tanto o 
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“Methodenstreit” (disputa de metodologia) quanto a escola histórica alemã foram importantes 
para as reformas sociais na Alemanha no século XIX e na construção das bases da Alemanha 
moderna (SHIONOYA, 2001 introdução)   

A Escola Histórica alemã reagiu contra uma teoria econômica universalmente válida, 
criticando tanto a economia clássica inglesa quanto a marxista por entende-la como 
neoclássica. Ela surgiu com a necessidade de industrializar a Alemanha e procurou para isso 
um arranjo institucional embasado por princípios éticos. Campagnolo (2010) usa o conceito 
de matrizes de ciência para interpretar a evolução e as influências mútuas que surgiram entre 
o final do século XVIII e o início do século XIX:  a teoria da utilidade marginal, a adaptação 
da teoria do valor trabalho no corpo do meta-modelo sociológico de Marx e a aproximação 
histórica a teoria econômica pela escola histórica alemã.  Hodgson (2001) realça a questão da 
metodologia e afirma, a Escola Histórica alemã colocou fundamentos para a economia 
institucional  

Outra abordagem desta escola diz respeito a suas consequências na própria Alemanha.  
Grimmer-Solem (2003) destaca, entre outros, os trabalhos estatísticos, institucionais e 
históricos dos anos 1870 e 1880.  Foi especialmente o trabalho do Verein für Socialpolitik16 
(associação para a política social, ligada ao pensamento socialista) que por esta via procurou 
melhorar a situação dos trabalhadores industriais no agora unificado império germânico em 
franco processo de industrialização. Os trabalhos empíricos seriam fundamentais nas políticas 
sociais implantadas por Bismarck nos anos 1880 (ibid, parte 3). Os trabalhos históricos 
voltaram-se à questão social e desafiaram, assim, os postulados clássicos com dados concretos 
que, ao mostrar os problemas práticos, sociais e econômicos, exigiram respostas políticas (p. 
78).  Assim nasceu da escola histórica da economia uma ciência social embasada 
empiricamente e norteada por princípios éticos a fim de atender às necessidades humanas 
tangíveis (GRIMMER-SOLEM, 2003, p. 135).  Um dos mais conhecidos economistas 
históricos foi Gustav von Schmöller, objeto principal da pesquisa do autor de Grimmer-
Solem. No entanto, como menciona o autor, os trabalhos desta vertente de pensamento 
econômico ficaram por quase um século ‘escondidos na língua alemã’ e somente 
recentemente tornaram-se alvo de pesquisas anglofônas17. A ala socialista e socialdemocrata 
alemã se encontrou nesta tradição de pensamento, a Escola de Frankfurt se formaria nela e os 

                                                 
16 A associação existe até hoje e atualmente (Agosto de 2015) está construindo um homepage em inglês. 
https://www.socialpolitik.de/De/der-verein 17 Porém, este fato não impediu que o pensamento alemão tivesse influência em várias escolas, por exemplo, no 
Brasil (PICCAROLO, 1936), ou no Japão (SHIONOYA, 2001 cap 11).  
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“pais” da Economia social de Mercado – Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack, Walter 
Eucken, Wilhelm Röpke, Alfred Rüstow – foram por ela influenciados.  

4. A questão não é quanto Estado, mas qual Estado   
Para entender a visão diferente em relação ao Estado é preciso voltar na história, 

valendo se de Schilling (1957b passim): A grande questão da filosofia social da sociedade 
moderna girava em torno da relação do indivíduo com o Estado e se cristalizaram nas quatro 
ideias sociais clássicas de Machiavel, Hobbes, Locke e Rousseau.  A grande filosofia alemã 
de Kant a Hegel seria somente uma combinação e variação destas, aprofundadas em aspectos 
pontuais. Hegel, o último filosofo representante do cristianismo, procurou apreender a ordem 
divina da história, o que em consequência o levou a defender um sistema absoluto e a 
monarquia absoluta. Ambos que sucumbiram com a revolução de 1848. A escola histórica 
alemã nasceu da crítica a esta visão atemporal da realidade e especialmente Marx se valeria 
do método de Hegel (a dialética), sem aderir a suas convicções. E os conservadores alemães 
também se apoiariam em Hegel.  

Hilferding (1955, p. 561 – 565) aborda como ambas as vertentes discutiram 
acirradamente a questão do Estado, numa época na qual a Alemanha ainda não se tinha 
encontrado como nação. A revolução de 1848 tentara implantar uma democracia parlamentar 
monárquica, sem lograr êxito e a unificação aconteceria somente em 1871, via ação do 
Estado. Aquele fato teria repercutido na opinião do povo sobre a percepção da ação do Estado 
como elemento benéfico enquanto enfraquecera ao mesmo tempo uma postura crítica que 
pudesse ter reforçado a vontade revolucionária do operariado alemão. Hilferding explica, 
ainda, porque justamente pela relação da burguesia como Estado o liberalismo alemão - e 
francês - não podia ser um liberalismo econômico, senão político, diferindo do liberalismo 
inglês por seu foco nas instituições do Estado e na questão dos direitos dos indivíduos. Ele 
chama os grandes capitalistas alemães de conservadores, em busca de organizar o Estado e o 
mercado a fim de levar a concorrência a níveis sempre mais elevados. Para ele, a ideologia do 
capital financeiro, que se formara na virada do século, era oposta à ideologia liberal inglesa. 
No entanto, para o capital financeiro de qualquer ‘nacionalidade’ vale a afirmação: “Poder 
econômico significa ao mesmo tempo poder político, o domínio sobre a economia entrega ao 
mesmo tempo os meios de poder da força de Estado. (...) O capital financeiro não deseja 
liberdade, mas domínio“ (ibid, p. 561)18. Em seguida, ele elenca porque este capital precisa de 

                                                 
18 Tradução livre 
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um Estado forte e como o Estado se tornara forte por causa dos interesses deste capital, 
embocando num imperialismo violento19.  

Na apresentação das posições do representante mais proeminente do neoliberalismo 
alemão, Walter Eucken e do neoliberalismo austríaco, Hayek, precisa-se levar em 
consideração estas diferenças conceituais, para entender seu significado e sua abrangência. 
Nos próximos parágrafos segue-se os argumentos de Ptak (2004) .  

Tanto Hayek quanto Eucken defendiam o livre mercado como instituição central às 
sociedades modernas. Ambos viram na ‘democracia total’ a maior ameaça à civilização 
moderna, pois nela, o Estado seria refém de inúmeros grupos de interessados, 
consequentemente total na sua presença em todas as esferas da sociedade, mas fraco demais 
para assegurar o livre funcionamento dos mercados, base da liberdade individual. Para Hayek, 
a livre concorrência faria com que os indivíduos se organizassem de tal maneira a produzir 
uma sociedade livre. O Estado deveria se abster de interferir no mercado, no entanto, teria que 
assegurar as condições de funcionamento deste, pela defesa do direito de propriedade, pela 
inibição de formação de monopólios, e pelo controle que todos os atores no mercado joguem 
limpo, quer dizer, dentro da lei estabelecida e das normas que são praxe na sociedade. 
Atribuir esta função ao Estado era o ponto distintivo entre o velho liberalismo econômico e o 
novo liberalismo, fruto da reflexão tanto sobre as crises econômicas no final do século XIX e 
da grande Depressão iniciada em 1929, quanto das convulsões sociais que acompanharam a 
maturação industrial na Europa.  

Walter  Eucken era profundamente enraizados no liberalismo autoritário alemão mas, 
“tinha perdido a fé na autorregularão do mercado” (ZWEYNERT, 2013).  Para a escola de 
Freiburg, o livre mercado seria fruto de um projeto de sociedade, realizado pelo Estado. O 
Estado precisava ser uma entidade acima do mercado, capaz de ordenar todas as esferas da 
sociedade partindo do objetivo de construir a liberdade. O mercado livre garantiria os 
melhores resultados materiais e a liberdade individual e o estado garantiria o livre mercado. A 
visão de ordenamento, estruturação, daria o nome a esta corrente de pensadores, os 
ordoliberais20.  

                                                 
19 A discussão sobre o livre mercado e o Estado forte vede também em (JACKSON, 2010). 20 Continuando com a lógica até aqui empregada: A ordem cósmica da antiguidade cedeu lugar a ordem divina 
na idade média. Adam Smith usou a imagem da mão invisível que ordena o mercado. Hegel tentou apreender a 
ordem divina na história. A escola histórica percebeu que a ordem é feita por ações humanas. Eucken imaginava 
uma ordem social criada porém tão “suprema” que a posição do Estado não fosse contestada e que os conflitos 
de interesse fossem canalizados beneficamente pelas regras do mercado. A democracia e mercado não estariam 
mais relacionados. Assim o mercado anularia o conflito de classes entre capital o trabalho.  
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O objetivo, tanto de Hayek quanto de Eucken, era ganhar uma batalha histórica, 
instalar uma alternativa entre dois caminhos repudiados: o socialismo (ou qualquer projeto 
comunitário) e o capitalismo organizado no sentido de Keynes (Peck, 2010). 

5. Do Neoliberalismo a Economia Social de Mercado  
Tanto Hayek quanto Eucken receavam que a democracia pudesse solapar o Estado e 

inviabilizaria a sociedade baseada no livre mercado. No entanto, para conseguir a adesão da 
população faria se necessário que ela desfrutasse dos benefícios do livre mercado e vivesse 
em segurança e ao mercado precisava ser sinalizado que as intervenções públicas se fariam 
somente no sentido pro-mercado, não contra ele. Esta foi uma das façanhas da invenção da 
Economia Social de Mercado (ERHARD, 1962).  A base teórica veio de Walter Eucken e 
Walter Röpke, ordoliberais, membros da Sociedade de Mont Pélerin.  

Ptak (2000, S. 196) resume o Ordoliberalismo como corrente que resultou, 
principalmente, das condições alemãs que se distingue pela posição elevada que o Estado 
assume na imposição e estabilização da economia de mercado. Ademais, afirma o autor, pelo 
conceito da Economia Social de Mercado, esta forma de um novo liberalismo introduziu um 
rascunho concreto para a práxis social no debate tanto científico quanto político e tornou-se 
ponto de referência central na formação da ordem econômica e social alemã pós 1945.  

No clima anticapitalista pós 1945, nenhum projeto de livre mercado teria conseguido a 
adesão da população alemã, mas, mesmo que houvesse amplas divergências nas ideias sobre a 
organização econômica do Estado alemão ainda a ser criado, havia consenso numa questão: 
“(…) that relying on self-regulatory market forces and the self-responsibility of the individual 
would not provide a remedy for the current economic and social problems”, argumenta Braun 
(1990, p. 176). 

 Após a derrota total da Alemanha era necessário encontrar um sistema econômico 
capaz de atender a situação especifica da Alemanha no pós-guerra e projetar seu 
desenvolvimento futuro como sociedade democrática, capitalista sim, porém norteada por 
princípios sociais. Na avaliação de Walter Eucken, todas as ordens econômicas até então se 
revelaram insatisfatórios nos seus resultados: tanto a economia planejada centralmente, seja 
como economia socialista, seja como economia de guerra dos nacional-socialistas, quanto o 
laissez-faire. Também ‘os experimentos com a política econômica no entre guerras’, mais 
tarde chamados de políticas keynesianas, pareciam-lhe inadequados. Assim, ele mesmo 
começou com um esboço de um novo sistema econômico, com uma ‘ordem de concorrência 
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digna de humanos’ (menschenwürdig), regulada pelo Estado por princípios bem definidos, 
reunido no seu livro sobre os fundamentos de economia política. (EUCKEN, 1998)  

Alfred Müller-Armack já vinha trabalhando havia anos num modelo de ‘Economia 
social de Mercado’(MÜLLER-ARMACK, 1948). Ludwig Erhard, membro da Sociedade de 
Mont Pèlerin, então encarregado da economia nas zonas alemãs ocupadas por tropas 
britânicas e americanas, formou uma equipe com Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke e os 
professores da Escola de Friburgo Walter Eucken, Franz Böhm e Leonhard Miksch, para 
transformar este modelo num projeto de governo, relata Ptak (2000). Com o lema da 
‘Economia Social de Mercado’, os conservadores ganharam as primeiras eleições, com 
Konrad Adenauer como primeiro chanceler e Ludwig Erhard como primeiro Ministro de 
Fazenda e das Finanças, cargo ocupado de 1949 a 1963, antes de se eleger chanceler, função 
exercida de 1963 a 1966 (ibid, p. 196).  Estes membros representam duas linhas diferentes de 
pensamento, realça Nicholls (2000, p. 2). Enquanto Müller-Armack sublinha o ordenamento 
do mercado por princípios sociais (MÜLLER-ARMACK, 1948) destaca Erhard a 
concorrência como elemento fundamental da prosperidade (1962). O trabalho de Röpke e 
Eucken estava voltado para o mercado livre e a teoria de estado subjacente enquadraria a 
liberdade dos cidadãos dentro da liberdade de agentes econômicos (KOLEV, 2009). Por isso 
deve se atribuir o projeto muito mais da situação e das exigências específicas da Alemanha 
entre 1945 e 1949 bem como do que vinha ser pensado sobre a Alemanha antes dos “anos 
selvagens” (LOWE, 2012). Zweynert o avalia até hoje como formula de integração 
(ZWEYNERT, 2008). 

Na origem, o conceito e projeto político era ancorado no campo conservador alemão, 
encabeçado pelo partido dos democratas sociais cristãos (CDU, Christlich Demokratische 
Union), enquanto a socialdemocracia alemã (SPD, Sozialdemokratische Parbei Deutschlands) 
assumiu uma posição crítica, temendo de se tratar, somente, de um artefato publicitário para 
conseguir a adesão da população à Economia de Mercado, levanta Nicholls (2000).  O autor 
mostra o curso da SPD como virada em várias etapas. Ainda em 1948 tinham os sindicatos 
convocados uma greve geral para abolir de vez esta forma de organização social. No entanto, 
o partido mais próximo a estes, o SPD, viria a mudar de posição e, sucessivamente, abdicar ao 
conteúdo socialista do seu programa, à medida que percebesse o êxito político deste projeto. 
Como a opinião pública atribuía o sucesso econômico da Alemanha à Economia social de 
Mercado, tornara-se esta sucessivamente também bandeira do partido Socialdemocrata e de 
qualquer coalizão a formar o Governo em seguida.  
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Nicholls realça, ainda, o papel de personalidades públicas envolvidas neste processo, 
como Ludwig Erhard e “vocal members of the German economics profession” (NICHOLLS, 
2000, p. 3) para entender o projeto e seu sucesso. Butterwegge (2014) sublinha a importância 
de um tema ainda não abordado até agora: a função do Estado na realização da liberdade 
política. Enquanto a Economia social de mercado tenha sido um termo sugestivo, político, 
capaz de garantir a adesão do ‘mercado’ e do ‘povo’ ficou o social institucionalmente 
ancorado no “Grundgesetz”, (lei básica), na constituição federal alemã. E, na maneira como 
tinha sido colocado, por um breve espaço de tempo, estava aberto como este estado social se 
desenvolveria, como capitalismo social ou como socialismo de mercado (PTAK, 2004).  

Caminhos abertos 
Neste momento histórico, com uma visão sobre caminhos futuros continuam ainda 

mais intransparentes, como disse Habermas (1982) e o pensar utópico, capaz de abrir novas 
alternativas e novos espaços à ação, se encontra como que congelado é preciso parar e pensar. 
Habermas dizia (ibid, pg. 2), nebuloso seria também quanta coragem uma sociedade possa 
encontra para agir, quanta confiança tem na sua própria cultura. Voltando à origem de uma 
situação social tornada insustentável, diz Schilling (1957), abriria a visão para aquilo que 
ainda não fora realizada. A Alemanha é tida como pátria do Estado social. Este, não foi 
planejado, mas cresceu ao longo de um século, como resultado de conflitos sociais e disputas 
tanto políticas quanto intelectuais-ideológicas (Butterwegge, 2014). Para entender os conflitos 
de hoje e fortalecer os argumentos da defesa do Estado social como conquista civilizatória 
pode ser válido voltar às origens socioculturais e políticas. Um caminho nisso é procurar 
entender o conteúdo embutido no projeto da Economia Social de Mercado, para reforçar os 
argumentos em defesa de uma Sociedade onde o Mercado é enraizado por um projeto 
político.   
 
  



17 
 

Referências Bibliográficas 
ABELSHAUSER, W. Aux Origines de l´économie social de marché. État, Économie et 
Conjoncture dans l´Allemagne du 20o siècle. Vingtième Siècle. Revue d’histoire, v. 34, n. 
Apr. - Jun., p. 175–191, 1992.  
ALTVATER, E. El nada discreto encanto de la contrarrevoluci6n neoliberal. Revista 
Mexicana de Sociologia, v. 44, n. 3, p. 865–885, 1982.  
ARRIGHI, G. U. A. KAPITALISMUS RELOADED. Kontroversen zu Imperialismus, 
Empire und Hegemonie. Hamburg: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007.  
BRAUN, H.-J. The German economy in the twentieth century. Contemporary economic 
history of Europe series, p. 279, 1990.  
BUTTERWEGGE, C. Krise und Zukunft des Sozialstaates. 5 ed.Wiesbaden: Springer 
Fachmedien, 2014.  
COCKETT, R. THINKING THE UNTHINKABLE. THINK-TANKS AND ECONOMIC 
COUNTER-REVOLUTION 1931-1983. London: Fontana, 1995.  
DARDOT, P.; LAVAL, C. The New Way of the World: On Neoliberal Society. Traducao 
Gregory Elliott. London: Verso, 2013.  
DENORD, F.; KNAEBEL, R.; RIMBERT, P. Germany’s iron cage. Le Monde 
Diplomatique english edition, n. 5, 2015a.  
DENORD, F.; KNAEBEL, R.; RIMBERT, P. Schäubles Gehäuse. Le Monde Diplomatique 
deutsche Ausgabe, n. 5, 2015b.  
ERHARD, L. Prosperity Through Competition. London: Thames and Hudson., 1962.  
EUCKEN, W. Os fundamentos da Economia Política. Textos Clá ed.Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkain, 1998.  
EUR-LEX - C2012/326/01. Tratado da União Europeia. . 2012, p. 13–46.  
FOUCAULT, M. Nascimento da Biopolitica. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  
FRIEDMAN, M. Neo-Liberalism and ist Prospects. Farmand, v. 17 Februar, p. 89 – 93, 
1951.  
GRIMMER-SOLEM, E. The Rise of Historical Economics and Social Reform in 
Germany 1864 - 1894. Oxford New York: Oxford University Press, 2003.  
HABERMAS, J. A nova Intransparência. A crise do Estado de Bem Estar social e o 
esgotamento das Utopias. Novos Estudos CEBRAP, v. 18, p. 103–114, 1987.  
HARVEY, D. A brief history of neoliberalism. Oxford New York: Oxford University Press, 
2007.  



18 
 

HAYEK, F. A. VON. Der Weg zur Knechtschaft. Traducao Eva Röpke. Neuherausg 
ed.München: Neue Moderne, 1971.  
HILFERDING, R. Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des 
Kapitalismus. Nachdruck ed.Berlin: Dietz-Verlag, 1955.  
HODGSON, G. M. How Economics forgot History. The problem of historical specificity 
in social sience. New York: Routledge, 2001.  
JACKSON, B. At the Origins of Neo-Liberalism: The Free Economy and the Strong State, 
1930–1947. The Historical Journal, v. 53, n. 01, p. 129, 2010.  
JESSOP, B. Towards a Schumpeterian Workfare State? Preliminary Remarks on Post-Fordist 
Political Economy. Studies in Political Economy, v. 40, n. 04, p. 7 – 39, 1993.  
JESSOP, B. Putting neoliberalism in its time and place: A response to the debate. Social 
Anthropology, v. 21, n. 1, p. 65–74, 2013.  
JONES, D. S. Masters of the universe : Hayek, Friedman, and the birth of neoliberal 
politics. Princeton, NY: Princeton University Press, 2012.  
KOLEV, S. Macht und soziale Kohäsion als Determinanten : Zur Rolle des Staates in der 
Wirtschaftspolitik bei Walter Eucken und Wilhelm Röpke. Topoi, 2009.  
LOWE, K. Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II. New York: St. 
Martins Press, 2012.  
MAZZUCCHELLI, F. Os Anos de Chumbo. Notas sobre a Economia e a Política 
Internacional no Entre-Guerras. Campinas/SP: UNESP-FACAMP, 2009.  
MIROWSKI, P.; PLEHWE, D. (EDS.). The Road from Mont Pelerin: The Making of the 
Neoliberal Thought Collective. [s.l.] Harvard University Press, 2009.  
MÜLLER-ARMACK, A. Die Wirtschaftsordnungen sozial gesehen. ORDO- Jahrbuch fur 
die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, v. 1, n. 1, p. 125–154, 1948.  
NICHOLLS, A. J. Freedom with Responsability. The Social Market Economy in 
Germany, 1918 - 1963. 1st paperb ed.Oxford: Oxford University Press, 2000.  
NOEJOVICH, H. Ordoliberalismo: ¿alternativa al «neoliberalismo»? v. XXXIV, p. 203–211, 
2011.  
NORDMANN, J. Der lange Marsch zum Neoliberalismus. Vom Roten Wien zum freien 
Markt - Popper und Hayek im Diskurs. [s.l: s.n.].  
PECK, J. Constructions of Neoliberal Reason. Oxford: Oxford University Press, 2010.  
PICCAROLO. Introdução à Economia Social. São Paulo: Record, 1936.  



19 
 

PIES, I. Eucken und von Hayek im Vergleich. Zur Aktualiseirung der 
ordnungspolitischen Konzeption. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001.  
PLEHWE, D. Neoliberal influence in non-liberal varieties of capitalism? The cases of 
Germany and Japan. [s.l: s.n.].  
PLEHWE, D. Introduction. The Road from Mont Pèlerin: The making of the Neoliberal 
thought collective, p. 1–45, 2009.  
POLANYI, K. A Grande Transformação. As origens da nossa época. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1980.  
PTAK, R. Ordoliberalismus - Zur Entwicklung des Neoliberalismus in Deutschland. In: 
Neoliberalismus. Hegemonie ohne Perspektive. Heilbron: Distel Verlag, 2000. p. 194–212.  
PTAK, R. Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft. Stationen des 
Neoliberalismus in Deutschland. Opladen: Leske + Budrich, 2004.  
PTAK, R. Grundlagen des Neoliberalismus. In: CHRISTOPH, B.; LÖSCH, C.; PTAK, F. 
(Eds.). . Butterwegge et. al. 2008 Kritik des Neoliberalismus. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2008. p. 13–86.  
SCHILLING, K. Geschichte sozialer Ideen. Stuttgard: Alfred Koerner, 1957a.  
SCHILLING, K. Geschichte der sozialen Ideen. Stuttgart: Alfred Koerner, 1957b.  
SHIONOYA, Y. (ED.). The German Historical School. The historical and 
ethicalapproach to economics. London and New York: Routledge, 2001.  
STREECK, W. Re-forming capitalism: institutional change in the German political 
economy. Oxford: Oxford University Press, 2009.  
YAMAWAKI, N. Walter Eucken and Wilhelm Röpke A reappraisal of their economic 
thought and the policy of ordoliberalism. 2000.  
ZWEYNERT, J. Die soziale marktwirtschaft als politische integrationsformel. 
Wirtschaftsdienst, v. 88, n. 5, p. 334–337, 2008.  
ZWEYNERT, J. How German is German neo-liberalism? Review of Austrian Economics, v. 
26, n. 2, p. 109–125, 2013.  


