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Saudando uma 
palavra lúcida 
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N ão Aá como recusar elogios às pa
lavras que o Presidente da Repú
blica proferiu perante a Confede

ração Nacional da Indústria. Foram 
apropriadas na forma e no conteúdo, e 
avançaram por conceituações relativas à 
responsabilidade política e social do em-
presariado que são, também, as mais 
apropriadas e oportunas. 

A questão está em passar-se das pa
lavras à ação e fazê-lo de forma a corres
ponder plenamente aos objetâvos que 
elas traduzem. E ainda, mais ainda, a 
questão está em fazê-lo rapidamente, de
safiando o Presidente o seu próprio pro
cesso, que tem sido demasiado lento até 
nas questões mais simples, razão pela 
qual muitas vezes, ultrapassado pela di
nâmica dos outros processos brasileiros, 
suas decisões não se materializam. 

Estamos inteiramente de acordo, ir
restritamente de acordo, com a supres
são de todos os incentivos e subsídios 
ainda remanescente na economia brasi
leira, considerando que os agrícolas, os 
únicos que ainda se justificariam, vir
tualmente já não mais existem. O subsí
dio, instrumento de que os governos se 
valem para dinamizar setores indus
triais específicos, não conseguiu cons
truir uma boa história na história brasi
leira. Em primeiro lugar porque não es
tamos culturalmente preparados para 
distribuí-los. Eles terminam se conver
tendo em instrumentos da concentração 

de renda, do mascaramento da eficiência 
e do privilégio. O subsídio tem de ser de
mocrático, no âmbito do setor ao qual se 
aplica, de tal forma que todos, em iguais 
condições, os recebam em igualdade. 
Nunca foi assim, e tão cedo não será as
sim enquanto a máquina burocrática en
carregada de geri-los permanecer escra
va da política partidária. 

O subsídio creditício e o incentivo fis
cal precisam ser imediatamente extintos 
em toda a sua variada forma de eclosão, 
inclusive quanto ao Nordeste e ao Norte, 
regiões alvo que nunca responderam, so
cial ou economicamente, a toda a massa 
de benefícios que a sociedade brasileira 
lhes tem transferido. O Nordeste, em es
pecial, é um símbolo da incapacidade 
brasileira de administrar políticas de 
subsídio. Em primeiro lugar, eles não 
chegam inteiramente ao destino, uma 
vez que boa parte dos recursos é consu
mida pelos meios encarregados de 
administrá-los; em segundo lugar por
que o remanescente efetivamente aplica
do o é de forma não apropriada. 

O presidente Sarney terá praticado 
um ato de coragem politica sem prece
dentes, e um gesto patrioticamente dire-
cionadopara a solução dos graves proble
mas do País, se abolir de uma só vez, e 
imediatamente, todos os subsídios e in
centivos, inclusive e sobretudo aqueles 
que emulam, comovem e poetisam seu 
espírito nordestino. 


