
Indicador mostra os amigos dos países pobres  
 
 
Ranking não leva em conta apenas volume de recursos, e exclui maioria dos membros 
do G-8  
 
GENEBRA - Apesar de os países em desenvolvimento, como o Brasil, depositarem suas 
esperanças na reunião com o G-8, em Evian, neste fim de semana, para obter recursos 
para combater a pobreza, a fome e a aids, um estudo mostra que os maiores amigos 
dos países pobres não são os governos que estarão na Cúpula do G-8.  
 
O Índice de Comprometimento com o Desenvolvimento (ICD), criado pelo Centro de 
Desenvolvimento Global, aponta que países como Holanda, Dinamarca, Portugal, Nova 
Zelândia e Suíça são os cinco primeiros colocados do ranking dos que mais ajudam os 
países em desenvolvimento.  
 
A classificação mede não apenas quantos dólares são destinados à ajuda externa, mas 
o comprometimento dos governos em auxiliar os pobres. O ranking inclui, além do 
dinheiro para programas sociais, a abertura dos mercados para a exportação dos 
países pobres, os investimentos diretos em regiões menos favorecidas, o grau de 
abertura para receber imigrantes, a participação em missões de paz da ONU e ações 
no campo da proteção ambiental. O índice pune doações a regimes corruptos ou 
ditatoriais, barreiras às exportações e políticas que afetam o meio ambiente dos países 
pobres.  
 
O único país do G-8 entre os oito maiores contribuintes é a Alemanha, na sexta 
posição. O estudo mostra que, juntos, os países ricos gastam US$ 58 bilhões por ano 
em ajuda aos demais governos. Mas o que o novo ranking tenta mostrar é que 
dinheiro não basta para provar se o país está comprometido em reduzir a pobreza.  
 
Os EUA, por exemplo, ocupam a 20.ª posição, e têm um desempenho fraco no que se 
refere a proteção ambiental. A relutância da Casa Branca em regularizar a situação dos 
imigrantes ilegais também pesa na avaliação. Outro problema que afeta as doações 
dos EUA é a exigência de que o dinheiro enviado para infra-estrutura em um país 
pobre, por exemplo, seja gasto exclusivamente com empresas americanas. As 
"doações carimbadas" também são identificadas nas ajudas do Canadá e da Itália.  
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