
 
 

Futuro da Tributação de Recursos Naturais 

Chamada de ideias - Perguntas e Respostas (P&R) 

A inscrição pode ser em um idioma diferente do inglês? Sim. As ideias podem ser enviadas em francês, 
português e espanhol. 

Como o ATAF-IGF trabalhará junto com os entrevistados para desenvolver as ideias? As ideias que 
atendam aos critérios definidos serão selecionadas para inclusão no Manual do ATAF-IGF. O ATAF e o IGF 
trabalharão, quando necessário, com o entrevistado para descompactar sua ideia para torná-la adequada para 
inclusão no manual. 

Por exemplo, descompactar a ideia pode envolver considerar em conjunto os objetivos da ideia; como funciona, 
ou pode funcionar, na prática; o impacto na arrecadação de receitas do governo e na captação de investimentos. 
Nesse contexto, o IGF e o ATAF fornecerão feedback e contribuições de especialistas para desenvolver 
colaborativamente a ideia para o propósito do manual 

Como a contribuição dos entrevistados para o manual será reconhecida? Para as ideias selecionadas, o 
ATAF e o IGF declararão claramente a contribuição dos respondentes no manual 

Os entrevistados podem enviar as ideias em conjunto com outros indivíduos/organizações? Sim, a 
sociedade civil, academia, instituições de pesquisa / laboratório de ideias, indivíduos, organizações 
internacionais e organizações não governamentais podem enviar ideias em conjunto 

Além disso, várias ideias podem ser enviadas em apresentações separadas 

Pode ser uma ideia que já está sendo implementada em um país desenvolvido, mas customizada para 
o contexto de um país em desenvolvimento? Sim, deve considerar as restrições de recursos humanos e 
financeiros e outros desafios práticos nos países em desenvolvimento 

Os entrevistados podem republicar essas ideias em outro lugar? Sim. Não reivindicamos exclusividade 
sobre sua ideia. Pode ser extraído de um artigo de pesquisa existente, usado posteriormente em um artigo / 
projeto de pesquisa acadêmica ou ter alguma sobreposição com um relatório existente 

Qual é o prazo cronograma para incluir essas ideias no manual? O prazo esperado é 4º trimestre de 2021 

A ideia pode ser ancorada em uma análise quantitativa? -  Sim, depende da ideia. Sempre que possível, se 
houver lacunas de dados, o ATAF-IGF pode apoiar os entrevistados no acesso aos dados ausentes 

A ideia pode ser sobre uma revisão do atual sistema fiscal de mineração? - Sim, a ideia poderia falar em 
reformas incrementais do atual sistema fiscal de mineração, propor opções alternativas para certos aspectos 
do sistema fiscal ou uma revisão completa de todo o sistema 

Quantas ideias serão incluídas no manual? - Não há limite para o número de ideias a serem incluídas no 
Manual. Para as ideias que atendem aos critérios de seleção, o ATAF-IGF trabalhará com os respondentes 
para torná-las adequadas para inclusão no manual. 

Os entrevistados podem incluir ideias sobre petróleo e gás? Não. O escopo da iniciativa Futuro da 
Tributação de Recursos Naturais é a mineração. 


