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O padrão global para a boa 
governança dos recursos de 
petróleo, gás e minerais
Com base no princípio de que os recursos naturais de um país 
pertencem a seus cidadãos, o Padrão da EITI promove uma 
gestão aberta e responsável dos recursos de petróleo, gás e 
minerais.

Como uma organização composta por diversas partes interessadas, a EITI cria 
confiança entre governos, empresas e a sociedade civil. A EITI exige a divulgação de 
informações ao longo da cadeia de valor da indústria extrativa, desde o licenciamento 
até a extração, em relação a como as receitas chegam ao governo e a como a 
indústria contribui para a economia e a sociedade em geral. Ao fazê-lo, a EITI fortalece 
a governança pública e corporativa, promove a gestão transparente e responsável 
dos recursos naturais e fornece dados que informam discussões e reformas no setor 
extrativo.
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3,5 bil de pessoas
vivem em países ricos em 
petróleo, gás ou minerais. 
Com uma boa governança, 
as receitas das indústrias 
extrativas podem ter um 
impacto significativo na redução 
da pobreza e no aumento da 
prosperidade compartilhada.

USD 2,9 trilhões
em receitas foram divulgados 
através da EITI.  
Estimativa de 500 anos financeiros

90% dos dados da 
EITI
estão disponíveis publicamente 
em formato de dados abertos 

Os dados da EITI 
são usados para:

 . Promover o debate público
 . Orientar reformas legais e 

fiscais
 . Fortalecer a cobrança de 

impostos
 . Acompanhar a distribuição de 

receitas para as comunidades
 . Criar modelos financeiros
 . Monitorar contratos
 . Esclarecer o ambiente de 

investimento
 . Orientar classificações de 

crédito e ESG
 . Identificar riscos de corrupção

Gestão 
internacional 
A Secretaria Internacional, com 
sede em Oslo, apoia os países 
e o Comitê Director da EITI que 
avalia o progresso dos países 
no cumprimento do Padrão da 
EITI.
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57 países implementam o Padrão da EITI

Países implementadores

Países apoiadores

Países de alcance

Instituições e estruturas de governança mais 
fortes ajudam a reduzir a possibilidade de 

corrupção e a mobilizar recursos domésticos 
para o desenvolvimento sustentável.

HONORÁVEL HELEN CLARK
Presidente do Comitê Internacional da EITI



Dados divulgados pela EITI  Linha do tempo
2002 A EITI é lançada

2003 Os Princípios da EITI 
são acordados

2009 As Regras da EITI 
são acordadas e os 
primeiros países da EITI 
são avaliados

2013 O Padrão da EITI 
substitui as Regras 
da EITI, movendo 
os requisitos além 
da transparência de 
receitas

2016 O Padrão da EITI 
é revisado para 
incluir requisitos 
de divulgação de 
propriedade efetiva

2019 O Padrão da EITI é 
revisado para incluir 
divulgações sobre 
contratos, gênero, meio 
ambiente e comércio 
de commodities 

A EITI possibilita 
uma melhor 
governança das 
finanças e dos 
gastos públicos, e 
ao mesmo tempo 
oferece uma 
plataforma para 
que as partes 
interessadas 
discutam políticas 
públicas e 
desenvolvimento.
LUCIANO CARATORI
Subsecretário de 
Planejamento Energético, 
Argentina
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 . Contratos e 
modelos de 
contrato
 . Propriedade 
efetiva
 . Dados e 
coordenadas 
de licenças

 . Atividades de 
exploração
 . Valores de 
produção
 . Dados sobre 
exportação

 . Gestão das 
receitas
 . Distribuição das 
receitas
 . Transferências 
subnacionais 

 . Pagamentos de RSE
 . Despesas quase 
fiscais
 . Contribuição à 
economia nacional
 . Dados trabalhistas 
de gênero
 . Impacto ambiental

 . Receitas fiscais
 . Vendas de 
governos e 
empresas 
estatais
 . Acordos de 
infraestrutura e 
de permuta

Contratos e 
licenças

Recursos 
naturais

O PADRÃO DA EITI ABRANGE

Benefício 
público

Produção Recebimento 
de receitas

Alocação de 
receitas

Gastos sociais 
e econômicos

Integração pública
Permite acesso 
público, análise 
e debate

Promove a divulgação 
sistemática de dados 
governamentais e  
da indústria

Como a EITI trabalha e como 
alcança seu impacto

Disponibilizando dados, 
construindo confiança
À medida que o mundo se torna mais digital, as divulgações da EITI são 
cada vez mais feitas online, fazendo com que sejam mais pontuais, úteis e 
economicamente viáveis.
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A EITI é implementada nacionalmente. Os grupos 
multipartites (MSG) locais supervisionam a execução e 
asseguram o seu alinhamento com as prioridades nacionais.

O MSG é responsável pela publicação, de análise e 
comunicação dos dados exigidos pelo Padrão da EITI para 
o público em geral, desde ministros e parlamentares até 
comunidades locais e grupos da sociedade civil.

Os dados são usados pelas partes interessadas e pela 
sociedade em geral para frear a corrupção, fortalecer a 
governança e apoiar um desenvolvimento inclusivo.
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Para saber mais, visite eiti.org


