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IOSCO lança a World Investor Week 2018 para promover educação do
investidor
A Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) se prepara para lançar sua
segunda Semana Mundial do Investidor (WIW - World Investor Week) de 1º a 7 de outubro de
2018, após o sucesso do evento do ano passado na promoção de educação e proteção do investidor
e destacando as várias iniciativas dos reguladores do mercado de capitais nessas duas áreas em todo
o mundo.

A WIW 2018 abrange uma semana de atividades levadas a efeito pelas jurisdições participantes da
IOSCO. Um dos principais objetivos da WIW é destacar a importância da educação e da proteção
do investidor, proporcionando-lhe oportunidades de aprendizado, dado o atual ambiente de rápidas
mudanças das inovações online e tecnológicas. Muitos membros aproveitam o evento para
organizar outras atividades de educação do investidor ao longo do ano.

Na WIW do ano passado, membros e stakeholders da IOSCO de cerca de 80 jurisdições em seis
continentes participaram de uma série de atividades, oferecendo informações e serviços focados no
investidor, promovendo concursos para aumentar a conscientização sobre a importância da
educação do investidor, organizando oficinas e conferências e conduzindo campanhas
locais/nacionais em suas jurisdições. O Relatório Público da WIW 2017 apresenta uma visão geral
dessas atividades que ocorreram em todo o mundo.

Ashley Alder, presidente do Conselho da IOSCO e principal executivo da Comissão de Valores
Mobiliários e Futuros de Hong Kong, disse: A World Investor Week não só comunica efetivamente
mensagens-chave aos participantes do mercado sobre educação do investidor, proteção do
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investidor e educação financeira, mas também incentiva e facilita novas iniciativas entre nossos
membros.”

Em 2017, o G20, o Banco Mundial, o Fórum Internacional para Educação de Investidores (IFIE), o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Rede INFO trabalharam com a IOSCO para dar apoio à
WIW, enfatizando a importância da educação e da proteção do investidor para os mercados
financeiros globais.

O site dedicado da campanha www.worldinvestorweek.org contém informações a respeito das
várias autoridades participantes e das organizações internacionais que apoiam este esforço.

NOTAS PARA OS EDITORES
Sobre a IOSCO
1. A IOSCO é o principal fórum internacional de políticas para reguladores de valores mobiliários e
é reconhecida como a definidora global de normas para a regulamentação de valores mobiliários.
O conjunto de membros da organização regula mais de 95% dos mercados de valores mobiliários
do mundo, em mais de 115 jurisdições, e continua a se expandir.
2. O Conselho da IOSCO é o órgão regulador e de definição de normas da Organização
Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) e é composto por 34 reguladores
de valores mobiliários. O Sr. Ashley Alder, presidente da Comissão de Valores Mobiliários e
Futuros (SFC) de Hong Kong, é o presidente do Conselho da IOSCO. Os membros do Conselho
da IOSCO são as autoridades reguladoras de valores mobiliários de Argentina, Austrália,
Bélgica, Brasil, China, Egito, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália,
Japão, Quênia, Coreia do Sul, Kuwait, Malásia, México, Países Baixos (observador), Ontário,
Paquistão, Panamá, Portugal, Quebec, Singapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça,
Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos da América. O presidente da
Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e de Mercados (ESMA) e o presidente da Comissão
Consultiva dos Membros da IOSCO também são observadores.
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3. O Comitê de Mercados em Crescimento e Emergentes (GEM) é o maior comitê da IOSCO,
representando cerca de 80% dos membros da IOSCO, incluindo 11 dos membros do G20. O Sr.
Ranjit Ajit Singh, presidente da Comissão de Valores Mobiliários da Malásia e vice-presidente
do Conselho da IOSCO, é o presidente do Comitê GEM. O Comitê reúne membros de mercados
em crescimento e emergentes e comunica os pontos de vista dos membros, além de facilitar sua
contribuição em toda a IOSCO e em outras discussões regulatórias globais. As prioridades
estratégicas do Comitê GEM estão focadas, entre outros pontos, na avaliação de riscos e
vulnerabilidades, no trabalho de definição de políticas e de desenvolvimento que afeta os
mercados emergentes e na construção de capacitação regulatória.
4. A IOSCO visa, por meio de suas estruturas permanentes, a:


cooperar no desenvolvimento, implementação e promoção da observância de normas de
regulação, supervisão e sanção internacionalmente reconhecidas e consistentes, a fim de
proteger os investidores, manter mercados justos, eficientes e transparentes e buscar
enfrentar os riscos sistêmicos;



reforçar a proteção do investidor e promover a confiança do investidor na integridade dos
mercados de valores mobiliários, por meio do reforço do intercâmbio de informações e da
cooperação na sanção contra condutas indevidas e na supervisão dos mercados e dos
intermediários do mercado; e



trocar informações, tanto no nível global quanto no nível regional, sobre suas respectivas
experiências, a fim de auxiliar o desenvolvimento de mercados, fortalecer a infraestrutura
do mercado e implementar uma regulação apropriada.
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NOTA: Este comunicado de imprensa é uma tradução da versão original em inglês e seu conteúdo
não foi verificado pela Secretaria Geral da IOSCO. Para ver a documento original, acesse:
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS503.pdf

3

