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A IOSCO lança a Semana Mundial do Investidor 2019 para promover a educação do 

investidor   

 

A Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) se prepara para 

lançar a terceira Semana Mundial do Investidor (WIW) de 30 de setembro a 6 de outubro de 

2019, na esteira do sucesso das edições de 2017 e 2018. 

 

A WIW é uma campanha global de uma semana, que visa a promover educação e proteção do 

investidor, destacando as várias iniciativas dos reguladores de valores mobiliários nessas duas 

áreas críticas. Os membros da IOSCO fornecerão, em suas jurisdições, um leque de 

atividades, como o lançamento de publicações ou serviços, a promoção de concursos e a 

organização de workshops, conferências e outros eventos. Muitos membros aproveitam o 

evento para organizar outras atividades de educação do investidor ao longo do ano.  

 

Dado o ambiente digital de hoje, a WIW 2019 inclui mensagens-chave sobre investimentos 

online, ativos digitais e Ofertas de Moedas Iniciais (ICO), além de enfatizar os fundamentos 

de investimentos.   

 

Na WIW do ano passado, membros da IOSCO e partes interessadas de cerca de 90 jurisdições 

em seis continentes levaram a efeito uma série de atividades, como serviços e informações 

voltadas para o investidor, concursos para aumentar a conscientização sobre iniciativas de 

educação do investidor, workshops, conferências e campanhas nacionais/locais em suas 

jurisdições. 

 

Ashley Alder, Presidente do Conselho da IOSCO e Presidente da Comissão de Valores 

Mobiliários e Futuros de Hong Kong, disse: “Saúdo esta terceira edição da Semana Mundial 
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do Investidor, que evidencia os esforços contínuos e o compromisso da IOSCO com a 

educação e a proteção do investidor, encorajando novas iniciativas entre os membros da 

IOSCO e preparando-os para enfrentar os desafios de mercados de capitais cada vez mais 

interconectados e digitalizados”. 

 

O site dedicado à campanha www.worldinvestorweek.org contém detalhes sobre as várias 

autoridades participantes e organizações internacionais que apoiam esse esforço.  

 

 

NOTAS AOS 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 de parâmetros globais para a regulação 

do mercado de capitais. Os membros da organização regulam mais de 95% dos 

mercados de valores mobiliários do mundo, em mais de 115 jurisdições, e mais 

reguladores continuam a se associar. 

 

2. O Conselho da IOSCO é o órgão de governo e definição de normas da Organização 

Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e é composto por 34 reguladores de 

valores mobiliários. 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, Malásia, México. Países 

Baixos (observador), Ontário, Paquistão, Panamá, Portugal, Quebec, Arábia Saudita, 

Cingapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, 

Reino Unido e Estados Unidos da América (tanto a Comissão de Negociação de 

Futuros de Commodities dos EUA como a Securities and Exchange Commission).   O 

presidente da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados e o presidente 

do Comitê Consultivo dos Membros da IOSCO também são observadores.  

 

3. O Comitê de Mercados Emergentes e em Crescimento (GEM) é o maior comitê da 

IOSCO, com representação de cerca de 80% dos membros da IOSCO, incluindo 11 

dos membros do G20. Obaid Al Zaabi, Presidente da Autoridade de Valores 

Mobiliários e Commodities dos Emirados Árabes Unidos, é o presidente do Comitê 

GEM. O comitê reúne membros de mercados emergentes e em crescimento, 

http://www.worldinvestorweek.org/
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informando os pontos de vista dos membros e facilitando sua contribuição em toda a 

IOSCO e em outras discussões regulatórias globais. As prioridades estratégicas do 

Comitê GEM estão focadas, entre outros pontos, nas avaliações de riscos e 

vulnerabilidades, no trabalho de políticas públicas e desenvolvimento com impacto 

sobre mercados emergentes e na construção de capacidade regulatória.  

 

4. A IOSCO visa, por meio de suas estruturas permanentes, a: 

 

 cooperar no desenvolvimento, implementação e promoção da aderência a normas de 

regulação e fiscalização consistentes e reconhecidas internacionalmente, a fim de 

proteger o investidor, manter mercados justos, eficientes e transparentes e enfrentar 

riscos sistêmicos; 

 

 reforçar a proteção do investidor e promover a confiança deste na integridade dos 

mercados de valores mobiliários, reforçando o intercâmbio de informações e a 

cooperação no combate a comportamentos indevidos e na supervisão dos mercados e 

dos intermediários do mercado; e  

 

 trocar informações, tanto em nível global quanto regional, sobre suas respectivas 

experiências, a fim de auxiliar o desenvolvimento de mercados, fortalecer a 

infraestrutura de mercado e implementar uma regulação apropriada.  

 


