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IOSCO lançará Semana Mundial do Investidor 2020 para promover educação ao 

investidor 

 

A Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) está se preparando para 

lançar sua quarta edição anual da Semana Mundial do Investidor (WIW) de 5 a 11 de 

outubro de 2020, conforme inicialmente planejado antes da pandemia da COVID 19. O site 

da campanha para a edição de 2020 da WIW (www.worldinvestorweek.org) já está disponível 

para os participantes e demais interessados.  

A IOSCO decidiu prosseguir com a WIW durante esses tempos difíceis. Mais do que nunca, 

os investidores e consumidores financeiros em todo o mundo precisam administrar suas 

finanças e investimentos de forma eficiente e fortalecer sua resiliência financeira diante da 

crescente incerteza econômica.  

Para facilitar esta iniciativa global, a WIW 2020 atenderá as necessidades de cada jurisdição 

participante. Se assim desejarem, as jurisdições podem lançar suas campanhas em formato 

totalmente digital. Dadas as questões logísticas e outros desafios específicos colocados pela 

pandemia, a WIW 2020 permitirá que as jurisdições escolham a semana de outubro ou 

novembro que funciona melhor para promover a educação financeira e dos investidores e 

disseminar as mensagens principais do evento. 

 A WIW é uma campanha global de uma semana promovida pela IOSCO para aumentar a 

conscientização sobre a importância da educação e proteção do investidor e destacar as 

diversas iniciativas dos reguladores de valores mobiliários nessas duas áreas críticas. A 

campanha também conta com o apoio de organismos internacionais como o G20. Os 
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membros da IOSCO em seis continentes oferecerão uma gama de atividades, incluindo 

comunicações e serviços com foco no investidor, concursos para aumentar a conscientização 

sobre iniciativas de educação de investidores, workshops e conferências e campanhas 

educacionais locais / nacionais. Muitos membros aproveitam o evento para organizar outras 

atividades de educação de investidores ao longo do ano.  

Além dos temas principais da edição do ano passado - investimento online, ofertas iniciais 

de criptoativos e os conceitos básicos de investimento - a WIW 2020 também cobrirá 

questões de Ed-Tech, como aprendizagem digital e educação online, que demonstraram 

promover importantes oportunidades de aprendizagem remota durante o lockdown em 

várias jurisdições.  

Em 2019, reguladores de valores mobiliários, bolsas de valores, organizações internacionais, 

associações de investidores e outras partes interessadas da IOSCO de 89 jurisdições 

participaram da campanha de uma semana. As principais mensagens deste evento 

alcançaram mais de 108 milhões de pessoas por meio da imprensa e de vários canais online 

e esperamos um alcance semelhante este ano.  

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

Futuros de Hong Kong, disse: “Dou as boas-vindas a esta quarta edição da Semana Mundial 

do Investidor, que será realizada enquanto todos os países continuam a responder à 

pandemia do Covid-19. Em nome do Conselho da IOSCO, gostaria de estender meu 

agradecimento a todos os membros da IOSCO e suas partes interessadas que apoiaram esta 

iniciativa internacional para aumentar a conscientização sobre a educação e proteção do 

investidor, especialmente em tempos tão difíceis.”  

O site dedicado da campanha www.worldinvestorweek.org fornece detalhes sobre as várias 

autoridades participantes e as organizações internacionais que apoiam esse esforço. 

http://www.worldinvestorweek.org/
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NOTAS PARA OS EDITORES 

Sobre IOSCO 

1. A IOSCO é o principal fórum de política internacional para reguladores de valores mobiliários e é 

reconhecida como o criador de padrões globais para a regulação de valores mobiliários. A associação 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 normativo da Organização Internacional das Comissões de 

Valores Mobiliários (IOSCO) e é composto por 34 reguladores de valores mobiliários. O Sr. Ashley Alder, 

CEO da Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, é o Presidente do Conselho da IOSCO. 

Os membros do Conselho da IOSCO são as autoridades reguladoras de valores mobiliários da 

Argentina, Austrália, Bahamas, Bélgica, Brasil, China, Egito, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Irlanda, 

Itália, Japão, Coreia, Malásia, México, Marrocos, Nigéria , Ontário, Paquistão, Portugal, Quebec, Rússia, 

Arábia Saudita, Cingapura, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e 

Estados Unidos da América (tanto a US Commodity Futures Trading Commission quanto a US Securities 

Trading Commission e Exchange Commission). O Presidente da Autoridade Europeia de Valores 

Mobiliários e Mercados e o Presidente do Comitê Consultivo dos Membros Afiliados da IOSCO também 

são observadores. 

3. O Comitê de Crescimento e Mercados Emergentes (Growth and Emerging Markets - GEM) é o maior 

comitê da IOSCO, representando cerca de 80 por cento dos membros da IOSCO, incluindo 11 membros 

do G20. O Dr. Obaid Al Zaabi, CEO, Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities, Emirados Árabes 

Unidos, é o Presidente do Comitê GEM. O comitê reúne membros de mercados emergentes e em 

crescimento, comunica os pontos de vista dos membros e facilita sua contribuição na IOSCO e em 

outras discussões regulatórias globais. As prioridades estratégicas do Comitê GEM estão focadas, entre 

outras, em avaliações de riscos e vulnerabilidades, políticas e trabalho de desenvolvimento que afetam 

os mercados emergentes e capacitação regulatória. 

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

      cooperar no desenvolvimento, implementação e promoção da adesão a padrões internacionalmente 

reconhecidos e consistentes de regulação, supervisão e fiscalização, a fim de proteger os 

investidores, manter mercados justos, eficientes e transparentes e buscar enfrentar riscos sistêmicos; 

      aumentar a proteção do investidor e promover a confiança do investidor na integridade dos 

mercados de valores mobiliários, por meio do fortalecimento da troca de informações e da 

cooperação na aplicação da lei contra a má conduta e na supervisão dos mercados e intermediários; 

e 

      trocar informações em nível global e regional sobre suas respectivas experiências, a fim de auxiliar o 

desenvolvimento de mercados, fortalecer a infraestrutura de mercado e implementar a 

regulamentação apropriada. 

 

DÚVIDAS/CONSULTAS 
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Website:   www.iosco.org 

Siga IOSCO no Twitter here 

http://www.iosco.org/
https://twitter.com/IOSCOPress

