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Madrid, 11 de outubro 2021
IOSCO World Investor Week aumenta a conscientização sobre a importância da
educação do investidor para a proteção dos investidores
A Organização Internacional de Comissões de Valores (IOSCO) concluiu a quinta Semana
Mundial do Investidor (WIW) no dia 10 de outubro, com uma forte e entusiástica
participação de apoiadores de todo o mundo. Algumas jurisdições também podem conduzir
atividades relacionadas à WIW durante outubro ou novembro para acomodar o impacto da
pandemia Covid-19 em seus mercados e investidores locais.
O grande número de jurisdições e a diversidade das partes interessadas que participam da
campanha ressalta a crescente importância da educação e proteção do investidor em todo
o mundo. Além disso, esse crescimento vem em um cenário de uma pandemia global e a
crescente digitalização de serviços e produtos disponíveis para investidores de varejo.
A este respeito, as mensagens-chave da campanha IOSCO WIW focaram em dois temas:
1) finanças sustentáveis e 2) prevenção contra fraudes e golpes financeiros. Estas
mensagens complementam as das edições anteriores da IOSCO WIW sobre investimento
online, aprendizagem digital e noções básicas de investimento, todas as quais foram
reiteradas durante a campanha de 2021.
Ashley Alder, Presidente do Conselho da IOSCO e CEO da Comissão de Valores
Mobiliários e Futuros de Hong Kong, disse: “A proteção do investidor é um dos objetivos
centrais do trabalho da IOSCO. Mais uma vez, a WIW desempenhou um papel fundamental
em ajudar os investidores a se tornarem mais bem informados e, assim, aumentar a
proteção do investidor em um ambiente em mudança. Gostaria de agradecer a todos os
membros e partes interessadas da IOSCO que participaram da WIW de 2021 e espero
continuar participando de eventos futuros da WIW.”
Martin Moloney, Secretário-Geral da IOSCO, disse: “Os investidores de varejo precisam
entender os produtos nos quais investem e devem estar preparados para identificar
potenciais fraudes ou golpes. A IOSCO WIW ajuda a aumentar a conscientização sobre
essas e outras questões que podem exigir uma ação do ponto de vista da educação do
investidor. Isso é especialmente relevante para novos e jovens investidores. Estamos
ansiosos para a edição do próximo ano da IOSCO WIW para continuar a apoiar o
conhecimento e a confiança dos investidores de varejo nos mercados.”
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Pasquale Munafò, Presidente do Comitê de Investidores de Varejo da IOSCO (Comitê 8),
disse: “A cada nova edição da WIW, a IOSCO está colocando um alicerce adicional para
melhorar um ambiente sólido e confiável para investidores de varejo que compram e
vendem no mercado de capitais, ao mesmo tempo que promove a compreensão das
tendências emergentes e novos desafios, como finanças sustentáveis.”
Jose Vasco, coordenador do Grupo de Trabalho do Comitê 8 WIW, disse “A IOSCO WIW
é agora uma plataforma estabelecida para disseminar mensagens importantes sobre
proteção ao investidor e educação financeira em nível global. Isso envolve um esforço
conjunto de dezenas de jurisdições e a colaboração eficiente de uma rede internacional de
proteção ao investidor e escritórios de educação financeira. Agradecemos a todos os
participantes por sua contribuição para WIW 2021, com um agradecimento especial aos
membros do Grupo de Trabalho WIW da IOSCO, que dedicaram tempo, energia e recursos
para planejar e executar a campanha com o apoio do Secretariado da IOSCO.”
Como nos anos anteriores, a IOSCO apresentará os resultados da campanha em um
relatório público, que é uma fonte adicional de informação para as jurisdições e partes
interessadas que desejam aprender e se beneficiar da experiência dos membros da IOSCO
e partes interessadas relacionadas com a educação financeira e proteção ao investidor.
ORIENTAÇÕES 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 cerca de 130 jurisdições e continua a se expandir.
2. O Conselho da IOSCO é o órgão regulador e normativo da IOSCO e é composto por 34
reguladores de valores mobiliários. O Sr. Ashley Alder, Diretor Executivo da Comissão de
Valores Mobiliários e Futuros 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, Quênia, Coréia, Malásia, México, Marrocos, Nigéria,
Ontário, Paquistão, Portugal, Quebec, Rússia, Arábia Saudita, Cingapura, Espanha, Suécia,
Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos da América (a US Commodity Futures
Trading Commission e a US Securities and 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 (GEM) é o maior comitê da IOSCO,
representando mais de 70% por cento dos membros da IOSCO, incluindo 10 membros do
G20. O Dr. Mohammed Omran, Presidente Executivo da Autoridade Reguladora
Financeira, Egito, é o Presidente do Comitê GEM. O comitê reúne membros de mercados
emergentes e em crescimento e 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 outros, em avaliações de riscos e
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vulnerabilidades, políticas e trabalho de desenvolvimento que afetam os mercados
emergentes e capacitação regulatória.
4. IOSCO visa através de suas estruturas permanentes:
• cooperar no desenvolvimento, implementação e promoção de padrões internacionalmente
reconhecidos e consistentes de regulação, supervisão e aplicação para proteger os
investidores, manter mercados justos, eficientes e transparentes e buscar abordar os riscos
sistêmicos;
• para 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 contra má conduta e na supervisão de mercados
e intermediários de mercado; e
• trocar informações em nível global e regional sobre suas respectivas experiências para
auxiliar no desenvolvimento de mercados, fortalecer a infraestrutura de mercado e
implementar regulamentação apropriada.
DÚVIDAS/CONSULTAS
Carlta Vitzthum + 34 91 787 0419
Fora do horário comercial + 34 697 449 639
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Website: www.iosco.org
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