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1 INTRODUÇÃO E RESUMO EXECUTIVO 
   
 
Este plano delineia as atividades recomendadas para o C8 levar a efeito, relativas à coordenação 
da Semana Mundial do Investidor 2018 (“World Investor Week 2018 – WIW”), de 1º a 7 de 
outubro. O plano se fundamenta no pensamento estratégico sobre objetivos da campanha, 
recursos disponíveis e métodos mais viáveis de avaliação dos resultados. Transforma a estratégia 
em ações e, ao fazê-lo, enfrenta as principais questões de qualquer plano de ação (o quê, quem, 
quando e quanto). Além disso, cria os mecanismos necessários para facilitar a colaboração entre 
os membros da IOSCO na iniciativa e para firmar parcerias com outras organizações e Comitês 
da IOSCO, proporcionando um método para avaliar os resultados da campanha, em linha com  
as diretrizes da disciplina de marketing social1. 
 
 
 

2 ANÁLISE SITUACIONAL 
 
 
2.1. Principais informações de fundo e metas do plano 
 
Durante uma reunião em Sidney (fevereiro de 2016), o C8 discutiu pequenas mudanças na sua 
abordagem, a fim de encontrar novas maneiras de chegar ao público que poderá se beneficiar do 
trabalho da IOSCO sobre educação e proteção do investidor. Também se pretendeu garantir que 
a voz da IOSCO a respeito de educação seja mundialmente ouvida. O C8 concordou em 
desenvolver uma proposta para um piloto de Semana Mundial do Investidor no ano de 2017. Em 
maio de 2016, o Conselho da IOSCO endossou três novas atribuições relacionadas a investidores 
de varejo, inclusive o projeto de uma campanha piloto de semana mundial do investidor da 
IOSCO, em 2017. 
 
Este plano foi criado inicialmente para a campanha WIW em 2017, que tinha dois objetivos 
básicos de marketing: 
 
1. disseminar as mensagens-chave que estimulam a proteção e a educação do investidor, bem 
como o letramento financeiro; e 

2. promover oportunidades de aprendizagem para o investidor. 
 
Um objetivo secundário era reforçar a colaboração entre os membros da IOSCO nas iniciativas 
de educação e proteção do investidor. A WIW 2018 será implementada de modo similar, 
buscando os mesmos objetivos, ainda que com metas mais ambiciosas quanto ao impacto da 
campanha. 

                                                           
1 Este plano se baseia em orientações e recomendações referidas por: (1) Lee, N., & Kotler, P. (2016). Social marketing: changing behaviors for 
good (5a ed.). thousand Oaks, CA: SAGE. (2) Andreasen, A. (1995). Marketing social change: Changing behavior to promote health, social 
development, and the environment. San Francisco, CA: Jossey-Bass. (3) Lee, N., & Kotler, P. (2007). Marketing in the public sector: a roadmap 
for improved performance. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. As métricas online e de email basearam-se nos conceitos referidos por Bendle, 
N., Farris, P., Pfeifer, P., & Reibstein, D. (2016). Marketing metrics: the manager’s guide to measuring marketing performance (3a ed.). Upper 
Saddle River, NJ: Person. 
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2.2. “Pfor”: pontos fortes, fraquezas, oportunidades e riscos 

 
A tabela a seguir resume os fatores mais relevantes que podem influenciar a campanha: 

 

Ambiente Interno 

Pontos fortes (P) Fraquezas (F) 

● A IOSCO é conhecida por ser proativa e 
inovadora, por dialogar com outras organizações 
internacionais, com o mercado de capitais e 
outras partes interessadas, e também por 
promover a cooperação entre seus membros2 

● A IOSCO, como definidora de padrões globais 
para o mercado de valores mobiliários, está 
“bem posicionada para desempenhar um papel 
influente e substancial no desenvolvimento e 
fornecimento de programas de educação e 
letramento financeiro para investidores de 
varejo”3  

● A IOSCO possui experiência em lançar 
campanhas com visibilidade mundial, com ações 
executadas por seus membros regulares4 

● A proteção/educação de investidores é uma 
prioridade da Diretoria da IOSCO 

● Os membros do C8 possuem vasto 
conhecimento/capacidade no que diz respeito à 
proteção e educação do investidor 

● A campanha é amplamente apoiada pelos 
membros do C8 

● WIW 2017 foi um sucesso 

● A assistência técnica da Secretaria Geral 
da IOSCO pode ser limitada 

● A coordenação da campanha deve ser 
construída exclusivamente com base em 
atividades voluntárias desenvolvidas pelo 
grupo de trabalho 

● Orçamento modesto para publicidade  

 

                                                           
2 Vide Organização Internacional das Comissões de Valores, Nota de Imprensa, IOSCO/MR/24/2013, “IOSCO Board focuses on behavioural 
economics and social media” (1º de julho de 2013), disponível em: Organização Internacional das Comissões de Valores: 
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS286.pdf 
 
3 Vide FR 08/14 Quadro Estratégico de Educação do Investidor e Letramento Financeiro, Relatório Final, Relatório do Board da IOSCO, 
Outubro de 2014, disponível em: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD462.pdf. 
 
4 O Internet Surf Day (28 de março de 2000) foi organizado pela IOSCO com o intuito de motivar seus membros de todo o mundo a navegar na internet 
simultaneamente para identificar possíveis atividades ilegais relacionadas a mercados de valores mobiliários e mercados futuros. A iniciativa atraiu a atenção 
da mídia e de vários reguladores, que publicaram notas de imprensa. Vide Organização Internacional das Comissões de Valores, Nota de Imprensa, 
“IOSCO Technical Committee announces that its members conducted an International Internet Surf Day, aimed at increasing investor protection and 
market confidence” (16 de maio de 2000), disponível em http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS27.pdf. 
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Ambiente Externo 

Oportunidades (O) Riscos (R) 

● Nenhuma outra campanha de alcance mundial 
tem foco em investidores de varejo 

● Os membros da IOSCO implementam 
iniciativas de educação/proteção ao investidor 
em cada jurisdição 

● Outros órgãos com interesse no mercado 
de valores mobiliários podem se opor a 
essa abordagem 

● Novas prioridades poderão levar 
organizações voluntárias a deixar de 
realizar atividades durante a campanha ou 
reduzir seu compromisso com a WIW 

 
 

3 PÚBLICO-ALVO 

 
A WIW de 2018 não irá focar em segmentos específicos de investidores. Ainda que a 
segmentação possa trazer benefícios, caberá à jurisdição participante selecionar o público-alvo. 
Portanto, uma gama mais ampla de programas educacionais para investidores de varejo poderá 
fazer parte da WIW. 

Entretanto, como já está bem estabelecida, a segmentação ajudará a alcançar os objetivos de 
marketing da campanha (como por exemplo, aumentar a conscientização, ampliar o 
conhecimento e provocar mudança de comportamento). Esta seção irá explorar brevemente as 
vantagens da segmentação e trará mais informações sobre o processo de estratificação da 
população, para que cada jurisdição participante possa decidir como fará sua abordagem. 

A segmentação aumenta a efetividade, uma vez que a estratégia é projetada para atender às 
necessidades de um segmento da população. De fato, focar em grupos específicos que estejam mais 
propensos a responder às principais mensagens da campanha pode resultar em maior eficiência. 

O público poderá ser dividido em grupos com base em aspectos demográficos (idade, gênero, 
religião, renda, etc.), em variáveis geográficas e psicográficas (classe social, estilo de vida, valores e 
características de personalidade), bem como por conhecimento, atitudes e comportamentos que 
desejamos melhorar ou mudar naquele segmento da população. O fato de alguns grupos serem 
mais suscetíveis a adotar novos comportamentos ou atitudes (como, por exemplo, os primeiros a 
adotar) também pode ser considerado, além de envolver o público. 

Aliás, a jurisdição não deve focar somente em públicos downstream (investidores/ consumidores), 
mas também em públicos midstream (líderes de igrejas, prestadores de serviços de saúde, artistas e 
outras personalidades que tenham mais contato com o público em geral) e upstream (promotores 
de políticas públicas, empresas, fundações e outros grupos). Sobretudo, observou-se que 5  as 
comunidades podem desempenhar um papel em soluções de longo prazo para problemas sociais de 
maneira mais efetiva e econômica. Elas podem motivar pessoas a agir, a apoiar mudanças 
comportamentais, a alcançar outras comunidades e a promover parcerias. Mudanças estruturais 
também poderão ser promovidas com um trabalho direcionado sobre legisladores, formuladores de 
políticas públicas, e outros reguladores e órgãos públicos que tenham interesses comuns e legítimos 
na proteção e educação do investidor (por exemplo, órgãos de proteção ao consumidor). 

                                                           
5 Andreasen, A. (2006). Social marketing in the 21st century. Thousand Oaks, CA: SAGE. 
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4 OBJETIVOS E METAS 
 

O conjunto de objetivos (e metas) abaixo será perseguido no nível internacional: 

- obter uma participação considerável de membros da IOSCO (pelo menos 60); e 

- envolver organizações/fóruns internacionais (no mínimo 3), para que se tornem apoiadores, 
endossando a campanha ou promovendo eventos e atividades. 

Os membros da IOSCO definirão seus próprios objetivos e metas no nível local.  
 
 

5 BARREIRAS, BENEFÍCIOS, MOTIVADORES E CONCORRÊNCIA 
 

A participação de membros da IOSCO é a chave para uma campanha bem-sucedida, assim como 
o engajamento de organizações internacionais na WIW. A esse respeito, a conversa com 
reguladores e alguns fóruns/organizações tem sido uma fonte útil de feedback sobre possíveis 
motivos pelos quais o público-alvo possa não querer fazer parte da WIW. 
 
Listamos abaixo os motivos mais relevantes: 

- Questões de tempo: sobreposição da WIW com outras campanhas globais ou nacionais bem 
estabelecidas, como a “Semana Global do Dinheiro” (“Global Money Week”). Por outro lado, 
parece que algumas jurisdições podem valorizar a coincidência entre a WIW e outros eventos 
nacionais ou locais; 

- Falta de familiaridade com campanhas: a jurisdição pode não estar familiarizada com o que 
pode ser exigido; 

- Equívoco sobre custos: os custos percebidos podem ser maiores que os reais, uma vez que 
jurisdições acreditam que seria necessário dispor de muito tempo e esforço para se juntar à WIW; 

- Desinformação sobre atividades adequadas para a WIW; 

- Falta de benefícios palpáveis para apoiar a campanha da IOSCO; e 

- Necessidade de uma autorização externa difícil de se obter. 
 
As organizações e fóruns internacionais serão convidados a participar da WIW como colaboradores. 
Não será exigido apoio financeiro para apoiar a campanha, nem serão esperados diretos para 
organizar eventos ou atividades. Para as entidades apoiadoras, os custos deverão ser baixos, 
especialmente se as organizações apoiadoras gerarem uma amplificação de mensagens nas redes 
sociais e a principal barreira percebida puder ser um foco potencialmente diferente para a 
organização. 
 
Cada jurisdição tem suas próprias particularidades em termos de recursos e prioridades. Embora 
as condições mudem de país a país, espera-se que todos os membros possam se beneficiar da 
associação a uma campanha global que tem como finalidade a educação e a proteção dos 
investidores. De fato, muitos reguladores e entidades autorreguladoras já estão participando 
desses eventos (como, por exemplo, a “Semana Global do Dinheiro”). Os membros do C8, ao 
interagir com outras organizações, podem explorar “o que é vantajoso para eles” e focar nos 
benefícios palpáveis de participar da WIW, como a imagem da marca e o empoderamento do 
programa, o que pode ser uma motivação poderosa.  
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6 DECLARAÇÃO DE POSIÇÃO 
 
 
A campanha visa a mobilizar membros da IOSCO, organizações internacionais e outras 
partes relevantes na promoção de uma ação coordenada que viabilize a educação e a 
proteção do investidor a redor do mundo. Isso permitirá que os investidores de cada 
jurisdição se beneficiem das iniciativas e dos programas. 
 
 
 
 

7 ESTRATÉGIAS DE MIX DE MARKETING6  
 
 
Os membros participantes da IOSCO divulgarão mensagens-chave por meio de campanhas de 
comunicação e programas educacionais que ajudarão no aumento da conscientização e do 
entendimento dos principais conceitos financeiros. Espera-se que as atitudes e comportamentos 
individuais sejam influenciados de maneira positiva, melhorando os resultados financeiros e 
evitando fraudes 7 . Em última análise, esses esforços conduzirão a melhorias no bem-estar 
financeiro de cada indivíduo. 

Dentro de cada jurisdição, os membros da IOSCO decidirão quem será convidado a participar da 
campanha (como, por exemplo, entidades autorreguladoras, associações do setor, participantes 
do mercado, etc.). Em princípio, a participação de escolas, universidades, clubes e associações 
devem ser encorajadas e facilitadas. 

No nível internacional, embora o C8 realize a coordenação geral da campanha, ele se conectará 
com outras organizações (como a IFIE, OCDE, Banco Mundial, FSB, etc.) 8  e discutirá a 
possibilidade de fornecer apoio institucional para a WIW. Esse apoio incluiria sua chancela e sua 
ajuda para difundir as mensagens-chave da WIW entre seus membros ou pelo mundo afora. A 
cooperação poderia incluir também a promoção de eventos e atividades dessas organizações, 
contanto que observem as diretrizes da campanha aprovadas pelo Conselho da IOSCO (Anexo 
III). O C8 pode ainda chegar a outras associações internacionais (como a FPSB) que queiram 
abrigar suas próprias campanhas durante a WIW (por exemplo, o dia do planejamento 
financeiro), especialmente se isso atrair mais atenção e reforçar as mensagens financeiras chave. 

As iniciativas da WIW poderão distribuir ou promover: 

- livretos, flyers e outras publicações; 

- jogos, softwares e aplicativos; 

- sites, blogs e perfis de redes sociais. 

                                                           
6  Estratégias de Mix de Marketing (4Ps): Produto (benefícios visíveis, produtos e serviços oferecidos/promovidos), Preço (incentivos e 
desincentivos monetários e não monetários), Praça e Promoção (Mensagens centrais, mensageiros centrais, canais de comunicação). 
7 Vide FR09/14 Arcabouço Estratégico para Educação do Investidor e Letramento Financeiro, Relatório Final, Relatório do Conselho da IOSCO, 
Outubro de 2014, disponível em: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD462.pdf. 
8 O plano de implementação menciona organizações e fóruns internacionais que foram considerados endossantes ou parceiros potenciais e 
aceitáveis, ao passo que novas organizações demandarão um processo consultivo com o Secretariado Geral da IOSCO. 
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Estas atividades também podem fazer parte da WIW: premiações, campanhas nacionais e locais, 
comunicados de imprensa, entrevistas, programas de TV e rádio, artigos de jornal, etc. 
 
Uma ampla gama de eventos variados será aceita – webinars, aulas, palestras, seminários, 
conferências, visitas, passeios guiados, apresentações e reuniões municipais –, desde que visem a 
aprimorar o letramento financeiro ou a educação do investidor. Também poderão ser elegíveis 
iniciativas que aumentem a proteção ao investidor, bem como serviços para investidores (por 
exemplo, um número de telefone exclusivo para esse propósito) ou uma nova regulamentação 
para proteção do consumidor. 
 
Os membros da IOSCO informarão ao C8 a respeito dos eventos e atividades que desejarem 
incluir na agenda da WIW por meio de um formulário online, no prazo estabelecido pelo Comitê. 
Dessa forma o processo de coleta de informações sobre os resultados será facilitado, além de 
fornecer ao grupo de trabalho da WIW informações úteis sobre a natureza das iniciativas 
previstas inicialmente. Somente os eventos que atendam os padrões definidos nas diretrizes 
estarão na agenda oficial da campanha. 
 
Os eventos e as atividades deverão ser gratuitos9, e incentivos/desincentivos não monetários (por 
exemplo, reconhecimento público) poderão ser oferecidos a pessoas físicas. 
 
A proposta é que a WIW ocorra de 1º a 7 de outubro de 2018, para quando os eventos serão 
agendados em locais convenientes a cada jurisdição. Se houver conflito com datas em alguma 
jurisdição em particular (como feriados nacionais), qualquer semana de outubro (8-14, 15-21 ou 
22-28) também poderá ser elegível para promover a WIW naquela jurisdição. 
 
Os materiais e recursos oferecidos pelas diversas jurisdições e organizações participantes estarão 
disponíveis em seus próprios sites ou em outros meios de comunicação, mas também poderão 
ser distribuídas cópias à imprensa. O local dos eventos globais será decidido pelo C8 em consulta 
à Secretaria Geral da IOSCO. 
 
Em termos de divulgação, ao menos dois comunicados de imprensa serão distribuídos pela 
IOSCO e sua conta no twitter poderá disseminar mensagens das jurisdições participantes. O 
grupo de trabalho do C8 na WIW assessorará o desenvolvimento dos comunicados de imprensa 
e das mensagens globais coordenadas. As mensagens da WIW enfatizarão que reguladores de 
valores mobiliários dos seis continentes estão participando do evento, a fim de aumentar a 
percepção de importância da educação e da proteção do investidor. Alguns membros da IOSCO 
só poderão participar de forma mínima. Modelos de comunicação ajudarão a aliviar a carga 
desses membros da IOSCO, e permitirão, ao mesmo tempo, que conscientizem os regulados em 
suas respectivas jurisdições. 
 
O site da WIW será alimentado com informações sobre a campanha e sobre eventos e atividades 
selecionados. Os recursos de marketing (flyers, por exemplo) serão desenvolvidos para ajudar a 
promover a campanha. Os membros da IOSCO serão encorajados a estimular a cobertura da 
mídia e compartilhá-la com a coordenação da WIW. 
 
                                                           
9 Alguns eventos e atividades podem cobrar taxas nominais e oferecer incentivos monetários a pessoas físicas. 
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8 PLANO DE AVALIAÇÃO 
 
Os resultados da campanha serão avaliados pelo grupo de trabalho do C8 na WIW e depois serão 
informados à IOSCO. Os dados serão coletados das jurisdições participantes por meio de um 
questionário online na plataforma do SurveyMonkey, que facilitará o processo de coleta de 
informações dos indicadores selecionados. 

O Relatório de Avaliação irá focar nas três categorias a seguir: produtos, resultados e impactos. 
Algumas medidas sobre os recursos alocados para a iniciativa também serão coletadas (despesas, 
canais de distribuição, materiais educacionais, etc.). 

Entre as medidas de produção, será avaliado o número de: materiais distribuídos, ligações 
telefônicas, eventos, participantes, páginas da internet, etc. 

Os resultados medirão a resposta do público sobre a produção por meio das seguintes variáveis: 
feedback da campanha, nível de satisfação dos investidores, evolução do conhecimento, 
empenho comportamental, crenças, etc. Os indicadores de impacto serão mais difíceis de se 
obter, mas a pesquisa permitirá que as organizações participantes apoiem a campanha com 
qualquer dado que possam ter obtido. 

Tendo em vista que a WIW é um evento de uma semana, não se espera que as jurisdições e organizações 
participantes sejam capazes de coletar dados sobre mudanças de comportamento, melhorias no bem-estar 
financeiro, hábitos de poupança, ou mesmo sobre prevenção contra fraudes. Entretanto, almeja-se coletar 
dados sobre o nível de engajamento nas diversas atividades e resultados, tais como: assiduidade do 
público, feedback do evento, visitas e interações com as páginas da internet relevantes, e outros. De 
qualquer forma, o C8 valorizará qualquer dado coletado que possa medir o impacto das iniciativas.  
 
 
 
 

9 ORÇAMENTO 
 
 
A campanha será baseada nos esforços de cada jurisdição participante, que contribuirá para a 
WIW ao se responsabilizar pelas principais atividades. 
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ANEXO I LOGOS E DESIGNS 
 
 
Esta seção incluirá os logos e designs para a WIW. Assim que eles forem preparados pelo C8, em 
consulta com a Secretaria Geral da IOSCO, juntamente com a proposta para o website da 
campanha, os membros do Conselho da IOSCO serão informados. 

   
Logo da World Investor Week 2018:   Logo da World Investor Week 2018: 
(versão oficial horizontal)    (versão oficial vertical) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo da World Investor Week 2018:   Logo da World Investor Week 2018: 
(versão horizontal com fundo escuro)  (versão vertical com fundo escuro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo da World Investor Week 2018:   Logo da World Investor Week 2018: 
(versão monocromática positiva)   (versão monocromática negativa) 
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Alguns exemplos de posts para ações nas redes sociais: 
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Exemplos de aplicação com o logo de outro parceiro 
(o logo do parceiro deve ser menor que o logo da WIW 2018): 
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ANEXO II      MÉTRICAS DE MARKETING 10 
 
 
Dados superam opiniões11, então é essencial que haja alguns indicadores de desempenho chave 
para medir os resultados da WIW como campanha global. O exercício de mensuração dependerá 
dos dados fornecidos pelas jurisdições. Portanto é crucial assegurar que todas as organizações 
participantes tenham o mesmo conhecimento sobre o que será medido e de que maneira isso será 
feito. Focaremos nas métricas para avaliar iniciativas e ferramentas baseadas na internet, assim 
como em outros esforços de marketing por meio da tecnologia da informação (mala direta, etc.). 

O Anexo II tem duplo propósito: definir uma carteira dos possíveis índices de avaliação da 
campanha e oferecer esclarecimentos sobre as principais medidas de marketing que poderiam ser 
usadas na iniciativa. No entanto, deve-se observar que qualquer que seja o conjunto de medidas 
que um membro escolha para informar resultados com maior precisão, o mais importante é que a 
WIW sirva como ferramenta disponível para cada membro da IOSCO alcançar seus próprios 
objetivos locais. 

Nesse sentido, a medida mais relevante será a comparação entre o que foi planejado e o que foi 
alcançado (%). Isso trará flexibilidade para acomodar diferentes perspectivas nacionais e locais e 
diferentes escalas (desenvolvimento e tamanho do mercado, população, território, etc.), 
permitindo que os membros se concentrem no que é mais importante. 

Não será exigido das jurisdições que coletem dados sobre cada uma das medidas listadas abaixo. 
A lista não restringe os indicadores que podem ser medidos, uma vez que podem ser prestadas 
informações adicionais (por exemplo, cobertura de imprensa local ou nacional, isto é, número de 
menções publicadas na mídia por período de tempo). Caberá a cada jurisdição decidir a maneira 
de medir seus esforços; porém, o relatório de avaliação deve ser estatisticamente consistente e 
padronizado. 

A lista a seguir extrai as definições do livro “Métricas de marketing: o guia do gestor para medir o 
desempenho de marketing” (“Marketing metrics: the manager’s guide to measuring marketing 
performance”).  
 
A) Métrica para as atividades online e e-mail: 

  

Medidas Definição Comentário 

Taxa de cliques Número de vezes que um clique é 
feito na página da internet  

Downloads Número de vezes que é feito um 
download de aplicativo ou arquivo  

Taxa de cliques no e-mail Percentual de e-mails entregues que 
receberam um clique 

Taxa de cliques no e-mail = E-
mails clicados / E-mails entregues 

Taxa de e-mails abertos Percentual de e-mails entregues que 
são abertos 

Taxa de e-mails abertos = E-mails 
abertos / E-mails entregues 

                                                           
10 Vide Bendle, N., Farris, P., Pfeifer, P., & Reibstein, D. (2016). Marketing metrics: the manager’s guide to measuring marketing performance (3rd 
ed.). Upper Saddle River, NJ: Person. 
11 Vide blog da Agência do Google “At Google, we believe that good data beats opinion”: https://agency.googleblog.com/2011/04/data-beats-
opinion-introducing-think.html.  
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Medidas Definição Comentário 

Taxa de cancelamento de 
e-mails 

Percentual de assinantes que optam 
por cancelar a assinatura em 
qualquer tipo de lista de e-mails em 
qualquer período 

Taxa de cancelamento de e-mails = 
Solicitações para cancelar a 
inscrição / Total de assinantes no 
início do período 

Amigos / seguidores / 
apoiadores 

Número de indivíduos que aderiram 
à rede social da organização  

Acessos Número de arquivos oferecidos aos 
visitantes da internet 

Acessos = Visualizações * 
Arquivos na página 

Likes 
Número de indivíduos favoráveis a 
uma postagem/página nas redes 
sociais 

 

Visualizações de página Número de vezes que uma página 
da internet é visualizada  

Visitas Número de vezes que um site 
recebeu visitantes  

Visitantes 
Número de visitantes únicos que 
um site recebeu em um dado 
período 

 

 
 
 

B) Outras métricas: 
 

Medidas Definição Comentário 

Satisfação do consumidor 

Número de clientes (ou 
porcentagem do total de clientes) 
que relataram uma experiência com 
um serviço que excedeu os 
objetivos de satisfação 

Geralmente é relatado em nível 
agregado e, via de regra, é medido 
em uma escala de cinco pontos 
(muito insatisfeito, ligeiramente 
insatisfeito, etc.) 

Intenção de recomendar 

Percentual de indivíduos 
pesquisados que demonstraram ter 
interesse em recomendar o serviço 
para amigos 
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ANEXO III   DIRETRIZES DE CAMPANHA PARA MEMBROS DA IOSCO 
 
 
A WIW é um esforço conjunto para impulsionar iniciativas sobre proteção e educação do 
investidor ao redor do mundo e gerar conscientização sobre o tema. As seguintes diretrizes foram 
elaboradas para que cada membro participante da IOSCO saiba como envolver e coordenar 
outras entidades dentro de sua própria jurisdição. De forma similar, as diretrizes informam o 
processo pelo qual o C8 convida organizações internacionais, fóruns e canais para apoiar ou 
endossar a WIW, bem como a maneira com que o C8 explora colaborações potenciais relativas à 
organização de eventos. 
A agenda oficial da Campanha da WIW12 incluirá eventos e iniciativas organizadas dentro da 
jurisdição dos membros regulares participantes da IOSCO, que, por sua vez, coordenarão, 
juntamente com outros membros da IOSCO dentro da mesma jurisdição (se aplicável), e 
decidirão quais organizações locais (não integrantes da IOSCO) poderão ser convidadas a se 
associar ao evento. Embora apenas as atividades reconhecidas farão parte da agenda oficial, a 
WIW poderá ser apoiada de maneira voluntária. Durante a semana, essas iniciativas também 
podem ser promovidas por universidades, faculdades, escolas, entidades governamentais, 
organizações autorreguladoras, ONGs (instituições de caridade, associações, grupos de cidadãos e 
outros, organizados em nível local, nacional ou internacional), instituições financeiras, 
participantes do mercado (bolsas de valores, companhias listadas, etc.) museus e outros. 

Somente atividades não comerciais serão permitidas e as iniciativas devem ser gratuitas. Podem 
ser oferecidos incentivos ou desincentivos não monetários (por exemplo, reconhecimento 
público). Contudo, a critério dos membros participantes da IOSCO, alguns eventos podem 
cobrar taxas nominais (doações, subsídios, taxas simbólicas, etc.) e oferecer incentivos financeiros 
para pessoas físicas, como descontos, vouchers, etc. Todas as informações fornecidas devem ser 
imparciais e não podem conter recomendação de produtos ou serviços específicos. 

Membros da IOSCO podem convidar personalidades nacionais ou locais (como políticos, 
membros da família real, atletas, apresentadores de televisão, atores, jornalistas, etc.) para apoiar 
pessoalmente a campanha, como “embaixadores” da WIW. Se considerarem relevante, as 
jurisdições participantes podem mencioná-los nos sites/páginas da internet locais. Sempre que o 
C8 for informado a respeito, poderá incluir esses apoios nos relatórios da WIW. 

Iniciativas organizadas por membros da IOSCO (regulares, associados e afiliados) serão 
consideradas parte da WIW, a menos que não observem as regras estabelecidas pelas 
especificações do projeto da WIW e pelo plano de implementação. Os membros da IOSCO 
informarão ao C8 sobre suas atividades e eventos, para que estes possam ser incluídos na agenda 
oficial e mencionados nos relatórios da WIW. 

No âmbito internacional, o grupo de trabalho do C8 na WIW chegará13 a outras organizações, 
fóruns e canais, como IFIE, OCDE, Banco Mundial, FSB, etc., a fim de angariar apoio não 
financeiro para a campanha. Esse apoio se traduz em chancela e ajuda para divulgar as mensagens 
fundamentais da WIW entre seus membros e mundo afora. Outras organizações14 ainda podem 

                                                           
12 A agenda oficial da WIW incluirá apenas eventos e iniciativas promovidas em colaboração com um membro da IOSCO, que poderá autorizar o 
uso dos logotipos da WIW.    
13 Vide nota de rodapé 13. 
14 Um exemplo de organização que pode ser acessada pelo C8 é a International Network of Financial Services Ombudsman Schemes (“Rede 
Internacional de Sistemas de Mediação de Serviços Financeiros”). 
INFO Network é uma rede mundial de escritórios mediação de serviços financeiros que trabalha “em conjunto para desenvolver seus 
conhecimentos em resolução de conflitos por meio da troca de experiência e informação” (‘together to develop their expertise in dispute 
resolution, by exchanging experiences and information”) (http://www.networkfso.org/)  
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ser procuradas quando seu apoio institucional for considerado relevante e quando houver a 
percepção de um benefício potencial nessa colaboração. Tais organizações podem ser 
mencionadas no site da WIW como apoiadores globais. 

Embora o grupo de trabalho do C8 na WIW não preveja a realização de eventos globais com 
muita frequência, sempre que forem considerados relevantes eles podem ser promovidos durante 
a WIW e mencionados na agenda oficial 15 . Isso poderia envolver a inclusão de sua própria 
campanha durante a semana (como um dia de planejamento financeiro promovido pela FPSB). 
Nos dois casos, a organização internacional discutirá a possibilidade e as características do 
evento/campanha com o C8, o que demandará também aprovação da Secretaria Geral da 
IOSCO. 

As organizações internacionais e locais devem cumprir as regras e diretrizes conforme 
estabelecido nas especificações do projeto e no plano de implementação aprovado pelo Conselho 
da IOSCO. Em caso de não conformidade, os membros da IOSCO tomarão as medidas 
consideradas apropriadas em suas jurisdições e informarão ao C8. O descumprimento por parte 
de alguma organização, fórum ou canal internacional será tratado pelo C8 em conjunto com a 
Secretaria Geral da IOSCO. Dependendo das circunstâncias, a participação das organizações em 
desconformidade poderá ser banida em campanhas futuras. 

Os casos omissos serão decididos pelo C8 em conjunto com a Secretaria Geral da IOSCO. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
15 As organizações e fóruns não podem ser impedidos de endossar voluntariamente a WIW ou de promover eventos globais espontaneamente. 
Nessas circunstâncias, o uso do logo da WIW não será autorizado, nem haverá qualquer menção em publicação do site da WIW.   
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