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IOSCO lançará a Semana Mundial do Investidor 2022 nos dias 3 e 9 de outubro de 2022  
  

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

preparando para lançar sua sexta Semana Mundial de Investidores (WIW) de 3 a 9 de 

outubro de 2022. Dada a evolução desigual da pandemia em todo o mundo, as 

jurisdições deste ano podem continuar escolhendo qualquer outra semana de outubro 

ou novembro para promover a educação financeira e de investidores, ao mesmo tempo 

em que adaptam o formato de suas campanhas.  

  

O IOSCO WIW é uma campanha global de uma semana com o objetivo de conscientizar 

sobre a importância da educação e proteção dos investidores. A IOSCO convida  todos 

os seus membros a participar da campanha da WIW  , embora outras organizações 

internacionais e regionais, bem como os atores locais com interesse em promover a 

educação dos investidores e a proteção dos investidores também possam participar do 

evento.   

  

As principais mensagens da campanha IOSCO WIW em 2022 serão baseadas em dois 

temas: 1) resiliência dos investidores e 2) finanças sustentáveis. Essas mensagens 

complementam as das edições anteriores do IOSCO WIW, como prevenção CONTRA 

fraudes e golpes , e criptoativos.  

  

Ashley Alder, presidente do Conselho da IOSCO e diretor executivo da Comissão de 

Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, disse: "Saúdo esta sexta edição da Semana 

Mundial de Investidores da IOSCO. Nos últimos dois anos, temos visto um número 

crescente de investidores de varejo participando de mercados de valores mobiliários, no 



contexto da pandemia global. Esses investidores enfrentam novos desafios, como 

pressões inflacionárias e as incertezas decorrentes de tensões geopolíticas. A educação 

financeira e a proteção dos investidores desempenham um papel fundamental no 

aumento da resiliência dos investidores e da confiança dos investidores para participar 

em mercados financeiros de forma devidamente informada."  

  

Pasquale Munafò, presidente do Comitê de Investidores de Varejo da IOSCO, disse: "Os 

investidores de varejo estão atualmente expostos a um ambiente em rápida evolução 

que cria novas oportunidades, mas também aumenta alguns riscos. A educação dos 

investidores é uma forma de aumentar a conscientização e melhorar a compreensão dos 

investidores sobre oportunidades e riscos e  tomar decisões informadas."  

 

Detalhes adicionais e informações sobre a campanha IOSCO WIW de 2022 e como 

participar estão disponíveis no site da WIW www.worldinvestorweek.org, que também 

fornece detalhes sobre as várias autoridades participantes e organizações internacionais 

que atualmente apoiam esse esforço global.  

 

  

NOTAS AOS EDITORES   
 

Sobre o IOSCO   
 

1. O IOSCO é o principal fórum internacional de política para reguladores de valores 
mobiliários e é reconhecido como o padrão global de regulação de valores mobiliários. 
A adesão da organização regula mais de 95% dos mercados de valores mobiliários do 
mundo em cerca de 130 jurisdições, e continua a expandir-se.   
 

2. O Conselho da IOSCO é o órgão de regulação e definição padrão do IOSCO e é 
composto por 34 reguladores de valores mobiliários. Ashley Alder, diretor executiv 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, Coreia, Malásia, México, 
Marrocos, Nigéria, Ontário, Paquistão, Portugal, Quebec, Arábia Saudita, Cingapura, 
Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos da América (ambos a 
Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA e a Comissão de Valores 
Mobiliários dos EUA). O Presidente da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e 
Mercados e o Presidente do Comitê Consultivo de Membros Afiliados da IOSCO também 
são observadores.   
 

http://www.worldinvestorweek.org/


3. O Comitê de Crescimento e Mercados Emergentes (GEM) é o maior comitê dentro do 
IOSCO, representando mais de 75% da adesão ao IOSCO, incluindo dez dos membros do 
G20. Dr. Mohammed Omran, Presidente Executivo da Autoridade Reguladora 
Financeira, o Egito é presidente do Comitê GEM. O comitê reúne membros de mercados 
emergentes e de crescimento e comunica a opinião dos membros e facilita sua 
contribuição em toda a IOSCO e em outras discussões regulatórias globais. As 
prioridades estratégicas do Comitê GEM se concentram em avaliações de riscos e 
vulnerabilidades, trabalhos de política e desenvolvimento que afetam mercados 
emergentes e capacitação regulatória, entre outros.   
 

4. O IOSCO visa através de suas estruturas permanentes:  
 cooperar no desenvolvimento, implementação e promoção de padrões 
de regulação, fiscalização e fiscalização reconhecidos internacionalmente 
para proteger os investidores, manter mercados justos, eficientes e 
transparentes e buscar enfrentar riscos sistêmicos; 
   
 aumentar a proteção dos investidores e promover a confiança dos 
investidores 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 níveis globais e regionais sobre suas respectivas 
experiências para auxiliar o desenvolvimento dos mercados, fortalecer a 
infraestrutura de mercado e implementar uma regulação adequada.  
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