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A Semana Mundial de Investidores da IOSCO continua a promover a educação e a 

proteção dos investidores em todo o mundo 

 

A Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) celebrará a 

6ª Semana Mundial do Investidor (WIW), de 3 a 9 de outubro de 2022, com a resiliência 

dos investidores e as finanças sustentáveis como seus dois principais temas. 

 

Como parte dos preparativos para a campanha, a IOSCO publicou hoje o Relatório da 

Semana Mundial do Investidor 2021. O documento descreve exemplos reais da variedade 

de atividades organizadas e conduzidas por diferentes jurisdições participantes em 2021, 

fornecendo um guia útil para a gama de atividades que as jurisdições participantes 

poderiam realizar em 2022. 

 

Embora a campanha do ano passado tenha ocorrido sob as rigorosas condições impostas 

pela pandemia COVID-19, as jurisdições participantes adaptaram o formato de suas 

campanhas para se adequarem às suas circunstâncias (por exemplo, usando um formato 

virtual em alguns casos ou oferecendo atividades presenciais em outros). Além disso, os 

diferentes participantes aproveitaram a campanha da WIW para anunciar iniciativas 

locais significativas para melhorar a educação e a proteção dos investidores. Por 

exemplo: 

 

• Na cerimônia de abertura da WIW 2021, o Ministério Nacional da Economia da 

Argentina apresentou o Plano Nacional de Educação Financeira (PNEF), e a 

Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV) lançou o Guia de Proteção ao 

Investidor. 

• Como parte de suas atividades oficiais da WIW 2021, a Comissão de Valores 

Mobiliários das Bahamas (SCB) revelou novas medidas sobre fraudes e golpes 

financeiros.  Além disso, o Primeiro-Ministro declarou o mês de outubro como o 

“Mês da Educação do Investidor”. 

• No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério da Educação 

(MEC) lançaram uma plataforma para capacitar meio milhão de professores em 

Educação Financeira por meio de cursos online gratuitos, para garantir que o 

planejamento financeiro, a gestão de finanças pessoais e os investimentos sejam 

cada vez mais ensinados nas escolas de todo o país. 

• A Autoridade Reguladora Financeira (FRA) do Egito inaugurou o Centro de 

Conhecimento de Alfabetização Financeira, que visa criar conhecimento 

financeiro, cultura e conscientização entre a comunidade empresarial do setor 

financeiro não bancário. 

• A Bolsa de Valores e Câmbio da Índia (SEBI) lançou um Programa de 

Certificados para estudantes universitários sobre Fundamentos do Mercado de 
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Capitais. 

 

José Vasco, coordenador do Grupo de Trabalho da WIW, disse: "A Semana Mundial do 

Investidor da IOSCO é uma campanha inclusiva que envolve cada vez mais diferentes 

stakeholders, desde Bancos Centrais e Ministérios da Fazenda até intermediários 

financeiros e consultores de universidades e escolas. A inclusão é importante, pois essa 

campanha é um esforço intersetorial que visa promover a formação e a proteção dos 

investidores e alcançar investidores atuais e potenciais. " 

 

Martin Moloney, secretário-geral do IOSCO, disse: "Promover a educação dos 

investidores é importante em circunstâncias normais, mas é muito crucial durante os 

momentos de estresse. No contexto atual, os investidores enfrentam riscos exacerbados 

por conflitos geopolíticos, tendências inflacionárias, incerteza sobre a evolução dos 

eventos atuais, entre outros desafios. A educação financeira é uma ferramenta para 

ajudar os investidores de varejo a perceber os riscos e oportunidades que enfrentam e 

ajudá-los a se proteger contra fraudes, ser resilientes e evitar riscos desnecessários." 

 

O site da WIW www.worldinvestorweek.org fornece detalhes adicionais sobre a 

campanha para 2022, incluindo como participar desta campanha global. 

 

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 o padrão global para regulação de valores mobiliários.  

A 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 que governa e estabelece padrões da IOSCO e 

compreende 34 reguladores de valores mobiliários. Os membros do Conselho da IOSCO 

são as autoridades reguladoras de valores mobiliários da Argentina, Austrália, Bahamas, 

Bélgica, Brasil, China, 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 (tanto a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities 

dos EUA quanto a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). O Presidente da 

Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados e o Presidente da Comissão 

Consultiva de Membros da IOSCO também são observadores. 

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

IOSCO, representando mais de 75% da adesão à IOSCO, incluindo dez dos membros do 

G20. O comitê reúne membros de mercados emergentes e em crescimento, comunicando 

as opiniões dos membros e facilitando a sua contribuição na 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. A IOSCO visa, através de suas estruturas permanentes:  

http://www.worldinvestorweek.org/
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• Cooperar no desenvolvimento, implementação e promoção de padrões 

consistentes e internacionalmente reconhecidos de regulação, supervisão e 

fiscalização para proteger os investidores, manter mercados justos, eficientes e 

transparentes e buscar lidar com riscos sistêmicos; 

• Aumentar a proteção do investidor e promover a confiança do investidor na 

integridade dos mercados de valores mobiliários por meio de troca de informações 

e cooperação na fiscalização 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 o desenvolvimento de mercados, fortalecer a infraestrutura de 

mercado e implementar regulamentação apropriada. 

 

 
CONTATOS DE MÍDIA  

Carlta Vitzthum + 34 91 787 0419 

Fora do horário de expediente + 34 697 449 639 

Email: carlta@iosco.org 

Site: www.iosco.org 
Twitter: @IOSCOPress 
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