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T U D O  S O B R E  I P O  E M  U M  S Ó  L U G A R !



IPO News

Você tem a liberdade de

escolher sua plataforma.

Informação financeira, bolsas de valores e

variedades – um site de notícias produzido

com uma linguagem leve, objetiva, para quem

entende de finanças ou quer entender.

www . iponews .com .br



Quem somos

Nossa infraestrutura está consolidada com

parceiros estratégicos tecnológicos, que

permitem nos manter em constante

evolução, tornando nossa marca cada vez

mais consolidada em todo o País.

IPO News integra o portfólio do Grupo

Interbanc, com mais de 30 anos de

existência e atuação em diversos setores

da economia, como: telecomunicações,

tecnologia, seguros, investimentos e mídia.

www . iponews .com .br



O que fazemos
IPO News é um portal eletrônico de notícias em

geral e análises especializadas nos mercados

financeiros nacionais e internacionais, com ênfase

em operações de IPO (initial public offering), ou

oferta pública inicial.

 

O IPO News traz diariamente notícias do mercado

de IPO e seu entorno, como aplicações financeiras,

opinião dos investidores, tendências e movimentos

do mercado empresarial, financeiro e startups.

Jornalistas e especialistas trazem as novidades do

dia e da semana não apenas no mercado financeiro

como também do noticiário em geral, abrangendo

política, artes, cinema, gastronomia, turismo,

esporte e turfe.



Quem faz
Uma equipe focada em informar!

IPO News tem como jornalista responsável o editor Cyro Fiuza, com passagens pela Gazeta

Mercantil, Diario Popular, In Press Porter Novelli e Jockey Club de São Paulo.

O engenheiro civil e economista Maurício Abad é o conselheiro do IPO News para assuntos de

finanças, negócios e política norte-americana. Residente em Nova York (EUA), ele é hoje CEO da

Matrix Advisory, tendo ocupado anteriormente a vice-presidência do Safra National Bank of New

York, do Morgan Stanley e do Commercial Bank of New York.

IPO News conta também com exclusivo grupo de colaboradores, como o jornalista Marco Damiani

(BR2 Pontos), especializado em política; Eleonora Rosset, crítica de cinema; e Yeda Saigh, crítica de

turismo.



Cenário
IPO é uma sigla em Inglês que significa

initial public offering, ou oferta pública inicial.

Trata-se de um modelo de negócio em que

as ações de uma determinada empresa são

vendidas pela primeira vez em um leilão

realizado numa bolsa de valores.

Ocorre geralmente quando uma empresa,

originalmente de capital fechado, ou que, no

decorrer de sua trajetória, teve seu capital

fechado pelo dono ou acionistas, procura

uma bolsa de valores e faz a venda inicial de

seus papéis. Ou seja, uma empresa que entra

ou mesmo retorna ao mercado acionário.

O que leva uma empresa a

promover esse tipo de negócio é

a necessidade, ou oportunidade,

de obter novos recursos para

expandir-se: comprar outros

negócios, incentivar a

profissionalização de sua

gestão, melhorar sua imagem

ou avançar sobre mercados

nacionais e internacionais.

www . iponews .com .br



O que podemos fazer

www . iponews .com .br

Com uma audiência no Google Analytics que superou os 4.000 acessos, em números do final de

junho/2021, IPO News começou a circular em janeiro deste ano, para um público A/B formado por

empresários, executivos, profissionais liberais, profissionais do mercado financeiro, interessados em

ter acesso a um noticiário objetivo e atualizado, com ênfase no mercado financeiro mas sem deixar

de abordar a vida política, social, cultural e esportiva de sua cidade e do mundo.

Com esse seleto público ao seu lado, convidamos você e sua empresa a se juntar ao nosso projeto.

IPO News pode ser um excelente veículo para divulgar sua marca: desde a inserção de um banner

publicitário, passando por conteúdos diversos como a divulgação de eventos corporativos,

incorporações, associações e qualquer outra notícia que seja relevante para o seu mercado.



Fale conosco

Quer conhecer mais sobre o IPO

News e fazer parte desse projeto?

Telefone

(11) 91004-7068

E-mail

contato@iponews.com.br

Site

www.iponews.com.br


