
Coletiva.net ultrapassa 600 mil acessos no mês com uso de
solução desenvolvida pela Maven

No último mês (agosto) o portal de notícias Coletiva.net registrou exatamente 617.475 visualizações, o
que significou um crescimento de 67% do maior número conquistado até então. Outro percentual que
chamou a atenção da redação e dos diretores é o acumulado do ano, que está em 2,6 milhões de
pageviews, isto é, 25% de crescimento em relação ao mesmo período no ano passado.

Em julho, o portal já havia registrado o recorde do ano e, mais do que isso, desde janeiro vem
demonstrando crescimento em acessos. E quando essa alta é gradual, mas se repete, começa a gerar
um comportamento mais sólido da audiência do portal de notícias. O que confirma um crescimento
positivo e saudável de marca.

 "Monitoramos o Google Analytics diariamente e vínhamos fazendo diversas reflexões a respeito dos
consumos do nosso público. Dessa vez, o mais interessante é que o número não foi atingido por conta
de algo trágico, mas uma sucessão de matérias relevantes", avaliou a Publisher do portal, Márcia
Christofoli.

O principal site de notícias de comunicação do Rio Grande do Sul já havia registrado um aumento
expressivo no fechamento do ano de 2017, com 53% de visualizações, passando de 1,5 milhão de
pageviews a 2,3 milhões nos últimos 12 meses.

Em agosto do ano de 2016 a Coletiva.net passou a contar com a solução CMS, desenvolvida pela
empresa de Publicação Digital, Maven Inventing Solutions. A solução tem o nome de Maven Gaz e
propõe o gerenciamento de conteúdos numa plataforma pensada para Portais de Notícias que está
integrada a lógica de comunicação da atualidade e as exigências de um conteúdo multiplataforma. A
solução CMS da Maven é modular e adaptável a realidade de quem precisa. Ela está pronta para
publicar conteúdo em qualquer plataforma e em qualquer tela. Além de possibilitar o uso da mesma
plataforma para gerenciar notícias, aplicativo mobile e publicidade.
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