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A Maven desenvolve plataformas 
para a publicação e visualização 
de conteúdo digital para as 
versões web e mobile.

Nossa missão é apoiar na melhoria 
da experiência do leitor final e na 
otimização e inovação dos veículos 
de comunicação no meio digital.

Quem Somos



A solução Maven DOC foi desenvolvida 
para que o nosso setor público não 
deixasse de acompanhar o progresso 
da Era Digital.

Uma plataforma para visualização de 
documentos, processos, licitações e outro 
ofícios, entre advogados, juízes e demais 
autoridades. 



Porque apostar no 
formato Digital?

Média diária de tempo gasto
na internet no Brasil:
9h29min

Porcentagem de usuário de 
internet móvel no Brasil:
66%

De 2019 a Set/2020 o Governo passou a 
oferecer +802 serviços públicos digitais 
no Brasil:
89%

Serviços Digitais oferecidos por Governos 
contabilizam baixa em custos de até:
97%

Crescimento de usuários no 
formato digital em 2019:
+10 milhões

fonte: Relatório Digital 2019, da We Are Social e da Hootsuite.

https://www.pagbrasil.com/pt-br/insights/relatorio-digital-in-2019-brasil/


Principais funcionalidades 
e seus benefícios

Visualização Responsiva

Tenha a opção de visualizar documentos 
nas versões web, mobile e via aplicativo. 
Sem a necessidade de baixar plugins 
extras para abertura de PDF.

Agilidade e Menor Consumo

Com compressão Gzip. diminuímos o 
tamanho de arquivos, armazenando 
em menor espaço e compartilhando
ou visualizando com menor consumo 
de internet.



Principais funcionalidades 
e seus benefícios

Segurança e Restrições

Somente usuários logados e com 
permissão de acesso podem visualizar 
e/ou realizar adições nos documentos.

Notificação e Atualização

A partir da sincronização o usuário tem 
a certeza de que sempre terá em mãos 
a versão mais atual do documento. 
E para toda alteração os usuários 
recebem uma notificação, para 
acompanhamento.



E mais (+)

Faça busca por termos 
dentro de documentos

Crie anotações pessoais 
ou compartilhadas

Censure informações 
dentro de páginas

Compartilhe documentos 
entre times ou repartições

Acesso online sem a 
necessidade de instalação

Acesso universal com 
permissões diferentes



Cases Maven Doc

Tribunal de Contas da União (TCU)

O TCU necessitava digitalizar e tornar 
público todos os seus processos antigos. 

Assim, foi realizado um trabalho de 
resgate histórico desses documentos 
para depois digitalizá-los. No final, 
uma plataforma para visualizar estes 
documentos foi desenvolvida pela 
Maven para o acesso à informação. 

Ao todo foram digitalizados mais de 27 
milhões de páginas dos processos 
históricos do Tribunal.

Ministério Público do Rio Grande do Sul 
(MPRS)

Foi desenvolvida uma solução para 
facilitar a integração do Processo 
Eletrônico disponibilizando uma 
interface familiar com o Processo 
em Papel. 

O objetivo era diminuir a resistência dos 
usuários a utilização dos Processos 
Eletrônicos. Com a ideia de migrar e 
apresentar todos os benefícios que o
novo formato pode oferecer.



A burocracia não precisa ser lenta e 
complexa. Com o Maven Doc, o setor 

público se torna prático, ágil e moderno.



comercial@maven.com.br

www.maven.com.br

CONTATOS

Agora que você já foi apresentado ao Maven 
Doc, que tal bater um papo com nossos 
especialistas Comerciais e seguirmos nessa 
jornada ao modelo digital?

Escaneie o QR Code acima 
com a câmera do seu 
smartphone para entrar em 
contato com nosso time 
Comercial via WhatsApp.

mailto:comercial@maven.com.br
http://www.maven.com.br

