No ar desde 1º de setembro de 2017, o Portal Cavalus surgiu
com o objetivo de reunir, em um mesmo lugar, conteúdo de
qualidade sobre o mundo equestre. Afinal, o Brasil é detentor de
um plantel de cerca de 5,5 milhões de animais, das mais variadas
raças, e, mesmo assim, os amantes de cavalos não tinham - até
então - no país um veículo de comunicação digital que
congregasse todo o segmento.
Sendo assim, o Cavalus veio para preencher essa lacuna, já que
abrange todo o meio equestre por meio de artigos e reportagens
elaboradas por uma equipe especializada. O portal disponibiliza,
diariamente, informações pertinentes para toda a cadeia
produtiva do cavalo, que passa por tratadores, cavaleiros,
treinadores, gerentes de centros equestres, médicos
veterinários, criadores e proprietários.

EQUIPE ENGAJADA
Adriane Passos, Diretora da Editora Passos e responsável pela
publicação de cinco títulos no mercado equestre, é a idealizadora
do Portal Cavalus. Com uma vasta experiência de mais de 20 no
segmento da comunicação.
Johann Vivot, profissional com mais de 10 anos de experiência em
negócios digitais e marketing digital, especialista em Analytics,
Business Intelligence, Big Data, Análise de Dados e Ciência de
Dados, que tornou possível dar um ponta pé neste ousado
projeto.
Nossos conteúdos, uma busca incansável da nossa jornalista.
Camila Pedroso, há 14 anos jornalista.
E fechando o triângulo editorial, Verônica Formigoni, com mais de
10 anos de experiência no jornalismo equestre, como editora das
publicações da Editora Passos, dando suporte à estas profissionais.
Juni Yuda, analista de marketing digital, potencializando as mídias
do Portal Cavalus, trabalhando com tráfego Google ADS,
alavancando os acessos e gerando conversões de resultados.
E na área comercial do Portal, Mariluce Costa, há 25 anos
trabalhando no setor, com amplo network, sempre me busca de
novos leads que vão encontro ao público alvo.

VISUALIZAÇÕES
DE
PÁGINA
+ 7.643.730 MILHÕES
(Set/2017 a Fev/2022)

SESSÕES
+ 3.027.805 MILHÕES
(Set/2017 a Fev/2022)

TAXA DE REJEIÇÃO NO ANO “2021”
2,57 (% de pessoas que saem quando
abrem a página do site sem interagir)

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA
NO ANO “2021”
+ 3.828.000 MILHÕES
(Jan/2021 a Dez/2021)
USUÁRIOS “2021”
+819.000 (Jan/2021 Dez/2021)
SESSÕES “2021”
+ 997.000 ( Jan/2021 Dez/2021)

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS
FEVEREIRO “2022” 243.509MIL
USUÁRIOS FEVEREIRO “2022” 55.088
SESSÕES FEVEREIRO “2022” 63.711
FONTE : GOOGLE
ANALYTICS

MAIS de 7 MIL MATÉRIAS

PUBLICADAS

VALORES
Foco na busca pela excelência do conteúdo das mais variadas
raças de cavalos e demais assuntos pertinentes, sempre com
credibilidade, ética e imparcialidade.
MISSÃO
Levar informação de qualidade para os amantes do mundo
equestre, dando lhes a oportunidade de ficar por dentro de
curiosidades a artigos técnicos.
VISÃO
Ser o maior portal de conteúdo equestre do mundo com um ecommerce completo, com tudo que o cavalo e o cavaleiro
precisam, independente da raça ou esporte que praticam.

“Valores é quem somos,
missão é o que realizamos
e visão é o queremos atingir”

RAÇAS

ESPORTES

SAÚDE ANIMAL

Conheça a história de
exemplares de cada
raça, além de
criatórios,
treinadores e
cavaleiros que se
dedicam ao amor
pelos cavalos.

Fique por dentro dos
principais
campeonatos das
mais variadas
modalidades, como:
Três Tambores,
Corrida, Rodeio, Laço
e Hipismo.

Como o bem estar
animal é prioridade
no Portal Cavalus,
você encontra artigos
técnicos sobre os
mais variados
assuntos.

ACADEMIA UC

INTERNACIONAL

E MUITO MAIS...

Aluisio Marins da
Universidade do
Cavalo, compartilha
semanalmente dicas
importantes para os
apaixonados
por cavalos.

Animais nacionais ou
competidores
brasileiros que se
destacam no mundo
afora também têm o
seu lugar garantido
nas nossas páginas.

Você confere ainda
reportagens sobre
cavalgadas,
agronegócio, moda,
cinema, decoração,
dicas para
empreendedores.

LEILÕES
Espaço dedicado especialmente para os promotores dos
eventos divulgarem os lotes que serão ofertados durante os
arremates.

PROGRAMA NO YOUTUBE
Cavalus agora tem o seu próprio programa,
com entrevistas com os melhores criadores, empresas
especializadas e sobre animais de destaque.

INSTITUTO CAVALUS
Uma plataforma de venda de cursos online, dos mais variados
assuntos, para os profissionais do meio do cavalo.

JORNALISMO
veronica@cavalus.com.br
camila@cavalus.com.br

COMERCIAL
mariluce@cavalus.com.br
DIRETORIA
adrianepassos@cavalus.com.br

