
 

Confederação Brasileira de Remo 
31/07/2019 
 

Copa do Mundo de Remo – Etapa 03 
Resultados Pesquisa de Opinião e Divulgação 
 
1. PESQUISA DE OPINIÃO 
Devido ao baixo número de atletas em cada evento, a pesquisa de opinião com os 
convocados aos campeonatos internacionais será feita de forma conjunta no final da 
temporada, após a participação da Seleção Brasileira no Mundial Sênior. Desta forma, 
será possível obter uma amostra maior e menos individualizada. 
 
2. RESULTADOS INTERNET 
A medalha de Renê Campos trouxe um aumento expressivo nos resultados em rela-
ção aos anos anteriores. No Facebook, o alcance média das postagens foi 180% maior 
que que a Copa do Mundo Etapa 03 em 2018. O total, no entanto, ficou abaixo do Sul-
Americano realizado em abril deste ano. O envolvimento médio ficou 47% maior que a 
média do ano, com muitas mensagens positiva para Renê. No site da CBR, as visuali-
zações se mantiveram bastante estáveis de um ano para outro. 

    



 

No Instagram, o alcance ficou acima da média, mas os resultados de forma geral fica-
ram abaixo dos outros eventos realizados neste ano. Em comparação com 2018, o 
alcance ficou 32%. Devido a participação de apenas um atleta, o número total de publi-
cações foi menor, gerando em consequência menos visualizações. Somando todas as 
redes, os vídeos publicados possuem 4.830 visualizações até o momento. 

• Facebook: 05 postagens (08 fotos + 02 vídeos) 
• Instagram: 05 postagens + 02 stories (09 fotos + 02 vídeos) 
• Twitter: 05 postagens (08 fotos + 02 vídeos) 
• E-mail Marketing: 1733 contatos 
• Site: 02 notícias  
• Galeria de Imagens: 71 fotos 
 

DE 11/07 A 31/07 2017 2018 2019 

Facebook 5.955 6.089 17.276 

Instagram ----- 8.871 13.302 

Twitter ----- 2.671 1.920 

Site 356 351 357 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 6.311 17.982 32.855 
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3. POSTAGENS ATLETAS 
O atleta Renê Campos sempre faz diversas postagens durante suas participações em 
campeonatos internacionais, assim como o fisioterapeuta Rafael Jacob. Foram publi-
cadas fotos da cidade, treinamento, preparação, com toda a equipe sempre uniformi-
zada. Houve também divulgação nas redes de clubes e federações do Nordeste. 
 

       

       
 
 
 



 

4. IMPRENSA 
Obtivemos uma boa divulgação na imprensa com o resultado. A imagem da premiação 
foi divulgada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Globo Esporte, Governo da Ba-
hia e veículos esportivos. Devido aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, a imprensa 
está aumentando a cobertura dos esporte olímpicos. 
 

 



 

 



 

 

 


