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Campeonato Mundial de Remo Júnior 2019 
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 
Apesar de ter apenas um barco participantes, o Mundial Júnior obteve boa audiência. 
O evento aconteceu no mesmo período do Pan-Americano, o que pode ter influencia-
do no resultado. No Facebook, comparando com 2018, a audiência aumentou de 10 
mil para 17 mil pessoas, com um envolvimento 6 vezes maior. 

A maior audiência no Facebook foi o vídeo com a prova de Repescagem. Com 6500 
pessoal alcançadas, o resultado ficou 120% cima da foto mais visualizada. O envolvi-
mento foi maior que o dobro no vídeo. No Instagrma, o vídeo também foi a postagem 
com maior alcnace. Enquanto a média do evento foi de 1825 pessoas por postagem, o 
vídeo atingiu 3450 pessoas. As interações aumentaram 200% nesta postagem. 

A audiência total do Instagram foi de 20 mil visualizações a mais em comparação com 
o resultado de 2018. A média de visualizações por postagem dobrou. O Twitter, ape-
sar de ter um público menor para o remo, tem apresentado melhoras também, com o 
dobro de visualizações totais para este evento. 
 
• Facebook: 08 postagens (10 fotos + 01 vídeo) 
• Instagram: 08 postagens + 04 stories (14 fotos + 01 vídeos) 
• Twitter: 08 postagens (11 fotos + 01 vídeo) 
• E-mail Marketing: 1744 contatos 
• Site: 02 notícias  
• Galeria de Imagens: 21 fotos 
 



 

DE 01/08 A 08/10 2017 2018 2019 

Facebook ---- 10.903 17.289 

Instagram ----- 9.218 29.049 

Twitter ----- 846 1.657 

Site ----- 266 357 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS Não Participou 21.233 48.352 
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3. POSTAGENS ATLETAS E TREINADORA 
A treinadora Letícia Muziol, que acompanhou os atletas em Tóquio, fez uma ótima 
cobertura da participação. Foram várias fotos da dupla em treinamento e preparação 
para as provas, sempre uniformizados. Os clubes dos atletas também fizeram posta-
gens sobre a participação no Mundial Júnior. 
 

       

       

       
 
 



 

4. IMPRENSA 
Infelizmente, não houve cobertura da imprensa sobre o Mundial Júnior. Tivemos ape-
nas notícias no Olimpíada Todo Dia, que cobre todos os esportes olímpicos. 

 

 

 

 


