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1. PESQUISA DE OPINIÃO 
A participação da Seleção Brasileira de Remo neste evento é realizada através de mis-
são do COB, a CBR não possui interferência no planejamento da viagem e uniformes. 
Portanto, não foi realizada pesquisa de opinião com os atletas. 
 
2. RESULTADOS INTERNET 
Os resultados deste evento foram muito positivos. Com a grande quantidade de fotos 
recebidas, foi possível fazer postagens nas redes para cada barco separadamente e 
notícias diárias no site da CBR. Na soma geral da audiência, este é o evento recorde de 
2019 até o momento, com mais de 160.000 visualizações totais. O valor ficou 20% 
acima da marca do Sul-Americano, segundo evento com mais audiência. 

     

No Facebook, o destaque foram as postagens da equipe feminina. A foto das remado-
res convocadas teve 25% mais alcance do que a segunda postagem de maior audiên-
cia. O resultado geral do Facebook foi de 46.982 pessoas alcançadas, porém não foi 
possível comparar com o Pan de 2015, porque a plataforma não disponibiliza mais os 
resultados de audiência das postagens antigas. 



 

No Instagram, a foto da equipe feminina também foi a postagem com maior alcance, 
inclusive com audiência maior que as postagens sobre os medalhistas. A interação, no 
entanto, foi maior quando as postagens eram sobre o pódio. O destaque foi para as 
imagens do barco M4-, que tiveram a maior interação durante o evento. No total, fo-
ram 48.217 pessoas alcançadas no Instagram, somando mais de 160 mil visualiza-
ções. O resultado ficou acima do Sul-Americano e do Barcos Curtos. Desde o início do 
ano, a CBR possui quase mil novos seguidores no Instagram. 

• Facebook: 32 postagens (51 fotos) 
• Instagram: 32 postagens + 23 stories (74 fotos) 
• Twitter: 32 postagens (51 fotos) 
• E-mail Marketing: 1770 contatos 
• Site: 06 notícias  
• Galeria de Imagens: 263 fotos (03 galerias) 
 

DE 07/07 A 02/10 2015 2019 

Facebook ----- 46.986 

Instagram ----- 104.169 

Twitter ----- 9.870 

Site 1.705 3.087 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 1.705 164.112 
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3. POSTAGENS ATLETAS 
Grande parte dos atletas fez muitas postagens sobre a participação no Pan, desde a 
convocação até o retorno para o Brasil. Alguns poucos não fizeram divulgação e não 
interagiram com os outros atletas nas redes sociais. O destaque foi para os atletas 
Emanuel Borges e Vangelys Reinke, que fizeram vídeos após o término das provas, 
apresentando a Vila Olímpica e comentando sobre os resultados do seu barco. 
 

         

         
 
 



 

       

       

       



 

4. IMPRENSA 
Durante todo o período das provas de remo, houve bastante divulgação na imprensa e 
nas redes sociais dos veículos. O Globo Esporte fez matérias diárias com os resultados 
do remo e os medalhistas foram apresentados no Jornal Nacional. Infelizmente, não 
houve transmissão ao vivo das provas e a cobertura fotográfica do COB foi apenas em 
um dos dias de finais. Com mais conteúdo, a divulgação teria sido ainda melhor. 

       

       

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


