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Brasileiro de Barcos Curtos 2019 
Resultados Pesquisa de Opinião e Divulgação 
 
1. PESQUISA DE OPINIÃO 
Pesquisa de opinião impressa respondida durante o evento. Os resultados ficaram 
bem abaixo do mesmo evento realizado em São Paulo, em 2018. Infelizmente, perce-
beu-se que algumas pessoas responderam a pesquisa de má-fé: diversos atletas do 
Rio de Janeiro deram nota mínima para todos os itens, inclusive para o local do evento; 
no item Redes Sociais, foi comentado que era “inexistente”, porém a CBR publicou 
mais de 100 fotos e teve audiência acima dos anos anteriores. 

• Participantes: 31 pessoas 
• Amostra: Identificaram-se como atletas dos clubes Botafogo (11), Flamengo (07), 
Guaíba-Porto Alegre (03), Vasco da Gama (03) e Aldo Luz (02). Cinco respostas sem 
identificação. Representam 15% do total de atletas inscritos. 

ITENS 2018 – SÃO PAULO 2019 – RIO DE JANEIRO 

Local do Campeonato 4,6 3,5 

Data do Campeonato 4,7 1,8 

Estrutura da Raia 4,2 1,7 

Disponibilidade de Barcos 3,6 1,5 

Medalhas/Troféus 4,1 2,0 

Divulgação Redes Sociais 4,0 2,4 

Organização 2,8 2,1 

Arbitragem 3,9 2,8 

Acesso aos Boletins 4,5 2,8 

NOTA GERAL 4,0 2,3 
 
  
 
 



 

1.1 COMENTÁRIOS NA PESQUISA 

LOCAL/DATA DO EVENTO: Sugerido que o evento seja mantido em São Paulo 
nos meses de fevereiro (6 pessoas) ou março (3 pessoas), evitando choque de 
datas com o Sul-Americano. 

DIVULGAÇÃO: Melhorar a qualidade das medalhas (4 pessoas). Melhorar a qua-
lidade das redes sociais (3 pessoas). Boletim Informativo do primeiro dia foi 
publicado com atraso, nos outros dias estava normal. Recebemos elogios mui-
to positivos nas redes sociais sobre o trabalho do fotógrafo. 

 

 

ORGANIZAÇÃO: Melhorar a estrutura das raias, algumas estavam boas e ou-
tras estavam ruins. Faltou água e comida para os atletas (7 pessoas). Clubes do 
Rio de Janeiro utilizaram barcos da CBR ao invés dos barcos próprios. 

 
 
 
 
 
 



 

2. RESULTADOS INTERNET 
O evento teve cobertura fotográfica nas redes sociais da CBR. O Barcos Curtos sempre 
apresenta uma audiência e participação grandes, pois há muitos atletas e categorias 
representados nas provas. A interação no Facebook foi 48% maior que em 2018 e a 
audiência total de visualizações foi 180% maior, isso se deve ao aumento do público 
no Instagram e à reativação do Twitter Remo Brasil. 

• Facebook: 23 postagens (119 fotos) 
• Instagram:  22 postagens + 36 stories (119 fotos) 
• Twitter:  23 postagens (119 fotos) 
• E-mail Marketing:  1213 contatos 
• Site: 2 notícias + resultados oficiais 
• Galeria de Imagens: 565 fotos 
 

DE 10/04 A 21/05 2017 2018 2019 

Facebook 31.893 15.557 28.207 

Instagram ----- 7.448 25.361 

Twitter ----- ----- 27.451 

Site 7.386 8.769 8.291 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 39.279 31.774 89.310 
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3. POSTAGENS ATLETAS 
Os atletas sempre publicam muitas fotos durante o Barcos Curtos, principalmente dos 
resultados conquistados ao longo do campeonato. A divulgação que os atletas fazem 
nos eventos nacionais é de seus clubes. Muitos também marcam o Time Brasil, porém 
o COB foca em eventos da Seleção Brasileira. Infelizmente, o uso das hashtags oficiais 
dos eventos ainda é baixo, mas tem aumentado no Instagram. 

     
 

     
 
 



 

     

     

     



 

3. POSTAGENS CLUBES 
Este ano, notamos uma participação grande dos clubes nas redes sociais. Havia mui-
tas publicações sobre os atletas, sobre os resultados e também divulgação do evento. 
A mídia dos clubes grandes é muito importante, pois atrai os torcedores que normal-
mente seguem os clubes por causa de outros esportes com mais publicidade. 

     
 

     
 

 
 



 

4. IMPRENSA 
Infelizmente, não houve cobertura da imprensa neste evento. A principal divulgação 
ocorreu nos sites dos clubes participantes, que compartilharam seus resultados. 

 

 

 



 

 

 


