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1. PESQUISA DE OPINIÃO 
O formulário com a pesquisa de opinião deste evento foi enviado por e-mail para 100 
participantes selecionados aleatoriamente entre atletas e comissão técnica. A mensa-
gem foi visualizada por 14 pessoas e apenas 05 responderam à pesquisa. A pesquisa 
deste ano foi diferente em relação ao ano anterior. Os resultados de 2019 (pontuação 
de 01 a 05) foram transformados em porcentagem para comparação com o resultado 
atual, que avalia o nível de satisfação de cada item do evento de 0 a 100%. 

• Participantes: 05 pessoas 
• Amostra: Identificaram-se como 01 atleta, 01 dirigente e 03 técnicos, dos estados 
do Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina. 
 

ITENS 2018 – RIO DE JANEIRO 2019 – RIO DE JANEIRO 

1. Local do Campeonato 88% 100% 

2. Estrutura da Raia 90% 100% 

3. Local para equipamentos NÃO AVALIADO 100% 

4. Arbitragem 84% 80% 

5. Acesso aos Boletins 92% 100% 

6. Transmissão das provas NÃO AVALIADO 80% 

7. Divulgação Redes Sociais 84% 100% 

8. Medalhas/Troféus 88% 80% 

NOTA GERAL 87,6% 92,5% 
 

1.1 COMENTÁRIOS NA PESQUISA 

ESTRUTURA DA RAIA: Elogios à estrutura da raia. Mencionado que o baliza-
mento estava bom. Este item teve todas as notas e comentários positivos. 



 

ARBITRAGEM: Item com avaliação baixa, relatado que houve mudanças no 
procedimento de largada (não foi especificado o que aconteceu). 

TRANSMISSÃO: Relatado que algumas provas foram transmitidas pela meta-
de. Muitas dúvidas nas redes sociais em relação à transmissão. 

 

 

MEDALHAS E TROFÉUS: Sugerido medalhas “com mais vida.” 

COMENTÁRIOS GERAIS: Realizar o evento em outros estados. Clubes do Rio de 
Janeiro não deveriam utilizar os barcos da CBR. Evento fica caro para os clubes 
de fora do Rio de Janeiro. Muita divulgação dos clubes cariocas nas redes soci-
ais. Elogios para a palestra antidopagem nas redes sociais. 

 
 



 

2. RESULTADOS INTERNET 
O alcance total do Facebook neste evento foi relativamente baixo, se comparado ao 
Brasileiro de Barcos Curtos, que teve quase o dobro de alcance. O envolvimento, no 
entanto, foi 12% maior, apesar de estar abaixo da média anual. O maior envolvimento 
aconteceu nas fotos das equipes em preparação na Lagoa, com resultado inclusive 
maior do que na premiação de domingo (730 contra 330 interações). 

No Instagram, a maior visualização foi nas fotos da premiação de sábado (5.075 aces-
sos). Este foi o segundo evento mais visualizado em 2019, ficando atrás apenas do 
Pan-Americano. O total de visualizações aumentou 190% em relação ao ano passado, 
enquanto o total do Facebook caiu pela metade. Isso mostra que o Instagram é a rede 
social com mais força neste momento na comunidade do remo. 

No Twitter, a postagem mais visualizada foi das palestra antidopagem (499 acessos). 
Resultado positivo também no site, que teve o número de acessos às notícias do 
evento maior do que nos anos anteriores. A transmissão das provas pelo YouTube 
teve o mesmo resultado que o Sul-Americano (com 8.738 visualiações), mostrando 
que há potencial para crescer neste formato de divulgação. 

• Facebook: 17 postagens (77 fotos) 
• Instagram: 17 postagens + 33 stories (77 fotos) 
• Twitter: 17 postagens (53 fotos) 
• YouTube: 02 transmissões (9h27) 
• E-mail Marketing: 1758 contatos 
• Site: 02 notícias + resultados oficiais 
• Galeria de Imagens: 806 fotos 
 

DE 21/10 A 20/02 2017 2018 2019 

Facebook 33.892 13.242 19.408 

Instagram ----- 32.702 95.370 

Twitter ----- 3.338 4.984 

YouTube ----- ----- 8.593 

Site 2.282 1.677 4.099 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 36.174 50.959 132.454 
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3. POSTAGENS CBR 
Em parceria com o Vasco da Gama, clube anfitrião do evento com apoio do CBC, foi 
realizada cobertura fotográfica dos cinco dias de atividades, incluindo o Congresso 
Técnico. Também foram feitas imagens para divulgação de Listas de Partida, convites 
para a palestra antidopagem e transmissão do YouTube. 

      

       



 

4. IMPRENSA 
Não houve cobertura da imprensa neste evento, porém tivemos a presença de um 
representante da equipe de comunicação do Comitê Olímpico do Brasil, que esteve na 
raia para conversar com os atletas do Time Brasil. O COB fez postagens em suas redes 
sociais entrevistando os atletas e convidando o público para acompanhar o evento. 

 

     
 

 


