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Jovens Talentos do Remo 2019 – Etapa 02 
Resultados Pesquisa de Opinião e Divulgação 
 
1. PESQUISA DE OPINIÃO 
Não foi realizada pesquisa de opinião com os participantes. 
 

1.2 COMENTÁRIOS NA INTERNET 
Foram diversos comentários positivos nas redes sociais sobre o evento, princi-
palmente em relação a prova final de Oito Com. Esta prova não valeu pontua-
ção e foi formada por barcos mistos para integração entre os atletas. 

 

 

 



 

2. RESULTADOS INTERNET 
O resultado geral desta edição do Jovens Talentos foi maior do que a soma dos even-
tos anteriores. O Jovens Talentos está se consolidando e atraindo mais público, tanto 
em audiência como em participação de atletas inscritos. No Facebook, o maior alcance 
e engajamento foi na publicação com as fotos das provas finais (2749 pessoas). O al-
cance geral desta etapa foi 33% maior do que a primeira etapa em abril. No Instagram, 
o maior alcance foi no início do evento, nas fotos do treinamento (2225 pessoas), mas 
a maior interação aconteceu na publicação sobre a Galeria de Imagens (183 ações). O 
alcance desta etapa foi o dobro da primeira etapa e as visualizações totais no Insta-
gram saltaram de 22 mil para 69 mil. No Twitter, o destaque foi para a postagem do 
Flamengo como vencedor, que teve o dobro de alcance da segunda publicação mais 
visualizada. O Flamengo tem um público muito participativo nesta rede. 

• Facebook: 12 postagens (53 fotos) 
• Instagram: 12 postagens + 30 stories (53 fotos) 
• Twitter: 12 postagens (41 fotos) 
• E-mail Marketing: 1782 contatos 
• Site: 02 notícias + Resultados Oficiais 
• Galeria de Imagens: 897 fotos 

DE 13/11 A 20/02 2017 2019/01 2019/02 

Facebook 14.057 12.282 16.352 

Instagram ----- 22.219 69.892 

Twitter ----- 3.120 4.558 

Site 4.143 2.338 3.164 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 18.200 39.959 93.966 
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3. POSTAGENS CBR 
A cobertura fotográfica da CBR foi realizada durante os dois dias de Finais, sábado e 
domingo. Nos dias anteriores, foram publicadas as chamadas para Listas de Partida e 
fotos feitas pela própria equipe para informar o andamento do campeonato. 
 

     

     
 



 

4. IMPRENSA 
A principal divulgação deste evento na mídia ocorreu nos sites dos clubes participan-
tes que compartilharam seus resultados. Algumas equipes tiveram matérias publica-
das em jornais locais, destacando os resultados obtidos pelos clubes de cada estado. 
Como é um evento de categorias de base, é pouco atrativo para a imprensa. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


