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1. PESQUISA DE OPINIÃO 
Pesquisa de opinião online respondida de forma voluntária por atletas e técnicos ins-
critos no evento. Foi divulgada pelas redes sociais da CBR e entre os participantes da 
pesquisa foram sorteados dois kits da Seleção Brasileira de Remo. A pesquisa deste 
ano foi diferente em relação aos anos anteriores. Os resultados de 2018 e 2019 (pon-
tuação de 01 a 05) foram transformados em porcentagem para comparação com o 
resultado atual, que avalia o nível de satisfação de cada item de 0 a 100%. 

• Participantes: 29 pessoas 
• Amostra: 01 técnico e 28 atletas dos estados do Rio de Janeiro (06), Rio Grande do 
Norte (02), Rio Grande do Sul (07), Santa Catarina (02) e São Paulo (07). Cinco respos-
tas sem identificação. Representam 15% do total de inscritos. 

ITENS 2018 – SP 2019 – RJ 2019 – SP 

1. Local do Campeonato 92% 70% 93% 

2. Estrutura da Raia 84% 34% 89% 

3. Local para Equipamentos NÃO AVALIADO NÃO AVALIADO 86% 

4. Arbitragem 78% 56% 93% 

5. Acesso aos Boletins 90% 56% 96% 

6. Transmissão das Provas NÃO AVALIADO NÃO AVALIADO 65% 

7. Divulgação Redes Sociais 80% 48% 93% 

8. Medalhas/Troféus 82% 40% 82% 

NOTA GERAL 84% 50% 87% 
 
 1.1 COMENTÁRIOS NA PESQUISA 

LOCAL DO EVENTO: Sugerido que o evento seja realizado no Rio de Janeiro 
porque a maioria dos clubes e atletas inscritos são de lá. 



 

ESTRUTURA DA RAIA: Relatado que a raia era estreita, principalmente parte de 
aquecimento. A marola empurrava os barcos para as pedras. Atleta que estava 
em sua primeira participação não sabia as regras de circulação, sentiu dificul-
dades (pode-se fazer um mapa para evitar este problema). 

LOCAL PARA EQUIPAMENTOS: O local era apertado, com muita lama e poças 
d’água. Barcos ficaram expostos à chuva e vento forte. 

ARBITRAGEM: Relatado que o balizamento estava ruim. Os barcos da arbitra-
gem faziam ondas para os últimos colocadas nas provas. 

ACESSO AOS BOLETINS: Houve erro na Lista de Partidas de domingo, faltou o 
nome de um atleta, mas depois foi corrigido a tempo de participação. 

TRANSMISSÃO: Transmissão com falhas e quedas. Algumas provas ficaram 
sem imagens. Sugerido mais drones e melhorias nos cortes de câmera. 

DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS: Sugerido aumentar o número de postagens. 
Mais diversidade, colocar mais imagens de clubes de fora do Rio. 

MEDALHAS/TROFÉUS: Poderia ser diferente todos os anos. Entregar mais 
prêmios além das medalhas: brindes, relógios, óculos, livros sobre remo.  

COMENTÁRIOS GERAIS: Elogios ao campeonato, relatado evolução de 2019 
para 2020. Raia da Lagoa oferece mais segurança e comodidade. Usar alinha-
dores em todas as provas. Fazer repescagens no mesmo dia das Eliminatórias. 
Poderia se aproveitar desse momento de campeonato para palestras sobre 
remo, regras, arbitragem, doping, conduta ética, segurança e saúde. Ficou con-
fuso o horário da pesagem para os atletas Peso Leve. 

COMENTÁRIO DE REDES SOCIAIS: Elogios ao evento. Relatos sobre a queda na 
transmissão ao vivo. Muitas solicitações de resultados e transmissão (neces-
sário melhorar a divulgação destes itens). 

 



 

 

 
 

2. RESULTADOS INTERNET 
Este evento teve um resultado bastante expressivo, foram mais de 114 mil visualiza-
ções no total, 28% acima do ano anterior. O maior crescimento foi no Instagram, onde 
o público da CBR tem se concentrado. Além da transmissão no YouTube, neste evento 
foi produzido um vídeo resumo, que se tornou uma das publicações mais visualizadas 
e de maior engajamento nas redes sociais. A publicação de notícias diárias no site 
também deu resultados, foram 4413 acessos aos textos. 

No Facebook, o maior alcance foi na publicação da Galeria de Imagens (2350 pessoas) 
e no vídeo do evento (1967 pessoas). O envolvimento do público foi maior nas fotos 
da premiação (525 ações), seguido pela Galeria de Imagens e pelo vídeo. O vídeo tam-
bém foi a segunda publicação mais compartilhada (32 vezes), perdendo apenas para o 
resultado final do campeonato (34 vezes). 



 

No Instagram o maior alcance acontece nas fotos do resultado da Seletiva: Vanessa 
Cozzi (2437 pessoas) e Uncas Tales (2414 pessoas) foram as imagens mais visualiza-
das. Em terceiro lugar está o vídeo, com 2373 visualizações. Destaque também para  
o remo feminino, que ficou em quaro lugar nas publicações de maior alcance, foram 
2316 pessoas. O vídeo foi a publicação mais curtida do evento (622). 

• Facebook: 21 postagens (28 fotos + 01 vídeo) 
• Instagram:  27 postagens + 01 stories (39 fotos + 01 vídeo) 
• Twitter:  25 postagens (37 fotos + 01 vídeo) 
• YouTube: 02 transmissões + 01 vídeo promocional 
• E-mail Marketing:  1843 contatos 
• Site: 06 notícias + resultados oficiais 
• Galeria de Imagens: 644 fotos 
 

DE 23/01 A 05/03 2017 2018 2019 2020 

Facebook 31.893 15.557 28.207 21.431 

Instagram ----- 7.448 25.361 63.860 

Twitter ----- ----- 27.451 14.009 

Site 7.386 8.769 8.291 9.068 

YouTube ----- ----- ----- 6.346 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 39.279 31.774 89.310 114.714 
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3. POSTAGENS CBR 
Além das tradicionais postagens divulgando as Listas de Partidas, foram feitos posts 
explicativos sobre etapas do evento contendo informações sobe o Congresso Técnico 
e a pesagem para quem ainda é leigo no remo. O vídeo foi divulgado nas redes sociais 
com link para o vídeo completo no YouTube. A cobertura fotográfica deu destaque aos 
atletas, com fotos individuais feitas após o término de cada prova.   

       

       



 

4. IMPRENSA 
Infelizmente, não houve cobertura da imprensa neste evento. A principal divulgação 
ocorreu nos sites dos clubes e apoiadores, que compartilharam seus resultados. As 
matérias publicadas no site da CBR geraram bom conteúdo para os parceiros. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


