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1. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
A pesquisa de satisfação online foi respondida de forma voluntária pelos participantes 
inscritos no evento. Após responder às perguntas, os atletas podiam fazer o download 
de um certificado de participação com seu resultado oficial. 

• Participantes: 52 pessoas 
• Amostra: 52 atletas dos estados do Rio Grande do Sul (18), Santa Catarina (12), São 
Paulo (6), Distrito Federal (5), Rio de Janeiro (5), Pernambuco (2), Espírito Santo (1), 
Pará (1) e Paraná (1). Representam 41% do total de inscritos. 

ITENS AVALIADOS 2020 

1. Acesso aos Desafios 100% 

2. Protocolo dos Desafios 100% 

3. Envio dos Resultados 98% 

4. Qualidade dos Desafios 96% 

5. Uso do Remoergômetro 100% 

6. Publicações nas Redes Sociais 98% 

NOTA GERAL 98% 
 
 1.1 DADOS DOS PARTICIPANTES 

Do total de inscritos, 88% praticam remo em um clube ou associação, 8% em 
uma academia ou box de crossfit, e 4% treinam de forma independente. 57% se 
consideram atletas avançados, 33% intermediários e 10% iniciantes. 

 
1.2 COMENTÁRIOS NA PESQUISA 
QUALIDADE DOS DESAFIOS: Comentário de um atleta: “Os desafios 1, 2 e 4 
[eram interessantes]. O 3 achei parecido com o 4, acho que poderiam ter ex-
plorado um treino mais longo ou intervalado.” 



 

ENVIO DOS RESULTADOS: Comentário de um atleta da categoria Máster: “A 
pouca participação dos idosos se deve muito mais à pouca intimidade com a TI 
do que a falta de atletas, eu mesmo que por dever de ofício tive que aprender 
[...]. Hoje recebendo as publicações da CBR estou com o assunto dominado, 
mas se for possível facilitar, acredite, vem muito mais gente.” 

PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS: Comentário de um atleta: “A foto do cata-
rinense que precede os resultados é no mínimo infeliz: (a) o cara está no clube, 
fator que todos os demais estavam impedidos; (b) o orientador, de máscara, 
com megafone berrando, fator que todos os demais estavam impedidos [...]. 
Concluindo, neste caso não foi cumprido o isolamento social, objetivo da com-
petição, [...] me parece mais um caso de esperteza.” Foi esclarecido ao atleta 
que, devido a autorização de abertura dos clubes esportivos em Santa Catarina 
pelo governo estadual, não houve quebra de regras. O regulamento também 
não proíbe a orientação de um treinador. 

COMENTÁRIOS GERAIS: Sugerido organizar as categorias Máster por faixas 
etárias diferentes das categorias oficiais da FISA. 

 

 

 

 



 

1.3 COMENTÁRIOS REDES SOCIAIS E E-MAIL 

 

 

   

 

 

 

 

 
 



 

2. RESULTADOS INTERNET 
Este evento obteve audiência abaixo dos principais eventos da CBR, porém muito po-
sitiva por ser a primeira edição. O número de visitantes no site aumentou 41% em re-
lação ao período anterior. A notícia sobre o treino de 200k da Seleção Brasileira, com 
dicas para os participantes do desafio, impulsionou o bom resultado. Duas postagens 
sobre o treino estão entre as três com maior engajamento no Facebook. No Insta-
gram, a postagem com as selfies dos participantes no Desafio 01 teve o maior núme-
ro de visualizações. A foto do atleta na Antártica foi a imagem mais curtida. No Twit-
ter, a notícia dos vencedores teve 6 retweets, mesmo sendo um número pequeno, o 
total de impressões foi de 7.842. A segunda postagem mais vista obteve 700 impres-
sões. O bom resultado nesta rede vem com engajamento dos usuários. 

• Facebook: 16 postagens (37 fotos + 01 vídeo) 
• Instagram:  16 postagens + 30 stories (63 fotos + 01 vídeo) 
• Twitter:  16 postagens (37 fotos + 01 vídeo) 
• E-mail Marketing:  1844 contatos 
• Site: 02 notícias + Resultados Oficiais + Protocolos 
 

DE 29/04 A 09/06 2020 

Facebook 8.586 

Instagram 50.855 

Twitter 13.125 

Site 5.325 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 77.891 
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COMPARAÇÃO COM OUTROS EVENTOS

Jovens Talentos 2019

Para-Remo 2019

Barcos Longos 2019

Barcos Curtos 2020

Desafio Remo Indoor



 

3. POSTAGENS PARTICIPANTES 
Devido a facilidade de uso, os stories do Instagram tem sido a principal ferramenta 
utilizada por atletas, técnicos e clubes para compartilhar publicações com a CBR. Ao 
longo do Desafio, diversos participantes postaram vídeos e fotos no remoergômetro. 
O envio das selfies para comprovação do resultado foi um bom incentivo a esta parti-
cipação. Alguns clubes também compartilharam o resultado de seus atletas. 

       

       
  

 



 

4. POSTAGENS CBR 
Por ser um evento online, não foi possível realizar cobertura fotográfica diária como 
ocorre nos campeonatos. Essa dificuldade foi contornada com a criação de imagens de 
divulgação dos desafios e uso das selfies enviadas pelos atletas. O conteúdo das re-
des foi complementado com uma matéria nos site sobre o desafio da Seleção Brasilei-
ra, que completou 200k no remoergômetro em casa. 
 

       

       



 

 



 

 



 

5. IMPRENSA 
Infelizmente, não houve cobertura da imprensa neste evento. No entanto, o Desafio 
foi divulgado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). 

 


