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Campeonato Mundial de Remo Sênior 2019 
Resultados Pesquisa de Opinião e Divulgação 
 
1. PESQUISA DE OPINIÃO 
Devido ao baixo número de atletas em cada evento, a pesquisa de opinião foi realizada 
de forma conjunta com todos os convocados aos campeonatos mundiais e copas do 
mundo após a realização do Mundial Sênior. O formulário de pesquisa foi enviado para 
25 participantes por e-mail. Os resultados de 2008 correspondem às respostas de 
três atletas da equipe paralímpica. 

• Participantes: 05 atletas e 02 membros da Comissão Técnica. 
• Amostra: Participaram dos eventos Mundial de Remo Júnior (01), Mundial de Remo 
Sub 23 (03) e Mundial de Remo Sênior (03). 
 

ITENS 2018  2019 

Transporte Aeroporto/Hotel 4,3 4,7 

Transporte Diário Hotel/Raia 4,3 4,9 

Alimentação no Local de Competição 4,0 4,3 

Alimentação Fora do Local de Competição 3,7 4,3 

Hospedagem 3,7 4,3 

Uniformes 3,3 3,4 

Equipe Técnica convocada 4,3 3,0 

Disponibilidade de barcos 4,3 3,6 

Planejamento Geral 4,3 3,7 

NOTA GERAL 4,0 4,0 
 

1.1 COMENTÁRIOS PESQUISA 

ALIMENTAÇÃO: Faltaram opções de comida para os atletas, pouca proteína e 
carboidrato sem variação. Café da manhã era bom (MUNDIAL JÚNIOR). 



 

HOSPEDAGEM: Banheiro era coletivo e disponível apenas uma vez ao dia, po-
rém os quartos eram confortáveis (MUNDIAL JÚNIOR). É necessário verificar os 
itens de acessibilidade dos hotéis na hora da reserva para os atletas de para-
remo, faltou acessibilidade (MUNDIAL SÊNIOR). 

UNIFORMES: Pouca quantidade de camisetas para toda a equipe, muitos dias 
de evento e calor (MUNDIAL JÚNIOR). Tecido do macaquinho ficava transparen-
te, necessita de alguns ajustes para uso no remo (MUNDIAL SUB 23). 

EQUIPE TÉCNICA: Técnico resolveu todos os problemas sozinho, a presença de 
um chefe de deleção permitiria focar mais na preparação dos atletas (MUNDIAL 
JÚNIOR). Sobrecarga de trabalho ao Guilherme, César poderia estar somando 
ao trabalho da equipe (MUNDIAL SÊNIOR). 

BARCOS: Equipe ficou sem barcos no primeiro dia (MUNDIAL JÚNIOR). Barcos 
da Fillippi não estavam adequados ao peso do atleta, vieram diferentes do que 
foi solicitado (MUNDIAL SÊNIOR). 

 
2. RESULTADOS INTERNET 
Para o Mundial Sênior, a divulgação do campeonato foi feita com vídeos ao invés de 
apenas fotos. A FISA transmitiu todas as provas, o que possibilitou ilustrar as posta-
gens com pequenos vídeos de 10 a 15 segundos dos atletas remando. No Facebook, 
os vídeos somaram 16.153 visualizações. O maior engajamento aconteceu no vídeo 
da final do Dois Sem Peso Leve Masculino: foi quatro vezes maior. Com 60 comparti-
lhamentos, o alcance foi de 7.243 pessoas apenas nessa postagem. De modo geral, o 
engajamento ficou igual ao do Pan-Americano, com mais de 10 mil ações. 

No Instagram, foram mais de 46 mil pessoas alcançadas com as postagens e os ví-
deos somaram 19.964 visualizações. A publicação mais visualizada foi a final do Dois 
Sem Peso Leve Masculino. Outro vídeo de destaque foi a semifinal do atleta Renê 
Campos, com quase 5 mil visualizações. O alcance ficou próximo do resultado do Pan-
Americano, mas no total de visualizações é o quarto evento do ano. No Twitter, foram 
61 compartilhamentos, o que ajudou a aumentar as visualizações para mais de 10 mil. 
O resultado ficou acima do Pan-Americano. 
 
 
 



 

• Facebook:  21 postagens (14 fotos + 17 vídeos) 
• Instagram: 21 postagens + 14 stories (26 fotos + 17 vídeos) 
• Twitter: 21 postagens (14 fotos + 17 vídeos) 
• E-mail Marketing: 1772 contatos 
• Site: 02 notícias  
• Galeria de Imagens: 232 fotos 
 

DE 23/08 A 17/10 2017 2018 2019 

Facebook 77.279 24.557 39.997 

Instagram ----- 22.200 77.736 

Twitter ----- 2.695 10.826 

Site 487 357 566 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 77.766 49.809 129.125 
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3. POSTAGENS CBR 
Neste evento, a CBR priorizou a postagem de vídeos para tornar as publicações mais 
interessantes, com trechos de 10 a 15 segundos das provas com atletas brasileiros. 
Desta forma, foi possível mostrar a equipe em ação e também aumentar o tempo de 
exposição da marca do apoiador. 
 

     

     

      

       



 

3. POSTAGENS ATLETAS 
Como havia um número maior de atletas neste campeonato, incluindo equipe olímpica 
e paralímpica, as postagens também foram em maior número. A dupla do Dois Sem, 
que conquistou a medalha de bronze, fez muitas postagens após a vitória. Os atletas 
paralímpicos fizeram diversas postagens em grupo, sempre uniformizados. 
 

       

       
 

 
 
 



 

4. IMPRENSA 
Apesar da pouca cobertura do evento na imprensa, ficou em destaque o Globo Espor-
te, que fez matérias diárias com os resultados do Mundial. O interesse se deu devido à 
expectativa de vagas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020. 
 

 

 



 

 

 



 

 


