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Resultados Pesquisa de Opinião e Divulgação 
 
1. PESQUISA DE OPINIÃO 
Devido ao baixo número de atletas em cada evento, a pesquisa de opinião com os 
convocados aos campeonatos internacionais será feita de forma conjunta no final da 
temporada, após a participação da Seleção Brasileira no Mundial Sênior. Desta forma, 
será possível obter uma amostra maior e menos individualizada. 
 
2. RESULTADOS INTERNET 
Como não houve pódio para o Brasil no Mundial Sub 23, a audiência do evento ficou 
abaixo do resultado obtido em 2018. No entanto, os número são bastante positivos, 
pois no ano anterior a audiência havia sido recorde com o bicampeonato do atleta Un-
cas Tales Batista. No Instagram, as visualizações aumentaram 52% em relação a 
2018, com aumento também nas interações e curtidas. O vídeo com a prova final do 
atleta Lucas Verthein foi a postagem com maior alcance (2634 pessoas) e visualiza-
ções (4722), confirmando que os vídeos melhoram os resultados de audiência. 

O resultado geral do Facebook foi metade do alcançado em 2018. O envolvimento do 
público, no entanto, foi 53% maior. Os atletas que fizeram estreia no Mundial atraíram 
muitos comentários e interações, principalmente a dupla feminina. Os resultados da 
dupla feminina teve audiência 15% maior e envolvimento 90% acima das postagens 
sobre as provas masculinas. No Facebook, o vídeo ficou com 2920 visualizações. 

    

 



 

• Facebook: 10 postagens (11 fotos + 01 vídeo) 
• Instagram: 10 postagens (11 fotos + 01 vídeos) 
• Twitter: 10 postagens (11 fotos + 01 vídeo) 
• E-mail Marketing: 1727 contatos 
• Site: 02 notícias  
• Galeria de Imagens: 39 fotos 
 

DE 23/07 A 26/08 2017 2018 2019 

Facebook 22.595 36.412 16.789 

Instagram ----- 19.623 29.842 

Twitter ----- 4.617 3.533 

Site 409 291 542 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 23.004 60.943 50.706 
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3. POSTAGENS ATLETAS 
Os atletas estreantes no Mundial fizeram muitas postagens sobre sua participação. A 
dupla Iago Costa e Warley Rocha fez inclusive uma transmissão ao vivo, conversando 
com outros atletas e familiares pelo Instagram. As publicações sobre as duplas estre-
antes foram também muito compartilhadas em perfis de amigos e de outros atletas, 
que postaram mensagens de incentivo aos remadores. 
 

       

       
 
 



 

4. IMPRENSA 
Infelizmente, não houve cobertura da imprensa sobre o Mundial Sub 23. Os remado-
res brasileiros tiveram alguns destaques no site da FISA e a dupla Iago Costa e Warley 
Rocha foi matéria na versão impressa do Jornal A Tribuna, do Espírito Santo. A foto 
original utilizada foi divulgada pela CBR, com ambos os atletas uniformizados. 

 

 

 



 

 


