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Jovens Talentos do Remo 2019 – Etapa 01 
Resultados Pesquisa de Opinião e Divulgação 
 
1. PESQUISA DE OPINIÃO 
A pesquisa de opinião impressa foi respondida durante o evento, porém apenas seis 
formulários retornaram à CBR. O resto dos formulários que haviam sido respondidos 
foram extraviados na Ilha do Pavão, a equipe da CBR não conseguiu encontrá-los. 

• Participantes: 06 pessoas 
• Amostra: Não havia identificação de atletas, técnicos ou clubes. Também não havia 
comentários na pesquisa, apenas as notas de cada item. 

ITENS 2019 – ETAPA 01 

Local do Campeonato 3,3 

Data do Campeonato 4,2 

Estrutura da Raia 3,3 

Disponibilidade de Barcos 2,8 

Medalhas/Troféus 4,3 

Divulgação Redes Sociais 4,2 

Organização 2,8 

Arbitragem 1,8 

Acesso aos Boletins 2,3 

NOTA GERAL 3,2 
 
 1.1 ORGANIZAÇÃO 

Este evento foi realizado em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), 
Grêmio Náutico União (GNU) e Remosul. As atividades foram divididas: 

CBC: Passagens e hospedagens dos clubes filiados. 
GNU: Infraestrutura, ambulância e fotografias. 
CBR: Regulamento, boletins, arbitragem, medalhas, combustível. 
REMOSUL: Cerimonial de premiação. 



 

1.2 COMENTÁRIOS NA INTERNET 

DIVULGAÇÃO: Recebemos alguns comentários nas redes sociais relacionados à 
falta de imagens durante o evento. As fotos enviadas na premiação do Troféu 
Brasil eram apenas da equipe do Grêmio Náutico União. Só foi possível postar 
mais fotos das equipes no domingo, após a premiação, e na terça-feira, quando 
todas as imagens foram enviadas pelo GNU à CBR. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. RESULTADOS INTERNET 
Devido à falta de imagens, o número de publicações nas redes sociais foi baixo. O total 
de visualizações ficou abaixo da metade do registrado nos eventos anteriores, porém 
a média de visualizações por postagem e a interação do público se manteve estável. 
Este resultado indica que se houvesse mais publicações, os números teriam sido simi-
lares ao do Barcos Curtos e Sul-Americano.  

• Facebook: 09 postagens (35 fotos) 
• Instagram: 09 postagens + 02 stories (37 fotos) 
• Twitter: 09 postagens (35 fotos) 
• E-mail Marketing: 1719 contatos 
• Site: 02 notícias + resultados oficiais 
• Galeria de Imagens: 576 fotos 
 

DE 22/04 A 10/06 2017 2018 2019 

Facebook 14.057 ----- 12.282 

Instagram ----- ----- 22.219 

Twitter ----- ----- 3.120 

Site 4.143 ----- 2.338 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS 18.200 NÃO REALIZADO 39.959 
 

 
2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

VISUALIZAÇÕES
Facebook Instagram Twitter Site



 

3. POSTAGENS ATLETAS 
Desta vez, as publicações de atletas foram em menor quantidade. Em parte, isto 
aconteceu devido a estes remadores estarem participando de uma competição pela 
primeira vez, por isso ainda não conhecemos grande parte deles. Os atletas Júnior que 
estavam no Barcos Curtos fizeram diversas publicações. 
 

       

       
 
 
 



 

3. POSTAGENS CLUBES 
A maior parte das publicações sobre o Jovens Talentos foi feita pelos clubes. Alguns 
fizeram uma cobertura diária de seus atletas no evento, demonstrando bastante inte-
resse nas categorias de base. O Grêmio Náutico União fez publicações apenas sobre 
seus atletas, a divulgação do evento com um todo foi muito pequena. 
 

       

       

 

 



 

     

     

     



 

4. IMPRENSA 
Infelizmente, também não houve cobertura da imprensa neste evento. A principal di-
vulgação ocorreu nos sites dos clubes participantes que compartilharam seus resulta-
dos. Algumas equipes tiveram matérias publicadas em jornais locais, destacando os 
resultados obtidos pelos clubes de cada estado. 

 

 



 

 

 



 

 

 


