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Copa Norte Nordeste de Remo 2019 
Resultados Pesquisa de Opinião e Divulgação 
 
1. PESQUISA DE OPINIÃO 
Não foi realizada pesquisa de opinião com os participantes. 
 
2. RESULTADOS INTERNET 
A audiência da Copa Norte Nordeste no Facebook apresentou uma queda significativa 
em relação a 2018, com 43% menos visualizações. Entre as postagens feitas, as fotos 
da cerimônia de premiação foram as que tiveram maior alcance. O envolvimento geral 
do público foi baixo, menos da metade da média anual para 2019. 

Em contrapartida, o Instagram apresentou aumento de 180% nas visualizações, um 
resultado muito expressivo. O alcance individual das publicações se manteve estável 
durante os dias do evento, sem grandes oscilações. O total de visualizações ficou aci-
ma da média anual, mas as interações foram baixas se comparadas a outros eventos 
nacionais. O resultado de interação ficou abaixo do obtido no Jovens Talentos (733 
contra 405 na Norte Nordeste), mesmo o alcance deste evento sendo 15% maior. 

• Facebook: 09 postagens (36 fotos) 
• Instagram:  09 postagens + 20 stories (57 fotos) 
• Twitter:  09 postagens (36 fotos) 
• E-mail Marketing:  1742 contatos 
• Site:  02 notícias + resultados oficiais 
• Galeria de Imagens: 844 fotos 
 

DE 20/09 A 20/02 2017 2018 2019 

Facebook ----- 10.796 6.115 

Instagram ----- 15.985 44.915 

Twitter ----- 895 3.019 

Site ----- 1.073 986 

VISUALIZAÇÕES TOTAIS NÃO REALIZADO 28.749 55.035 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VISUALIZAÇÕES
Facebook Instagram Twitter Site



 

3. POSTAGENS CBR 
A CBR realizou cobertura fotográfica dos dois dias de evento, fazendo publicações no 
Instagram, Facebook e Twitter. O envio rápido das imagens pelo fotógrafo permitiu 
que fossem feitas diversas publicações ao longo do dia e que a galeria completa de 
fotos fosse divulgada logo após o término das provas. Nos Stories foram utilizadas 
fotos de atletas destaque e da comemoração dos vencedores. 
 

      

      

       



 

4. POSTAGENS ATLETAS E CLUBES 
Por ser um evento regional, as postagens do público e dos atletas ficam concentradas 
nos estados envolvidos e são em menor número. Ao mesmo tempo, há uma divulga-
ção relativamente expressiva porque é um evento tradicional na região. 
 

     

        

       
 

 
 
 



 

4. IMPRENSA 
Infelizmente, não houve cobertura da imprensa neste evento. Além de algumas notas 
em jornais locais, foi encontrada apenas uma notícia sobre o evento, focando na parti-
cipação de atletas do Rio Grande do Norte. O perfil do Instagram CBXSportTV, focado 
em esporte amador de Salvador, postou muitas imagens do evento em tempo real. 
 

 


