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2º Desafio Remo Brasil de Remo Indoor 2020
Resultados Pesquisa de Satisfação e Divulgação
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: 50 atletas dos estados de Santa Catarina (24), São Paulo (05), Distrito Federal (4), Paraná (04), Rio Grande do Sul (04), Espírito Santo (02), Pará (02), Bahia (02),
Pernambuco (01), Rio de Janeiro (01), Goiás (01) e 02 atletas estrangeiros. Representam 42% do total de inscritos.
ITENS AVALIADOS

2020-01

2020-02

1. Acesso aos Desafios

100%

96,2%

2. Protocolo dos Desafios

100%

100%

3. Envio dos Resultados

98%

96,2%

4. Qualidade dos Desafios

96%

100%

5. Uso do Remoergômetro

100%

100%

6. Publicações nas Redes Sociais

98%

100%

98%

98,7%

NOTA GERAL
1.1 DADOS DOS PARTICIPANTES

Do total da pesquisa, 81% praticam remo em um clube ou associação, 13% em
uma academia ou box de crossfit e 6% treina de forma independente. O número
de participantes de academias aumentou, eram 8% na primeira edição do evento, reflexo da abertura das academias após o período de quarentena.
O perfil de atletas também mudou um pouco. Entre os avançados, caiu de 57%
na primeira edição para 46% na segunda. Os intermediários se mantiveram estáveis com 35% e o número de iniciantes aumento de 10% para 19%.

1.2 COMENTÁRIOS NA PESQUISA
ACESSO AOS DESAFIOS: “Eu só encontrava pelo Google, pelo site não.”
ENVIO DOS RESULTADOS: Relatado por duas pessoas que houve travamentos
e demora para envio do formulário. Erro no envio das imagens.
COMENTÁRIOS GERAIS: Retirar as categorias com poucos atletas do Ranking
Geral, pois estes atletas recebem pontuação máxima por falta de adversários.
Criar uma nova premiação para atletas que atingirem a pontuação máxima. Sugerido criar uma premiação em cada etapa. Sugestão de desafios curtos (tiros
de 500m). Sugerido abrir para outras marcas de equipamentos

1.3 COMENTÁRIOS REDES SOCIAIS E E-MAIL

2. RESULTADOS INTERNET
De forma geral, a 2ª Edição do Desafio Remo Brasil teve aumento de 36% nas visualizações totais. Nesta edição, cada desafio foi acompanhado de publicações com curiosidades sobre a raia que inspirou a prova, aumentando assim o número de publicações. O período do evento aumentou em uma semana. No Facebook, a audiência total
aumentou 85% em relação a primeira edição e o envolvimento geral ficou 100% maior.
As postagens com maior alcance foram as selfies com os resultados dos desafios e a
imagem da camiseta do evento (esta foi a 2ª publicação com mais visualizações e envolvimento). No Instagram, as visualizações aumentaram 46%, porém as interações
tiveram queda de 28%. A maior parte das interações foram no início (postagens sobre
as inscrições) e no final do evento (ranking). As postagens com maior visualização foram as curiosidades dos desafios. No Twitter houve queda de 25% na audiência, com
queda também no engajamento. Enquanto no site as visitas aumentaram 18%.
• Facebook: 33 postagens (98 fotos + 01 vídeo)
• Instagram: 33 postagens + 30 stories (128 fotos + 01 vídeo)
• Twitter: 33 postagens (88 fotos + 01 vídeo)
• E-mail Marketing: 1769 contatos
• Site: 04 notícias + Páginas com Resultados e Protocolos
DE 29/07 A 30/09

2020-01

2020-02

Facebook

8.586

15.874

Instagram

50.855

74.495

Twitter

13.125

9.738

Site

5.325

6.322

77.891

106.429

VISUALIZAÇÕES TOTAIS

COMPARAÇÃO COM OUTROS EVENTOS
132.454

Jovens Talentos 2019

114.714

106.429

93.966
77.891

Para-Remo 2019
Barcos Longos 2019
Barcos Curtos 2020

30.038

Desafio Remo Indoor 01
Desafio Remo Indoor 02

3. POSTAGENS DOS PARTICIPANTES
Esta edição teve menos participantes das categorias Sênior e Sub 23 (alto rendimento) e mais atletas das categoria Júnior e Máster. Este atletas costumam fazer mais
postagens e divulgar sua participação em eventos. Com a reabertura de academias,
tiveram mais fotos fora de casa. Os certificados também trouxeram ótimos resultados, grande parte dos atletas compartilhou em seus perfis.

4. POSTAGENS DA CBR
Com a estratégia dos desafios inspirados em raias e competições ao redor do mundo,
foi possível aumentar o número de publicações e torná-las mais interessantes. As
curiosidades sobre as raias deixaram as redes movimentas com assuntos pertinentes
ao remo. As fotos destaque foram selecionas para representar homens e mulheres
igualmente, de diversas categorias, além de clubes de todas as regiões do país. No
site, foi dado destaque para os atletas Máster (45% do total de inscritos).

4. POSTAGENS DOS APOIADORES
Esta edição do evento teve apoio da Hawk Sports e da Tritengo, que forneceram brindes para premiação aos atletas. Ambas as empresas compartilharam as artes do
evento em suas redes sociais ao longo dos desafios. A CBC, mesmo não sendo apoiadora deste evento, divulgou a abertura das inscrições em suas redes sociais.

5. IMPRENSA
Infelizmente, não houve cobertura da imprensa neste evento. No entanto, a abertura
das inscrições foi divulgada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

