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Temporada 2021 – Relatório de Divulgação
1. PESQUISA DE OPINIÃO
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: 76 pessoas
• Amostra: 76 pessoas dos estados do Rio de Janeiro (23), Santa Catarina (21), Rio
Grande do Sul (10), Rio Grande do Norte (06), São Paulo (06), Distrito Federal (03), Espírito Santos (03), Pernambuco (03) e Bahia (01).
ITENS AVALIADOS

2018

2019

2021

1. Local do Campeonato

88

100

96,1

2. Utilização da Raia

90

100

84,2

NÃO AVALIADO

100

97,4

4. Arbitragem

84

80

88,2

5. Documentos

92

100

92,1

6. Transmissão

NÃO AVALIADO

80

88,2

7. Redes Sociais

84

100

89,5

8. Medalhas e Troféus

88

80

84,2

87,6

92,5

89,9

3. Local dos Equipamentos

NOTA GERAL

Em comparação com o Campeonato Brasileiro de Barcos Longos.

1.1 COMENTÁRIOS NA PESQUISA
LOCAL DO EVENTO: Apesar de ser uma raia olímpica, sofre muito com o vento,
que em momentos impede uma competição justa.
UTILIZAÇÃO DA RAIA: Ficou muito confuso o sentido das raias e por onde tinha
que subir/descer. / Apesar do congresso técnico e de cartazes da orientação
para o uso das raias estarem em vários lugares, os atletas não a respeitavam. /
Horário muito restrito para treinos. / Os barcos não respeitaram o fluxo de cir-

culação das guarnições em treinamento. / Eu não estava acostumada mais depois que conheci não tive dificuldade.
LOCAL DOS EQUIPAMENTOS: Muitos barcos ficam expostos, utilizei um remo
para treino e depois era de outro atleta, não pude utilizar novamente.
ARBITRAGEM: Fizeram provas saírem mais tarde porque atletas do Flamengo
estavam atrasadas. / Fizeram marola perto dos atletas que estavam mais
atrás, atrapalhando o rumo da competição. / Na prova de 1xMJRB fui prejudicado pelo árbitro no alinhamento da final, nos 1500m. / Na final do 1x JRB, o
árbitro de alinhamento deu o comando de saída, fizeram a prova ser voltada
para que o árbitro da frente desse a largada (como deve ser) e o árbitro de alinhamento fez de novo, isso prejudicou muitos atletas. / Ouvi incentivos para o
clube Flamengo por parte da arbitragem durante a regata. / Teve um dia que
quando fui treinar, eu segui o tráfico da raia como estava no regulamento, mas
mesmo assim fui advertido por uma lancha de arbitragem.
DOCUMENTOS: Não foi bem disponibilizado / Ninguém sabia me informar.
TRANSMISSÃO: Falha na transmissão do Canal Olímpico. / Não mostraram todas as chegadas. / Algumas provas não foram transmitidas por inteiro algumas
só aparecem a largada outras só a chegada. / Falha na transmissão das minhas
provas / Transmissão somente de algumas provas.
REDES SOCIAIS: Não tinha fotografia de todas as provas ou atletas no pódio. /
Poderiam postar mais sobre as provas do dia. / Centradas nas provas finais.
MEDALHAS E TROFÉUS: Medalhas e troféus maiores. / Gostaria que tivesse o
nome das provas nas medalhas. / Seria bem legal premiar os atletas com medalhas e troféus. / Gostaria que fosse mais brilhante, / Medalha de ouro escura. / Acho que deveria ter sido explicado os nomes dos troféus de vice.
COMENTÁRIOS GERAIS: Super organizado estão de parabéns. / Muitos atletas
ficaram sem fotos das provas que correram. / Acho que faltou organizar melhor as prateleiras de barcos por clube, pois ficou um pouco desorganizada,
sempre que saia da agua tinha que colocar em lugares diferentes. / Sofremos
bastante durante o campeonato com compartilhamento de barcos paralímpicos entre as categorias. / Foi um campeonato agradável. / Melhorar a organizado em relação a empréstimo de barco, houve muita confusão, treinadores

pegando remos e barcos que não eram seus. / Excelente competição, especialmente pela valorização do esporte feminino. Na chegada dos barcos, a
transmissão por diversas vezes focou apenas nos 1° e 2° lugares.
2. RESULTADOS INTERNET
De forma geral, o resultado de audiência deste evento ficou abaixo de 2019, mas em
um valor muito próximo. Houve uma queda de 8% na audiência do Instagram, enquanto outras redes aumentaram ou se mantiveram estáveis. Uma provável causa é o aumento do uso do Instagram, que diminuiu o alcance das postagens não pagas. A audiência do YouTube e Canal Olímpico ficaram próximas.
No Instagram, a taxa de engajamento foi alta: 14%. A postagem com maior alcance e
curtidas foi a divulgação do álbum de fotos do evento. Em segundo lugar, foi a postagem falando sobre a quantidade de mulheres inscritas no evento. Nota-se um grande
interesse do público neste canal por imagens que possam divulgar em seus próprios
perfis. A taxa de engajamento Facebook foi ainda superior: 16%. O maior engajamento
foi na publicação sobre a atleta que conquistou o maior número de medalhas nas provas femininas. Em segundo lugar, a entrega da homenagem para Nilton Alonço. Este
resultado é esperado, já que a maioria do público no Facebook é de atletas Máster.
As visitas no site foram altas por conta dos boletins e resultados oficiais do evento,
que corresponder a 74% dos acessos nesse período. As notícias com mais acesso foram as matérias sobre os resultados das provas finais.
• Facebook: 28 postagens (74 fotos + 05 vídeos)
• Instagram: 31 postagens (74 fotos + 05 vídeos)
• Twitter: 28 postagens (74 fotos + 05 vídeos)
• Site: 10 notícias + Páginas com Resultados e Boletins
02/09 a 07/10

2017

2018

2019

2021

Facebook

33.892

13.242

19.408

20.358

Instagram

—

32.702

93.370

85.499

Twitter

—

3.338

4.984

6.995

2.282

1.677

4.099

8.755

Transmissão YouTube

—

—

8.593

—

Transmissão Canal Olímpico

—

—

—

9.463

VISUALIZAÇÕES TOTAIS

36.174

50.959

132.454

131.070

Site Remo Brasil

3. PUBLICAÇÕES CBR
A CBR iniciou as publicações do evento logo após o término dos jogos Paralímpicos.
Fora publicadas fotos do Congresso Técnico, link diários para os resultados, destaques
do evento e convites para a transmissão do Canal Olímpico. Os atletas Vanessa Cozzi,
Lucas Verthein e Josiane Lima fizeram vídeos convidando o público a assistir o evento.
Nos stories do Instagram, fizemos postagens diárias com vídeos, fotos e informações
sobre as provas do evento, incluindo pequenas entrevistas com alguns participantes.
Na semana seguinte ao evento, continuamos publicando informações sobre os resultados, com destaque especial para a participação feminina.

4. IMPRENSA E APOIADORES
O Brasileiro de Remo e Para-Remo teve um bom destaque na imprensa e apoiadores
por ser o primeiro evento com a presença de Lucas Verthein após os Jogos Olímpicos.
As matérias focaram no atleta e nos resultados obtidos. Também tivemos a presença
do Movimento Verde e Amarelo com bandeiras em homenagem aos atletas.

