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3º Desafio Remo Brasil de Remo Indoor
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: 58 pessoas
• Amostra: 50 atletas dos estados de Santa Catarina (25), São Paulo (10), Rio Grande
do Sul (04), Rio de Janeiro (04), Paraná (04), Distrito Federal (3), Espírito Santo (02),
Goiás (02), Pará (02), Pernambuco (01) e Bahia (1).
ITENS AVALIADOS

2020-01

2020-02

2021

1. Acesso aos Desafios

100%

96,2%

98,3%

2. Protocolo dos Desafios

100%

100%

96,6%

3. Envio dos Resultados

98%

96,2%

96,6%

4. Qualidade dos Desafios

96%

100%

98,3%

5. Uso do Remoergômetro

100%

100%

98,3%

6. Publicações nas Redes Sociais

98%

100%

98,3%

98%

98,7%

97.7%

NOTA GERAL

1.1 DADOS DOS PARTICIPANTES
Do total da pesquisa, 79% praticam remo em um clube ou associação, 17% em
academia ou box de crossfit e 3% de forma independente. O número de participantes de academia/crossfit era de 8% na primeira edição, mostrando interesse e potencial de crescimento de um público fora dos clubes tradicionais.
O número de atletas que se consideram avançados caiu de 57% na primeira
edição para 43% na terceira. Enquanto isso, o número de iniciantes saltou de
10% para 26%. O Desafio Indoor tem se mostrado um grande atrativo para atletas amadores, que não participam dos campeonatos nacionais da CBR.

1.2 COMENTÁRIOS NA PESQUISA
PROTOCOLOS: “Acho que deviam ter colocado provas 01, 02, ao invés de desafio 01 do 3º desafio. Me confundi e acabei perdendo o primeiro lugar por ter
feito uma prova errada.”
ENVIO DOS RESULTADOS: Relatado por duas pessoas que houve travamentos
e demora para envio do formulário. Erro no envio das imagens por celular.
USO DO REMOERGÔMETRO: “Como sou iniciante, precisei de ajuda”
COMENTÁRIOS GERAIS: Sugestão de colocar o Desafio como evento fixo no
calendário da CBR. Encontrar outas formas de envio dos resultados. Separar as
categorias por iniciante, intermediário e avançado. Inclusão da categoria universitário. Aumentar o tempo dos intervalos.

1.3 COMENTÁRIOS REDES SOCIAIS

2. RESULTADOS INTERNET
Os resultados de audiência ficaram abaixo do esperado, com metade das visualizações do evento anterior. Um dos motivos que explica a queda é a diminuição no número de postagens: durante o mesmo período, iniciou-se a campanha de Tóquio 2020
e do Mundial de Remo Sub 23, que não entram nas estatísticas deste evento.
No edição anterior, além das imagens dos desafios e participantes, foram publicadas
curiosidades sobre as raias de remo ao redor do mundo (33 publicações no total).
Neste evento, não tivemos publicações complementares, pois a campanha de Tóquio
já incluía um quiz de curiosidades e a apresentação dos atletas convocados.
O número de visitas no site se manteve próximo, indicando que os participantes estavam engajados. No Instagram, a taxa de engajamento foi de 10%, com destaque para a
publicação da camiseta de premiação (508 interações). A queda na audiência comprova a importância de conteúdo complementar ao evento, que serve como forma de
engajar também os usuários que não participam das provas.
• Facebook: 17 postagens (47 fotos)
• Instagram: 17 postagens (47 fotos)
• Twitter: 17 postagens (37 fotos)
• Site: 02 notícias + Páginas com Resultados e Protocolos
20/05 a 03/08

2020-01

2020-02

2021

Facebook

8.586

15.874

7.001

Instagram

50.855

74.495

35.146

Twitter

13.125

9.738

3.207

Site Remo Brasil

5.325

6.322

5.050

77.891

106.429

50.404

VISUALIZAÇÕES TOTAIS
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3. PUBLICAÇÕES CBR
Toda a divulgação do evento foi feita pelas redes sociais, incluindo as inscrições, desafios semanais e publicação dos resultados. Após cada desafio, eram publicadas imagens de alguns participantes, sempre três homens e três mulheres selecionados para
representar todos os clubes e estados participantes. No site, encerramos com uma
novidade: entrevista com os atletas vencedores, que ficaram muito animados.

4. IMPRENSA E APOIADORES
Infelizmente, este evento não atrai o interesse da imprensa, não encontramos notícia
sobre o evento fora da comunidade do remo. No entanto, tivemos a participação dos
apoiadores Acrux e Tritengo, fornecedores da premiação. O Desafio Indoor tem um
alcance espontâneo grande por conta das publicações feitas pelos próprios atletas,
principalmente após a entrega das medalha e brindes.

