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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: 37 atletas e 02 técnicos
• Amostra: 39 pessoas dos estados de Santa Catarina (27), Rio Grande do Sul (08),
Pará (01), Paraná (01), Rio de Janeiro (01) e Sergipe (01).
ITENS AVALIADOS

2019/01

2021

1. Local do Campeonato

67

100

2. Utilização da Raia

67

94,9

NÃO AVALIADO

97,4

4. Arbitragem

37

89,7

5. Documentos

47

97,4

6. Redes Sociais

83

94,9

7. Medalhas e Troféus

87

94,9

64,6

95,6

3. Local dos Equipamentos

NOTA GERAL

1.1 COMENTÁRIOS NA PESQUISA
LOCAL DO EVENTO: Estava ótimo!
UTILIZAÇÃO DA RAIA: A raia joga muito pro lado esquerdo, fazendo os atletas
saírem da raia. / Raia apenas nas laterais.
LOCAL DOS EQUIPAMENTOS: É dentro da ilha, mas o local não era seguro, algo
poderia acontecer com os materiais. Eles estavam no pátio em cavaletes, mas
não tive preocupações, isso foi ajuste da parte técnica. / Tudo organizado.
ARBITRAGEM: O árbitro da nossa prova (2xM) ficou jogando o barco da raia 5
para a 6 enquanto o barco da raia 4 entrava na 5, e o árbitro não falava nada, a

raia 5 passou muito perto de bater na boia. / Tudo justo, em uma ocasião que
aconteceu voltaram e realizaram novamente a largada. / Tiveram provas onde
favoreceram clubes, por exemplo havia um barco que invadiu raia, queimou a
largada e não ganhou cartão vermelho. / Estávamos quase batendo na boia e o
árbitro não fez nada. Um adversário queimou a largada, reportamos ao árbitro
e ele não fez nada. / Não souberam controlar os barcos dentro de suas raias.
DOCUMENTOS: Tive acesso fácil e direto. / Não havia um local definido.
REDES SOCIAIS: Achei que tiveram poucas fotos de algumas como no 2x. No 4
Sem Fem haviam várias de todos os barcos. / Nas fotos de algumas provas só
apareceram um ou dois barcos em uma raia lotada.
MEDALHAS/TROFÉUS: Mudança nas cores, bronze e ouro com diferença visível. / Não, achei lindas medalhas e troféus. / Medalhas de participação.
COMENTÁRIOS GERAIS: Achei que faltou um pouco mais de emoção! A energia
e o momento também colaboram com a nossa emoção nas provas! O grêmio
Náutico União é um espaço admirável, com pessoas admiráveis. Foi muito bom
conhecer outras pessoas deste mesmo esporte! / Poderia ter vendas de camisetas ou macaquinhos da CBR. / No geral, o campeonato foi ótimo, conseguimos aproveitar muito bem, foi uma ótima experiência bem registrada e organizada. / Evento bem organizado com tudo e todos. / Parabéns!

2. RESULTADOS INTERNET
Tivemos uma queda grande de audiência do Jovens Talentos neste ano. Isso ocorreu
por dois motivos: a diminuição no número de postagens do evento e o número baixo
de inscritos. Ao contrário das edições anteriores, as disputas se concentraram em
apenas um dia, com pouco clubes participando. Em 2019, a quantidade de inscritos
era grande, porém, sem o apoio do CBC nesta temporada, o número de altas diminui e
assim também houve menor audiência dos clubes não inscritos no evento.
O Facebook, apesar de menor alcance, apresentou 11% de engajamento. As publicações mais acessada forma aquelas do início do evento. Destaque para o terceiro post
mais acessado, falando sobre os jovens atletas da categoria Juvenil. O Instagram foi
bastante superior ao Facebook e ficou com 14% de engajamento. A publicação convite
do evento foi a que teve o maior alcance, as outra mantiveram-se na média.
• Facebook: 09 postagens (16 fotos)
• Instagram: 09 postagens (16 fotos)
• Twitter: 08 postagens (15 fotos)
• Site: 02 notícias + Páginas com Resultados e Boletins
• Galeria de Imagens: 334 fotos
15/10 a 15/12

2017

2019/01

2019/02

2021

Facebook

14.057

12.282

16.352

5.298

Instagram

–––

22.219

68.892

24.635

Twitter

–––

3.120

4.558

912

Site Remo Brasil

4.143

2.338

3.164

1.531

18.200

39.959

93.666

32.376

VISUALIZAÇÕES TOTAIS

3. PUBLICAÇÕES CBR
As publicações da CBR se concentraram no dia do evento. Primeiro foram publicados
os vencedores e alguns destaques, e em seguida mais destaques conforme as imagens da cobertura fotográfica ficavam prontas. As publicações seguiram alguns dia
após o evento, encerrando com a divulgação dos certificados de participação.

4. IMPRENSA E APOIADORES
O evento, infelizmente, teve pouco destaque na imprensa. Houve divulgação do Grêmio Náutico União, clube anfitrião do evento, de algumas prefeituras, que apoiaram a
presença dos atletas, e do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O resultado deste evento
é contabilizado no ranking do CBC.

