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Sul-Americano de Remo
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: 21 atletas e 02 técnicos
• Amostra: 23 pessoas do Brasil (15), Argentina (3), Uruguai (3), Alemanha (1) e Paraguai (1), representantes das Seleções presentes no evento.
ITENS AVALIADOS

2019

2021

2022

1. Local do Campeonato

60,6

91,3

95,7

2. Utilização da Raia

60,6

86,9

91,3

NÃO AVALIADO

95,6

100

4. Arbitragem

83,5

78,2

100

5. Boletins/Resultados

82,9

86,9

95,7

6. Redes Sociais

64,6

82,6

91,3

7. Medalhas e Troféus

76,1

72,1

78,3

NOTA GERAL

71%

85%

93%

3. Local dos Equipamentos

1.1 COMENTÁRIOS NA PESQUISA
LOCAL DO EVENTO: Raia de 1500 metros era muito curta.
UTILIZAÇÃO DA RAIA: Durante a competição tivemos uma batida com outra
atleta e a arbitragem não fez nada. / Quase bati, havia pouca sinalização na raia
e indicação de como usar para outros países.
BOLETINS/RESULTADOS: Eu só consegui o resultado oficial da nossa prova
depois que entrei em contato diretamente com o coordenador técnico Fernando Carvalho, entretanto o resultado da nossa prova não estava na lista de resultados no site da CBR.

REDES SOCIAIS: Gostaria que tivesse uma transmissão do evento ou uma maior cobertura nas redes sociais dos resultados.
MEDALHAS/TROFÉUS: Os prêmios dados aos barcos individuais são ótimos.
Na minha opinião, não deveria haver prêmio para uma nação como vencedora
geral. O campeonato não é sobre nações, é sobre os atletas e seu desempenho
e isso deve ser valorizado. Um prêmio global tira o desempenho das equipes.
Os prêmios para as corridas individuais devem ser mais memoráveis do que
apenas a medalha dada. Um prêmio que refletirá o tempo do Campeonato e o
valor que um atleta receberia ao ver seu nome em um troféu.
COMENTÁRIOS: Achei bem agradável o evento, fui o timoneiro dos dois Oito,
fiquei feliz com o aprendizado em uma raia diferente, cidade e tudo mais. / Só
achei que a narração, por ser no Brasil, poderia ser em português. / Muy buen
Sudamericano!! / Excelente todo! / Muito Gostoso.

2. RESULTADOS INTERNET
O resultado geral deste Sul-Americano na internet foi muito positivo, com audiência
muito superior à edição do Paraguai, realizada no final de 2021. O Twitter e o Instagram tiveram aumentos significativos de audiência, enquanto o Facebook se manteve
dentro da média. Todas as redes receberam o mesmo conteúdo.
No Instagram, o maior alcance e o maior número de interações foram nas postagens
iniciais. As publicações com medalhas, no entanto, mantiveram-se na média, sem
destaques. A taxa de engajamento foi de 14%. No Facebook, a taxa de engajamento foi
de 16%, com a maior parte das interações nas primeiras postagens falando sobre o
treinamento e apresentando os atletas convocados.
No Twitter, o ouro no Single Skiff Júnior gerou 9 compartilhamentos, aumentado muito o alcance da publicação e influenciando as próximas postagens. As provas de pararemo com medalhas de ouro também alavancaram a audiência, deixando todas as
publicações com pelo menos 1300 pessoas alcançadas.
• Facebook: 21 postagens (57 fotos)
• Instagram: 21 postagens (57 fotos)
• Twitter: 23 postagens (57 fotos)
• Site: 03 notícias + Página de Resultados
24/02 a 14/04/22

2017

2018

2019

2021

2022

Facebook

68.125

18.358

28.894

20.205

25.591

Instagram

––

14.491

80.018

45.212

62.794

Twitter

––

––

6.967

2.239

11.412

Site Remo Brasil

3.772

739

3.668

596

2.855

Transmissão YouTube

1.320

––

8.738

––

––

VISUALIZAÇÕES TOTAIS

73.217

38.588

128.285

68.252

102.652

3. PUBLICAÇÕES CBR
As publicações da CBR iniciaram falando dos atletas em preparação, na Ilha do Pavão,
para as provas do Sul-Americano. Em seguida, foram postadas imagens dos atletas
convocados, incluindo um álbum com fotos individuais. Durante as provas, foram feitas publicações ao longo das provas, com destaques em tempo real para os atletas
com medalha de ouro. No último dia, as publicações focaram nos resultados do evento, com imagens da premiação e dos atletas no pódio.

4. IMPRENSA E APOIADORES
Houve divulgação do evento nos portais que escrevem sobre esportes olímpicos e no
Comitê Olímpico do Brasil. A principal fonte de informações sobre o evento foi a própria CBR. Também houve divulgação local por conta do apoio da Prefeitura de Porto
Alegre, que foi representada no evento pelo seu Vice-Prefeito.

