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Destaques 
 
Dando continuidade à estratégia adota nos últimos anos, a Confederação apostou em três 

principais formas de disseminação de conteúdo relativo as modalidades de neve: relacionamento 

estreito com os principais veículos de comunicação do país, elaboração e disseminação de 

informações por meio de press releases e estratégia de comunicação integrada nas redes sociais. A 

comunicação é considerada um dos pilares para o desenvolvimento das atividades da 

Confederação, priorizando a produção de conteúdo e o monitoramento das ações realizadas. 

Desta forma, podem-se verificar números significativos em tempo e audiência de TV, com 

destaque para as transmissões de eventos de Copas do Mundo, Campeonatos Mundiais e Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, de seis modalidades diferentes de neve (Ski Alpino, 

Snowboard, Ski Cross Country, Biathlon de Inverno, Combinado Nórdico e Ski Jumping).  

Por tratar-se de um período olímpico, notou-se um aumento da cobertura jornalística, mesmo dos 

veículos que não cobrem, costumeiramente, os esportes de inverno, com aumento no número de 

horas na TV, nas reportagens em portais on-line e no retorno de mídia espontâneo. 

Os principais destaques da comunicação da CBDN neste inverno boreal foram: 

→ 312 exibições em canais de TV abertos e por assinatura; 

→ Mais de 185 horas de esportes de neve em canais de TV abertos e por assinatura; 

→ 210 transmissões de eventos esportivos de neve na TV aberta e por assinatura; 

→ Quase 600 milhões de audiência acumulada 

→ Mais de R$ 180 milhões em retorno de mídia espontânea; 

→ Mais de 500 reportagens publicadas nos principais portais de esportes da internet; 

→ Mais de R$ 5.800.000,00 de retorno de mídia com publicações nos principais portais de 

esportes da internet; 

→ Cerca de 197.798 visualizações nos posts no Facebook; 
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Temporada Boreal 2017-18 

Eventos Transmitidos 126 ao vivo e 210 no total 

Horas de transmissões 175 horas e 41 minutos 

Horas de Jornalismo 10 horas, 53 minutos e 56 segundos 

Tempo total de TV 186 horas, 34 minutos e 56 segundos 

Audiência potencial 570.053.958 

Tabela 01: Resumo Temporada Boreal 2017-18 
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Televisão 
 

Um dos principais pilares para a divulgação dos esportes de neve no Brasil, a televisão segue como 

um dos focos na estratégia de comunicação da CBDN.  

Tendo em vista que a temporada contou com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, houve 

não só um aumento do tempo de transmissões dos campeonatos das modalidades de neve, como 

também a maior participação do tema nos programas jornalísticos, tanto da TV fechada quando 

aberta. 

O grande diferencial dessa temporada, entretanto, não foi apenas o número de inserções das 

modalidades de neve na televisão brasileira, mas, sim, a audiência alcançada pelas exibições. Por 

conta de transmissões relevantes e conteúdo jornalísticos em horário nobre da grade televisiva, a 

audiência foi o grande diferencial desta temporada. 

Cabe aqui colocar que a metodologia utilizada pela CBDN para mensuração da audiência, bem 

como retorno de mídia, leva em consideração apenas programas formais e os dados exatos das 

transmissões enviados pelos canais de televisão. 

Em 2018, apesar do considerável aumento no número de horas transmitidas dos Jogos Olímpicos 

na TV aberta no Brasil, a audiência potencial em si foi menor que 2014 (1,1 bilhões contra 0,6 

bilhão em 2018), ano de realização dos Jogos Olímpicos de Sochi, o que se deve, principalmente, 

ao fato de em 2014, a TV Globo, principal canal aberto do Brasil e detentora dos direitos dos Jogos 

ter criado o programa Corujão do Esporte, com conteúdo especial sobre os Jogos diariamente, 

enquanto em 2018, nenhum programa formal foi criado.  

Assim, pela metodologia empregada, não foram contabilizadas as horas de conteúdo entre 

transmissões dos Jogos Olímpicos de PyeongChang, onde a emissora manteve por diversas horas, 

conteúdo jornalístico sobre o evento.   
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Gráfico 1: proporção de inserções e tempo de televisão entre transmissões e conteúdo jornalístico 
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Televisão - Conteúdo Jornalístico 
 

Tratando-se apenas das horas de jornalismo em televisão, a CBDN contou com 102 inserções, que 

somaram 10 horas, 53 minutos e 56 segundos de conteúdo relacionado aos esportes de neve, com 

destaque para a exibição de reportagens em programas de alto alcance e relevância no país, como 

Jornal Nacional, Fantástico e Jornal Hoje. 

 

Gráfico 2: Número de inserções por canal de TV. 

Ao todo, contabilizando apenas audiência em jornalismo, foram 419.122.111 de pessoas 

acumuladas.  
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Televisão - Transmissões 
 

A temporada boreal 2017/2018 contou com um número expressivo de transmissões de eventos e 

campeonatos de modalidades de neve. Apenas nesse segmento, foram 210 transmissões, sendo 

126 dessas ao vivo. Totalizando 175 horas e 41 minutos de televisão, aberta e fechada. 

O principal foco das transmissões das modalidades de neve nesta temporada boreal foi, como era 

de se esperar, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno. Foram um total de 180 transmissões 

apenas de PyeongChang, contribuindo com 131 horas 57 minutos e 54 segundos de esportes de 

neve nos canais Globo e SporTV. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: comparação de transmissões dos Jogos Olímpicos de Inverno entre Globo e SporTV 

Além do destaque dos Jogos Olímpicos de Inverno, diferentes etapas de Copa do Mundo (WC) 

foram transmitidas nos canais SporTV. Foram 30 inserções, sendo 27 ao vivo, e essas exibições 

totalizaram 43h e 43 minutos de televisão.  

As modalidades de neve que tiveram maior número de inserções, foram: o Ski Alpino, com 17 

inserções e o Snowboard com 10. 
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Gráfico 4: número de transmissões de WC por modalidade 

No que diz respeito à audiência média por evento, o Snowboard superou o Ski Alpino com 78.276 

pessoas em média por evento contra 77.961 do Ski Alpino.  

 

Gráfico 5: comparativo por modalidade de audiências média e total referentes às transmissões de WC 

 

A aceitação e consumo do público brasileiro das modalidades de neve durante os Jogos Olímpicos 

de Inverno de PyeongChang foi bastante expressiva, tanto quando comparada com outros 

esportes quanto quando comparado com o mercado internacional. 
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O Brasil liderou a audiência máxima global única, ou seja, somando a maior audiência de cada 

modalidade de neve, o Brasil superou países tradicionais e se colocou na primeira colocação, com 

destaque para os resultados do Snowboard e do Ski Freestyle. 

 

Reprodução 01: reprodução de gráfico dos resultados de transmissões internacionais dos Jogos Olímpicos de 

PyeongChang, considerando a soma das audiências pico de cada modalidade. Retirado de “TV Results PyeongChang 

2018 OWG”. 

Adicionalmente, o Brasil apresentou a maior audiência horária que leva em contato tanto a 

quantidade de horas transmitidas quanto a audiência dos programas, em toda a América, 

superando inclusivo os Estados Unidos, o que sugere que o público brasileiro tem um alto nível de 

interesse pelos esportes de neve. Os resultados foram novamente influenciados pela ótima 

performance do Snowboard e do Ski Freestyle. 
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Reprodução 01: reprodução de gráfico dos resultados de transmissões internacionais dos Jogos Olímpicos de 

PyeongChang, considerando a audiência horário por modalidade nos países da América. Retirado de “TV Results 

PyeongChang 2018 OWG”. 

 

Transmissões Facebook 

Imagem 01: Transmissão da Copa do Mundo de Snowboard Big Air pela página oficial da CBDN no Facebook 
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Ao longo da temporada, a CBDN inovou também no que diz respeito às transmissões de eventos 

esportivos distribuindo em seu próprio canal no Facebook, 05 etapas de Copa do Mundo, visando 

estudar e entender a aceitação do público nesse formato de distribuição.  

Com o objetivo de testar essa plataforma que cada vez aparenta ser mais relevante na transmissão 

de eventos esportivos e ver qual a reação e aceitação do público, os eventos foram transmitidos 

sem nenhuma ação de propaganda para avaliação de resultados totalmente orgânicos.  

Vale destacar o aumento gradual de envolvimento, chegando a mais de 20% na última transmissão 

realizada, o que sugere o aumento de compreensão e aceitação do público para as transmissões 

realizadas no meio digital. 

 

Gráfico 6: Comparativo entre as transmissões realizadas por Facebook 

 

No total, foram 3654 minutos consumidos, ou seja, mais de 60 horas de eventos de neve assistidos 

pela plataforma, alcançando mais de 7.000 pessoas. O Biathlon de Inverno foi a modalidade mais 

consumida por esse meio, totalizando 1.996 minutos consumidos. 
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Imagem 02: transmissões de Copas do Mundo de Biathlon pelo Facebook oficial da CBDN 

Confira o gráfico com os minutos consumidos por modalidade: 

Gráfico 7:  Comparativo entre os minutos totais consumidos de transmissões no Facebook por modalidade 
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Destaque para o engajamento e interação dos espectadores nesse formato de transmissão com 

resultados promissores. 

Snowboard 
 

Snowboard  

Tempo total 108 horas e 26 minutos e 58s 

Eventos ao vivo 37 

Total de exibições 66  

Audiência acumulada 75.759.644  

 Tabela 02:  Números de Snowboard na temporada boreal 2017/18. 

O apelo radical e jovem combinado à consolidação da cultura dos esportes de prancha no Brasil 

continuam a alavancar a audiência dos eventos de Snowboard. Pela primeira, o Snowboard 

ultrapassou modalidades mais tradicionais, como o Ski Alpino, em números como tempo de 

exibição e eventos transmitidos ao vivo.  

Gráfico 8: Números de audiência do Snowboard em cada mês da temporada boreal 2017/2018. 

 

Além disso, valor de retorno de mídia garantido pela modalidade é o mais alto entre os esportes 

de neve, aproximadamente 36% do valor total referente a transmissões.  
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Gráfico 9: porcentagem por modalidade em termos de valor de retorno de mídia 

 

Ski Alpino 
 

Ski Alpino  

Tempo 52 horas, 57min e 36s 

Eventos ao vivo 34  

Total de exibições 60  

Audiência acumulada 35.655.840 

Tabela 03:  Números de Ski Alpino na temporada boreal 2017/18. 

Esporte de neve mais tradicional, o Ski Alpino, pela primeira vez não liderou os números das 

transmissões totais no Brasil. Entretanto, a modalidade ainda segue ocupando posição de 

destaque na televisão nacional e totalizou 60 exibições, sendo 52 horas e 57 minutos de TV. 

Analisando apenas as transmissões de Copa do Mundo (excluindo os números dos Jogos de 

Inverno), porém, percebe-se que o Ski Alpino lidera os números deste tipo de exibição. A 

modalidade teve 17 inserções, sendo 100% delas ao vivo, somando um total de 23 horas e 53 

minutos de exibições. É quase o dobro da segunda colocada, o Snowboard. 
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Evento Tempo Audiência Audiência Potencial Inserções Ao vivo 

Alpine Skiing World Cup 23:53:00 396.806 1.325.332 17 17 

Snowboard World Cup 13:46:00 234.360 782.762 10 8 

Freestyle Skiing World Cup 06:04:00 35.576 118.824 3 2 

Tabela 04:  Dados referentes as exibições de WC 

 

Ski Freestyle 
 

Freestyle Skiing 

Tempo 30 horas, 28 minutos e 58s 

Eventos ao vivo 19 

Total de exibições 37 

Audiência acumulada 19.051.314  

 Tabela 05:  Números de Ski Freestyle na temporada boreal 2017/18 

 

No caso do Ski Freestyle, houve um crescimento considerável dos números de audiência e 

exibições. Foram 37 exibições, sendo 19 ao vivo – totalizando 30 horas, 28 minutos e 58 segundos 

de televisão.  

A modalidade, por sua vez, foi uma das mais consistentes em termos de períodos de exibição na 

temporada. Ou seja, ela não apenas recebeu atenção durante os Jogos Olímpicos de Inverno, 

como também em outros momentos do calendário. 
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Gráfico 10:  Audiência por mês das exibições de Ski Freestyle 

 

Ski Cross Country 
 

Ski Cross Country 

Tempo 16 horas e 18 minutos 

Eventos ao vivo 15 

Total de exibições 22 

Audiência acumulada 16.328.795 

 Tabela 06:  Números de Cross Country na temporada boreal 2017/18. 

Com 22 exibições, sendo quinze ao vivo, a modalidade de Cross Country teve 9,35% do total das 

horas de TV: 16 horas e 18 minutos. Além disso, os números em geral apresentaram considerável 

crescimento em relação à temporada anterior, devido, mais uma vez, aos Jogos de Inverno. 

Sua maior audiência na temporada veio no dia 23 de fevereiro, durante uma transmissão ao vivo 

dos Jogos de PyeongChang pela Globo – a qual totalizou 4.414.629 de telespectadores. 

 

 

 

76.940,24 41.883,60 

18.754.697,15 

177.792,60 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00

 16.000.000,00

 18.000.000,00

 20.000.000,00

DEZ JAN FEV MAR

Audiência de Ski Freestyle

Ski Freestyle

 

 

 

 



 

20 
 

 

Gráfico 10:  Números de transmissões de Ski Cross Country por emissora na temporada boreal 2017/18 

Além disso, vale ressaltar que a média de audiência por inserção da modalidade foi uma das 

maiores registradas, alcançando 742.218 pontos por exibição. 

Gráfico 11: Números referentes à audiência média por inserção de cada modalidade. 
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Biathlon 
 

Biathlon 

Tempo 41 horas e 55 minutos 

Eventos ao vivo 12 

Total de exibições 14 

Audiência acumulada 1.423.464 

 Tabela 07:  Números de Biathlon na temporada boreal 2017/18. 

 

Considerando transmissões em canais de televisão tradicionais, o Biathlon teve suas exibições 

restritas aos Jogos de Inverno. Apenas no mês de fevereiro, a modalidade totalizou, em 11 

exibições, uma audiência acumulada de 1.423.464 e 8 horas e 39 minutos de televisão. 

Entretanto, no caso do Biathlon, é importante ressaltar as transmissões realizadas via a página 

oficial da CBDN no facebook. Foram três transmissões ao vivo de etapas da Copa do Mundo de 

Biathlon. Ao todo, elas totalizaram 3.198 pessoas alcançadas e 541 envolvimentos. Nota-se, 

portanto, uma alta taxa de engajamento dos espectadores. 

Além disso, as métricas do facebook nos permitem ir além no entendimento de público. Por 

exemplo, a média dos espectadores do Biathlon é de 73% do gênero masculino, entre 25 e 34 

anos. 

Por fim, quanto às regiões de acesso dos espectadores das transmissões de Biathlon via facebook, 

temos: 
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Gráfico 12: Principais origens de acesso dos espectadores de Biathlon via página oficial da CBDN no facebook. 

 

Ski Jumping 
 

Ski Jumping 

Tempo 9 horas, 45 minutos e 58 segundos 

Eventos ao vivo 6 

Total de exibições 11 

Audiência acumulada 2.344.339 

 Tabela 08: Números de Ski Jumping na temporada boreal 2017/18. 

O Ski Jumping também teve seu pico de transmissões referente aos Jogos de Inverno em 

PyeongChang. Em um total de 11 exibições, foram 9 horas, 45 minutos e 58 segundos acumulados 

de televisão.  

Isso rendeu uma audiência acumulada de 2.344.339, sendo sua audiência média por inserção de 

213.121,727.  
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As provas masculinas compreenderam 84% das transmissões da modalidade: 

Gráfico 13: Tipos por gênero de provas de Ski Jumping transmitidas durante a temporada boreal 2017/18 

 

Combinado Nórdico 
 

Combinado Nórdico 

Tempo 4 horas e 19 minutos e 48 segundos 

Eventos ao vivo 5 

Total de exibições 5 

Audiência acumulada 368.452 

 Tabela 09: Números de Combinado Nórdico na temporada boreal 2017/18. 

 

Durante a temporada boreal, o Combinado Nórdico teve um total de 5 exibições, sendo 100% 

delas ao vivo. Isso garantiu uma audiência acumulada de 368.452 em 4 horas e 19 minutos de 

televisão. 

A modalidade teve suas transmissões acumuladas também durante fevereiro, por causa dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de Inverno. 
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Internet 
 
Os veículos de imprensa na internet também despontam como um dos focos da CBDN para 

divulgação dos esportes de neve no Brasil. A Confederação procura sempre estreitar o 

relacionamento com os principais portais esportivos e sites especializados do país. 

Durante a temporada, foram publicadas mais de 500 reportagens em grandes portais de internet, 

com destaque para o Globoesporte.com, dono da maior audiência no nicho esportivo de todo país 

(mais de 11 milhões de acessos mensais) e um dos principais veículos parceiros da CBDN, além de 

inúmeras outras matérias em sites especializados. Ao todo, mais de 3.100 matérias foram 

publicadas em páginas da internet. 

O destaque do período foi a cobertura massiva do Globoesporte.com sobre os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos de Inverno de PyeongChang, bem como o acompanhamento de Isabel Clark na Copa 

do Mundo de Snowboard. Portais como Folha de S. Paulo, Estadão, Lance, Terra, ESPN, UOL, IG, 

Veja, IstoÉ, e R7 noticiaram também sobre os Jogos de Olímpicos e Paralímpicos de PyeongChang, 

além dos próprios atletas das modalidades de neve.  

Nesse mesmo período, foram produzidos 53 press releases para divulgação dos atletas, eventos e 

resultados da temporada, que foram trabalhados junto a mailings de 700 jornalistas pela 

assessoria de imprensa parceira da CBDN, a In Press Media Guide. 

É importante ressaltar que esse valor apenas diz respeito às matérias publicadas nos portais 

Globoesporte.com, Lance, UOL, Folha de S. Paulo, Estadão, e Terra englobados na metodologia de 

valoração utilizada pela CBDN. 

Durante a temporada, organizou-se o clipping das notícias relacionadas à CBDN e seus atletas. A 

coleta de notícias focou-se nos principais veículos de comunicação online e na web em geral, por 

meio de filtros de busca com palavras-chave de cada release. O resultado não representa 100% 

das publicações, mas é uma amostra relevante da penetração do conteúdo. 
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Veículo Data Título Link 

Gazetaesportiva.c
om 

7-fev Jogos Olímpicos de Inverno terão dez brasileiros na 
disputa 
 

https://www.gazetaesportiva.com/mais-esportes/jogos-
olimpicos-de-inverno-terao-dez-brasileiros-na-disputa/ 
 

Gazetaesportiva.c
om 

6-fev Jaqueline iguala recorde de participações olímpicas 
brasileiras 

https://www.gazetaesportiva.com/bastidores/jaqueline-
iguala-recorde-de-participacoes-olimpicas-brasileiras/ 
 

Gazetaesportiva.c
om 
 

22-
fev 

Michel Macedo não completa prova e se despede dos 
Jogos de Inverno 

https://www.gazetaesportiva.com/olimpiadas-
2016/olimpiadas-destaque/michel-macedo-nao-completa-
prova-e-se-despede-dos-jogos-de-inverno/ 
 

Estadão.com 
 

23-
dez 

Levada de helicóptero a hospital após queda no 
snowboard, Isabel Clark passa bem 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,levada-de-
helicoptero-a-hospital-apos-queda-no-snowboard-isabel-
clark-passa-bem,70002129552 

Estadão.com 
 

17-
fev 
 

Noruega leva um ouro e cola na líder Alemanha no 
quadro de medalhas dos Jogos 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,noruega-leva-
um-ouro-e-cola-na-lider-alemanha-no-quadro-de-medalhas-
dos-jogos,70002193366 

Estadão.com 
 

26-
fev 
 

Brasil sai satisfeito dos Jogos de Inverno e vê evolução em 
modalidades 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-
olimpicos,brasil-sai-satisfeito-dos-jogos-de-inverno-e-ve-
evolucao-em-modalidades,70002204075 

Estadão.com 
 

16-
fev 
 

Victor Santos fica na 110ª posição nos 15km do esqui 
cross-country na Olimpíada 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,victor-santos-
fica-na-110-posicao-nos-15km-do-esqui-cross-country-na-
olimpiada,70002191729 

Estadão.com 
 

15-
fev 
 

Com dores após queda em treino, Isabel Clark está fora 
dos Jogos de Inverno 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-
olimpicos,com-dores-apos-queda-em-treino-isabel-clark-
esta-fora-dos-jogos-de-inverno,70002190372 

Estadão.com 
 

28-
dez 
 

Aos 19 anos, Michel Macedo garante vaga para Olimpíada 
de Inverno no esqui alpino 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,aos-19-anos-
michel-macedo-garante-vaga-para-olimpiada-de-inverno-no-
esqui-alpino,70002133116 

Terra.com 
 

22-
jan 
 

Brasil enviará nove atletas aos Jogos de Inverno 
 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil-enviara-nove-
atletas-aos-jogos-de-
inverno,56f8f4cd8f6bf31c5930b8ce7d3c68a9dycy8iwa.html 

Terra.com 15-
fev 

Brasil estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno com 74º 
lugar de Jaqueline Mourão 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/brasil-estreia-
nos-jogos-olimpicos-de-inverno-com-74-lugar-de-jaqueline-
mourao,779fa07805f605a8d498af898d897024i7v7jwnt.html 

Terra.com 22-
fev 
 

Michel Macedo não completa prova e se despede dos 
Jogos de Inverno 

https://www.terra.com.br/esportes/michel-macedo-nao-
completa-prova-e-se-despede-dos-jogos-de-
inverno,2b7a3070a1172d532d331b4f4eead2d18nibvmd1.ht
ml 
 

Jornal do Brasil 
(jb.com) 

28-
jan 
 

Coreia do Sul aproveitará Jogos de PyeongChang para 
mostrar tecnologia e cultura 

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2018/01/28/coreia-
do-sul-aproveitara-jogos-de-pyeongchang-para-mostrar-
tecnologia-e-cultura/ 

Jornal do Brasil 
(jb.com) 

10-
fev 

Olimpíada de Inverno: atleta brasileira muda de local para 
facilitar treinamento 

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2018/02/10/olimpi
ada-de-inverno-atleta-brasileira-muda-de-local-para-
facilitar-treinamento/ 

Opovo.com 
 

3-jan 
 

Aos 19 anos, Michel Macedo garante vaga nas Olimpíadas 
de Inverno 

https://www.opovo.com.br/esportes/maisesportes/2018/01
/aos-19-anos-michel-macedo-garante-vaga-nas-olimpiadas-
de-inverno.html 

Opovo.com 8-fev Com Bindilatti como porta-bandeira, abertura terá 
sensação térmica de -10ºC 

https://www.opovo.com.br/esportes/maisesportes/2018/02
/com-bindilatti-como-porta-bandeira-abertura-tera-
sensacao-termica-de.html 

Otempo.com 15-
fev 

Ex-flanelinha conheceu o esqui na rua e representará o 
Brasil 

http://www.otempo.com.br/superfc/ex-flanelinha-
conheceu-o-esqui-na-rua-e-representar%C3%A1-o-brasil-
1.1574429 

Otempo.com 
 

22-
fev 
 

Michel Macedo não conclui slalom especial e encerra 
participação 

http://www.otempo.com.br/superfc/michel-macedo-
n%C3%A3o-conclui-slalom-especial-e-encerra-
participa%C3%A7%C3%A3o-1.1576854 

r7.com 
 

15-
fev 

Isabel Clark sente dores e está fora dos Jogos de Inverno https://esportes.r7.com/esportes-olimpicos/isabel-clark-
sente-dores-e-esta-fora-dos-jogos-de-inverno-15022018 

r7.com 
 

20-
jan 

Coreia do Norte enviará 22 atletas para PyeongChang https://esportes.r7.com/coreia-do-norte-enviara-22-atletas-
para-pyeongchang-20012018 

Tribuna do Sertão 8-mar Aline Rocha será a porta-bandeira do Brasil nos Jogos 
Paralímpicos de Inverno 

http://www.tribunadosertao.com.br/2018/03/aline-rocha-
sera-a-porta-bandeira-do-brasil-nos-jogos-paralimpicos-de-
inverno/ 
 

Tribuna do Sertão 17-
mar 
 

Brasileiro de 15 anos volta a ficar no Top 10 em prova da 
Paralimpíada de Inverno 

http://www.tribunadosertao.com.br/2018/03/brasileiro-de-
15-anos-volta-a-ficar-no-top-10-em-prova-da-paralimpiada-
de-inverno/ 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,levada-de-helicoptero-a-hospital-apos-queda-no-snowboard-isabel-clark-passa-bem,70002129552
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,levada-de-helicoptero-a-hospital-apos-queda-no-snowboard-isabel-clark-passa-bem,70002129552
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,levada-de-helicoptero-a-hospital-apos-queda-no-snowboard-isabel-clark-passa-bem,70002129552
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,noruega-leva-um-ouro-e-cola-na-lider-alemanha-no-quadro-de-medalhas-dos-jogos,70002193366
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,noruega-leva-um-ouro-e-cola-na-lider-alemanha-no-quadro-de-medalhas-dos-jogos,70002193366
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,noruega-leva-um-ouro-e-cola-na-lider-alemanha-no-quadro-de-medalhas-dos-jogos,70002193366
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,noruega-leva-um-ouro-e-cola-na-lider-alemanha-no-quadro-de-medalhas-dos-jogos,70002193366
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,noruega-leva-um-ouro-e-cola-na-lider-alemanha-no-quadro-de-medalhas-dos-jogos,70002193366
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,brasil-sai-satisfeito-dos-jogos-de-inverno-e-ve-evolucao-em-modalidades,70002204075
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,brasil-sai-satisfeito-dos-jogos-de-inverno-e-ve-evolucao-em-modalidades,70002204075
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,brasil-sai-satisfeito-dos-jogos-de-inverno-e-ve-evolucao-em-modalidades,70002204075
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,victor-santos-fica-na-110-posicao-nos-15km-do-esqui-cross-country-na-olimpiada,70002191729
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,victor-santos-fica-na-110-posicao-nos-15km-do-esqui-cross-country-na-olimpiada,70002191729
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,victor-santos-fica-na-110-posicao-nos-15km-do-esqui-cross-country-na-olimpiada,70002191729
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,victor-santos-fica-na-110-posicao-nos-15km-do-esqui-cross-country-na-olimpiada,70002191729
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,victor-santos-fica-na-110-posicao-nos-15km-do-esqui-cross-country-na-olimpiada,70002191729
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,com-dores-apos-queda-em-treino-isabel-clark-esta-fora-dos-jogos-de-inverno,70002190372
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,com-dores-apos-queda-em-treino-isabel-clark-esta-fora-dos-jogos-de-inverno,70002190372
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,aos-19-anos-michel-macedo-garante-vaga-para-olimpiada-de-inverno-no-esqui-alpino,70002133116
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,aos-19-anos-michel-macedo-garante-vaga-para-olimpiada-de-inverno-no-esqui-alpino,70002133116
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,aos-19-anos-michel-macedo-garante-vaga-para-olimpiada-de-inverno-no-esqui-alpino,70002133116
https://www.opovo.com.br/esportes/maisesportes/2018/01/aos-19-anos-michel-macedo-garante-vaga-nas-olimpiadas-de-inverno.html
https://www.opovo.com.br/esportes/maisesportes/2018/01/aos-19-anos-michel-macedo-garante-vaga-nas-olimpiadas-de-inverno.html
https://www.opovo.com.br/esportes/maisesportes/2018/01/aos-19-anos-michel-macedo-garante-vaga-nas-olimpiadas-de-inverno.html
https://www.opovo.com.br/esportes/maisesportes/2018/02/com-bindilatti-como-porta-bandeira-abertura-tera-sensacao-termica-de.html
https://www.opovo.com.br/esportes/maisesportes/2018/02/com-bindilatti-como-porta-bandeira-abertura-tera-sensacao-termica-de.html
https://www.opovo.com.br/esportes/maisesportes/2018/02/com-bindilatti-como-porta-bandeira-abertura-tera-sensacao-termica-de.html
http://www.otempo.com.br/superfc/ex-flanelinha-conheceu-o-esqui-na-rua-e-representar%C3%A1-o-brasil-1.1574429
http://www.otempo.com.br/superfc/ex-flanelinha-conheceu-o-esqui-na-rua-e-representar%C3%A1-o-brasil-1.1574429
http://www.otempo.com.br/superfc/ex-flanelinha-conheceu-o-esqui-na-rua-e-representar%C3%A1-o-brasil-1.1574429
http://www.otempo.com.br/superfc/michel-macedo-n%C3%A3o-conclui-slalom-especial-e-encerra-participa%C3%A7%C3%A3o-1.1576854
http://www.otempo.com.br/superfc/michel-macedo-n%C3%A3o-conclui-slalom-especial-e-encerra-participa%C3%A7%C3%A3o-1.1576854
http://www.otempo.com.br/superfc/michel-macedo-n%C3%A3o-conclui-slalom-especial-e-encerra-participa%C3%A7%C3%A3o-1.1576854
https://esportes.r7.com/coreia-do-norte-enviara-22-atletas-para-pyeongchang-20012018
https://esportes.r7.com/coreia-do-norte-enviara-22-atletas-para-pyeongchang-20012018
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El Telégrafo 19-
mar 
 

Aline Rocha: El deporte ma há dado alas 
 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/otros-
deportes/1/aline-rocha-el-deporte-me-ha-dado-alas 
 

The Guardian 13-
mar 

He only sees snow once a year: meet the youngest Winter 
Paralympian 

https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/13/he-only-
sees-snow-once-a-year-meet-the-youngest-winter-
paralympian 
 

El Confidencial 
 

17-
mar 
 

Cristian Ribera, el 'cerdo loco' brasileño hace historia con 
un diploma 
 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-
03-17/cristian-ribera-el-cerdo-loco-brasileno-hace-historia-
con-un-diploma_1469656/ 
 

La Conexión 
 

17-
mar 
 

CRISTIAN RIBERA, EL "CERDO LOCO" BRASILEÑO HACE 
HISTORIA CON UN DIPLOMA 
 

http://www.laconexionusa.com/noticias/20180317165589_l
c16558917.asp 
 

AS 
 

14-
mar 
 

Cristian Ribera, el mejor atleta latino en los Paralímpicos 
 

https://us.as.com/us/2018/03/14/masdeporte/1520986998
_210322.html 
 

ABC.es 
 

17-
mar 
 

Cristian Ribera, el 'cerdo loco' brasileño hace historia con 
un diploma 
 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=276814
5 
 

La Vanguardia 
 

14-
mar 
 

Aline Rocha, del atletismo al biatlón: "El deporte me ha 
dado alas" 
 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180314/4415203
63290/aline-rocha-del-atletismo-al-biatlon-el-deporte-me-
ha-dado-alas.html 
 

Tabela 10: Descritivo das principais matérias de internet publicadas nos principais portais durante a temporada 

boreal 2017/18. 

 

A atual temporada boreal apresentou considerável aumento qualitativo e quantitativo das 

matérias publicadas, reflexo do trabalho focado junto aos grandes portais esportivos brasileiros. 

Na temporada boreal de 2016-2017, houve um número total de 221 matérias publicadas em 

diversos nichos da internet, comparado com 3.100 publicações nessa temporada, um crescimento 

de 1302,71%. 

Essa mudança de patamar reflete principalmente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 

PyeongChang, além do aumento de foco na entidade na produção e distribuição de conteúdo 

através do meio digital. O evento esportivo mais importante para os esportes de neve, de uma 

magnitude mundial, aumenta o interesse de mídia e dos leitores consideravelmente, 

principalmente quando se tem acontecimentos inéditos ocorrendo para a delegação brasileira, 

como a primeira mulher sul-americana a participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno. 
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Gráfico 14: Comparativo do número de matérias em diversos nichos da internet nas últimas duas temporadas 

boreais. 

Como mencionado acima, durante a temporada boreal de 2016-2017 foram publicadas 221 

matérias, sendo que 73 pertenciam aos grandes portais. Nesta temporada, com o 

desenvolvimento da comunicação, e, especialmente, com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

Inverno tiveram mais de 3.100 publicações, onde os números de reportagens ou notas nos grandes 

portais, como Globoesporte.com, UOL, Folha de S. Paulo, Lance, Estadão entre outros, subiu para 

518. Visivelmente tendo um aumento de 610% em relação ao período anterior.  Reforçando que as 

temporadas que se têm os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, o interesse aumenta e 

consequentemente o número de matérias publicadas. 
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Gráfico 15: Comparativo do número de matérias em grandes portais de internet nas últimas duas temporadas 

boreais. 

 

Parte da nova estratégia digital, e de boa parte dos maiores portais do país, a publicação de 

conteúdos em vídeo na internet a partir de matérias extraídas da televisão tem alterado a forma 

como o público consome informações gerais, e em especial informações de vídeo. Com recursos 

mais eficientes e sites gradativamente mais responsivos, celulares, tablets e os computadores 

mudam constantemente o comportamento do público, que agora assiste (e deseja assistir) ao 

programa de seu interesse quando e onde quiser.  
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Redes Sociais 
 

A CBDN manteve o uso e monitoramento das redes sociais dentro de sua estratégia para 

divulgação dos esportes de neve no Brasil, prática consolidada na temporada anterior. O perfil 

jovem dos usuários de redes sociais alinha-se com a estratégia de comunicação da Confederação 

em ampliar seu público.  

Utilizados para disseminar a informação de forma ágil e permitir interatividade, os canais utilizados 

são Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Flickr, empregados de forma integrada. 

Com a inserção do turismo no planejamento estratégico da CBDN, a necessidade para a divulgação 

sobre o tema fez-se presente nas redes sociais, além do site da CBDN. Assim, após análise e estudo 

das principais redes sociais, o Instagram, é a rede social que mais está relacionado com 

planejamento da CBDN. Tendo como objetivo alcançar um público mais abrangente, 

principalmente o os seguidores que possuem um maior interesse no turismo.   

Além disso, um modelo de monitoramento através de indexadores indica a relevância de cada tipo 

de conteúdo postado no Facebook, principal canal utilizado pela CBDN. 
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Facebook 

Imagem 03: Reprodução da capa da fan page da CBDN no Facebook. 

O Facebook é uma das principais ferramentas utilizada na estratégia da Confederação, que 

mantém uma fan page desde 2010. Atualmente, a página tem 5.916 fãs e é uma das maiores do 

País dentre as confederações de modalidades olímpicas.  

Durante o período, foram feitas 91 postagens, entre fotos, textos, vídeos e links, com pico no mês 

de fevereiro e março devido aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de PyeongChang, 

destacadamente a participação de Isabel Clark, Jaqueline Mourão, Michel Macedo, Victor Santos, 

Aline Rocha, Cristian Ribera e André Cintra nos Jogos Olímpico e Paralímpicos de PyeongChang 

2018 (Coreia do Sul). O alcance total foi de 197.816 pessoas, tendo um crescimento de 72,5% em 

relação a temporada boreal 2016/2017 (114.660). A média de visualizações por posts foi de 2.174 

pessoas contra 1.136 da última temporada boreal (2016/2017). 

Nessa temporada, a CBDN fechou uma parceria com a agência Attitude Esportiva que é 

especializada em propaganda esportiva, a fim de ampliar e desenvolver a comunicação no 

Facebook em termos de: qualidade dos conteúdos produzidos, estratégia de impulsionamento dos 

posts, aperfeiçoar a relação com os seguidores, entre outros pontos. 



 

31 
 

O fato da média de visualizações terem aumentado de 1.136 para 2.174 nessa temporada, está 

relacionado com a abordagem e estratégias escolhidas. Através de uma profunda análise realizada, 

decidiu-se pelo foco na qualidade das postagens que gera maior resposta dos nossos fãs, do que 

um grande número de publicações. Assim as publicações realizadas durante a temporada, 

principalmente durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, foram desenhadas após a 

construção de uma estratégia para obter a melhor resposta dos fãs. 

Se a cobertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de PyeongChang alcançou números recordes e 

maior interesse do público, Victor Santos atleta do Cross Country, e Isabel Clark atleta do 

Snowboard foram o tema mais forte do Facebook da CBDN durante a temporada, com as duas 

maiores postagens do período, primeira e segunda respectivamente, em termos de engajamento.  

 

Gráfico 16: Quantidade de posts e views na fan page do Facebook por mês. 

 

Os posts no Facebook focaram em conteúdos comportamentais, nos atletas, em resultados 

esportivos, e sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de PyeongChang. Além disso, em períodos 

de eventos especiais, realizaram-se ações específicas. A tabela abaixo indica as cinco postagens 

mais visualizadas no período. 
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Data Horário Assunto Visualizações 

15/fev 15:15 

Victor Santos se prepara para estrear em olimpíadas. Com apenas 20 
anos, o garoto saiu da comunidade São Remo, para brilhar no outro lado 
do mundo. Ele manda um recado a todos! Bora torcer pelo nosso garoto 

em #PyeongChang2018 !!! 

14.734 

19/jan 07:15 
Estamos aqui com Isabel Clark, acompanhando seu treino para os Jogos 

Olímpicos de PyeongChang 2018. Acompanhe! 
12.016 

07/fev 17:00 

A maior atleta de Snowboard da América Latina!   Dona da melhor 
colocação do país em uma edição dos Jogos, 9º lugar em Turim 2006. 

Líder do ranking sul-americano overall e 21 vezes campeã brasileira de 
22 possíveis!   Isabel Clark já está em PyeongChang para fazer história 

mais uma vez nas cores do Brasil!   Conheça todos os atletas brasileiros 
que estão em #PyeongChang2018: http://bit.ly/2EOJ7m7 

9.824 

13/fev 09:30 

Estivemos no Rio de Janeiro para acompanhar os preparativos da Isabel 

Clark para os Jogos de Pyeongchang 2018 Winter Olympics. Devido a um 

grave acidente no final do ano passado, a carioca voltou à casa para se 

recuperar e chegar cheia de energia para sua 4ª Olimpíada de Inverno. 

Confira!  Conheça mais sobre a história de Isabel e os outros heróis 

Olímpicos que irão representar o Brasil: 

http://cbdn.rds.land/classificados_olimpiadas_2018  Vídeo produzido 

pela Attitude Esportiva 

7.796 

12/fev 08:30 
Olha só quem tá de volta às pistas, liberado para os treinos!   Fala, Michel 

Macedo!  #SkiAlpino #PyeongChang #brasilnaneve 
6.132 

 Tabela 11: As 5 postagens mais visualizadas na fan page da CBDN no Facebook 

Os posts na página também acumularam curtidas, comentários e compartilhamentos que indicam 

o nível de engajamento dos fãs com os conteúdos postados. Durante a temporada, as postagens 

somaram 9.215 reações, 873 comentários e 668 compartilhamentos, além de terem gerado 10.461 

cliques dos usuários do Facebook.  

Temp Reações Comentários 
Compartilha 

mentos 
Cliques Visualizações 

2016-17 3324 197 165 6144 114660 

2017-18 9215 873 668 10.461 197798 

Tabela 12. Comparativo entre as principais métricas nas duas últimas temporadas boreais. 

Como no período Olímpico e Paralímpico ocorre um maior impacto com os fãs, ainda mais quando 

se está falando sobre as Paralimpíadas onde o interesse aumenta. Assim, a comunicação da CBDN 

criou estratégias de postagens voltadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno que 

geraram resultados bastante positivos como o engajamento aumentado. 
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As publicações, como descrito na tabela 11 acima, que obtiveram maior taxa de engajamento do 

público estão relacionados aos Jogos de Inverno. A apresentação de cada atleta que foi 

selecionado para os jogos, toda a preparação desses atletas para os jogos, e os acontecimentos 

dos atletas no decorrer dos jogos foram as postagens que mais geraram maior interação dos fãs.  

Outra importante métrica analisada durante a temporada diz respeito às horas consumidas de 

vídeo pelo público da CBDN. Foram 223 horas e 5 minutos assistidos pelos fãs. 

Todos os dados e resultados gerados no Facebook corroboram consideravelmente o forte 

aumento de interesse nos esportes de neve e seus atletas, nos anos de realização dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de Inverno. 
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Newsletter e E-mails 
 

 

A Newsletter da CBDN passou a ser divulgada mensalmente e os e-mails semanalmente para a 

base de fãs dos esportes de neve. Tendo como foco os principais eventos, participações de atletas 

brasileiros, novidades e curiosidade sobre o turismo e os esportes de neve.   

Como ferramenta para produção, envio e análise a CBDN utilizou o Mailchimp até Janeiro de 2018. 

A partir de Fevereiro uma nova ferramenta foi contrata para dar sustentação a nova estratégia de 

conteúdo digital da entidade, baseada em Inbound Marketing. 

Nessa temporada foram enviadas as pessoas cadastradas 23 comunicações, entre newsletters e e-

mails, abordando as novidades dos diversos assuntos relacionados à CBDN (Esporte, Turismo, 

Governança). São mais de 2.100 pessoas cadastradas, com uma taxa média de 20,90% de abertura 

das newsletters e e-mails. 
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Twitter 

Imagem 04: Reprodução do perfil da CBDN no Twitter. 

O perfil no Twitter da CBDN e o canal do Youtube são canais muito relevantes para transmitir 

diferentes tipos de informações para diferentes públicos. Com a constante mudança na dinâmica 

de audiência desses meios, a CBDN decidiu realizar novos estudos para melhor compreender as 

novas formas de consumo de conteúdo nesses canais visando maximizar sua eficiência nos 

mesmos.   

O Twitter é uma rede social muito utilizada para receber notícias em tempo real, ter essas 

informações de um jeito rápido e de fácil interação, principalmente sobre eventos (esportivos ou 

não). Sendo um canal onde os usuários utilizam de maneira informal e descontraída. Assim, a 

CBDN mudou sua abordagem nessa temporada aproveitando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

PyeongChang 2018, com foco em publicações mais simples e descontraída, mas com maior 

velocidade na divulgação, em especial durante os grandes eventos.  

O Twitter tornou-se um meio alternativo ao Facebook utilizado pela CBDN para divulgação rápida 

de informações pontuais, como resultados de provas ou links relevantes, e interação com 

entidades e parceiros, por exemplo: Ministério do Esporte, Valle Nevado Ski Resort, Corralco 

Mountain & Ski Resort, Comitê Paralímpico Brasileiro e a Fundação Agitos.  
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Ao término da temporada boreal 2017-2018, o Twitter CBDN possui 1.153 seguidores, 3.937 

tweets, que acumularam 48.687 impressões, entre RTs, curtidas e comentários. 

 

Youtube 
 
 

Imagem 05: Reprodução do Canal da CBDNBrasil no Youtube. 

 

No YouTube, o canal da Confederação contabiliza até hoje 32.036 visualizações. No período da 

temporada, o canal teve 2.997 visualizações, 350.67% a mais em relação ao mesmo período no 

ano anterior, além de 2.062 minutos de vídeos consumidos. O canal conta com 67 inscritos. 
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Instagram 
 

 

Imagem 06: Reprodução do perfil da CBDN no Instagram. 

O Instagram é uma das redes sociais que mais cresce na atualidade e se coloca como uma das 

principais redes tanto para usuários quanto para as empresas. Com o propósito de alcançar os 

usuários que desta se utilizam e manter a CBDN como uma Confederações inovadora, a entidade 

lançou, durante a temporada, sua conta no Instagram, o “Brasil na Neve”.  

A rede social foi definida como principal plataforma de comunicação com os interessados em neve 

de forma mais ampla, cobrindo dos resultados brasileiros na neve até atividades de lazer e turismo 

relacionadas com a modalidade visando aproximar as pessoas que gostam de neve da CBDN.   

Sendo a primeira temporada com uma conta no Instagram, não é possível fazer uma análise sobre 

a evolução em relação a temporadas anteriores, contudo foram selecionadas algumas métricas 

para quantificar a atividade na rede social.  

A criação da conta CBDN no Instagram foi feita em Janeiro, e possui 576 seguidores. No período da 

temporada as publicações feitas no Instagram tiveram 13.671 impressões com uma média de 

427,2 por publicação, tiveram um alcance de 8.717, e um total de 2.135 curtidas.   
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Site 
 

 
 

Imagem 07: Reprodução da home page do site da CBDN. 

A CBDN se planejou para lançar um novo site às vésperas dos Jogos Olímpicos, com completa 

modernização de layout e conteúdo visando alinhar a identidade visual e conteúdo da “casa” dos 

esportes de neve do Brasil com o novo propósito e mapa estratégico da entidade. 

O site está divido em 5 pilares e utiliza-se de cores para ressaltar e conscientizar o usuário de cada 

área. 

- Esportes: apresenta o conteúdo focado na promoção dos esportes de neve, esportes amadores e 

esporte de rendimento, a área, apoiada na cor azul, apresenta e armazena informações sobre 

atletas, campeonatos, regras esportivas, calendário, vídeos e notícias. 

- Governança e Transparência: uma área completamente dedicada à facilitar o acesso dos diversos 

stakeholders da entidade às principais informações de governança, financeiras e estratégicas. A 

área tem como tema a cor cinza, visando apresentar de forma neutra as informações. 

- Turismo: área criada para aproximar o interessado na neve a CBDN. O conteúdo e suas 

atualizações foram planejados para oferecer os serviços básicos ao amante e interessado em 

viagens de neve, além de informações exclusivas dos especialistas da CBDN.  A área tem como 

tema a cor verde. 
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- Institucional: área que armazena as principais informações institucionais como o histórico da 

entidade, contato e o Memorial Domingos Giobbi, fundador da CBDN, apoiado na cor verde água. 

- Blog Brasil na Neve: nova área focada em trazer uma comunicação mais pessoal para o canal, o 

blog aborda temas dos outros pilares do site através de especialistas tanto internos quanto 

externos.  

A mudança do layout alinha a CBDN ao novo propósito e mapa estratégico, além de trazer design 

mais atrativo, organizado e atual, facilitando o acesso para os nossos visitantes e consumo de 

informações. Adicionalmente, o novo site é um dos projetos para posicionar a entidade como 

referência em gestão e inovação no esporte.  

O site concentra todas as informações e notícias sobre a CBDN, eventos organizados, esportes de 

neve no Brasil, os atletas, e o turismo de neve. Regularmente, a página é atualizada com notícias e 

outros conteúdos relevantes, incluindo 100% dos press releases produzidos.  

Por meio dos dados de monitoramento obtidos, foi possível quantificar a atividade do site e extrair 

algumas métricas para análise. Os principais pontos de avaliação são: 

- acessos diários; 

- usuários únicos e recorrentes; 

- origem do acesso;  

- comportamento dos visitantes durante a navegação;  

Visando aprimorar ainda mais a compreensão sobre o site da entidade e na busca pela exploração 

mais eficiente possível, a CBDN testou ao longo dos últimos meses uma série de ferramentas e 

melhorias para a plataforma, gerenciador e análise de conteúdo do site da organização. Uma vez 

que os dados gerados provêm de metodologias distintas, e portanto, não comparáveis, em termos 

absolutos, apresenta-se os resultados relativos do canal ao longo da temporada.  

Em relação à demografia dos acessos, os usuários estão concentrados no Brasil, com 95,23% do 

total, mas distribuem-se pelos 5 continentes do planeta. No período, o site foi acessado de 70 

países diferentes, incluindo Estados Unidos, Canadá, Portugal, Alemanha, Peru, Itália e Áustria. 
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Gráfico 17: Divisão mundial das visitas ao site da CBDN. 

Dentro do País, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e suas respectivas capitais, se destacam 

em número de acessos. O estado paulista tem a maior parcela dos números de acessos com um 

total de 34,09%, enquanto o fluminense tem 10,54%. 

 

Gráfico 18: Divisão por estado das visitas nacionais ao site da CBDN. 

Com o gráfico disposto acima e comparando o número de acessos da temporada boreal anterior 

(49% SP, 11% RJ, 29% outros), podemos ver que houve um aumento no número de acessos dos 
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outros estados, o que pode indicar que os amantes e interessados por neve estão aumentando 

pelo Brasil. 

Na temporada, a página acumulou 42.070 visitas (média de 230,52 por dia) e 69.103 visualizações 

de página (média de 378,64 por dia). Os meses de Fevereiro e Março destacam-se dos demais, 

sobretudo pela produção de conteúdo relacionado aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, 

realizado nos respectivos meses. Fevereiro acumulou o maior número de sessões (18.971), 

porcentagem de novas sessões (86,98%), o maior número de visualizações de páginas: 25.140, 

Março foi o segundo em cada um dessas métricas, sendo 17.627 número de sessões, e 24.860 

número de visualizações. Enquanto Abril apresentou a menor taxa de rejeição durante a 

temporada com 11,49%. 

Evidenciando o aumento que ocorreu em relação ao número de visitantes no site, que aumentou 

de 1.000 durante o mês para 25.000 visitantes, que pode ser atribuído à mudança que a CBDN fez 

em relação ao seu site que foram descritas à cima.  Site foi construído com metodologia SO, 

suporte do ad grants ferramenta para fazer impulsionamento, nova estratégia de email criando 

fluxo pro site, gerar tráfico impactando nos usuários, e conteúdos de turismo e governança.  

 

Gráfico 19: Número de visitas e visualizações de página durante a temporada 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Visitas Visualizações de página



 

42 
 

A maior parte dos acessos ao site é realizada por visitantes novos. No período, o site acumulou 

42.215 usuários que visitaram o site pela primeira vez. 

 

Assessoria de Imprensa 
 

Um dos pilares da CBDN na busca de maior projeção midiática é o relacionamento com os variados 

veículos de comunicação. O envio de press releases, especialmente para mídia impressa e de web, 

é um método eficiente de difundir os esportes de neve, sem deixar de lado sugestão de pautas 

especiais e entrevistas para TVs, rádios e revistas. A Confederação conta continuamente com 

apoio da renomada agência In Press Media Guide, que atua de forma consultiva e ativamente na 

concretização de pautas especiais nos principais veículos do País. 

Press Releases 
 

Durante a temporada, foram elaborados 53 press releases, que foram enviados para variados 

meios de comunicação. A CBDN utiliza um mailing de cerca de 700 jornalistas, além de uma base 

atual de mais de 2.100 outros interessados, que recebem as informações desses materiais. O 

conteúdo é moldado de acordo com os destinatários e distribuído pela agência In Press Media 

Guide, além de hospedado no site da Confederação em forma de notícia. 

 


