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Assim como na temporada 2020/2021, o mundo segue sendo impactado pela 

pandemia de COVID-19 vivenciando diferentes fases do ciclo da pandemia. 

Durante a temporada, a vacinação no Brasil apresentou importantes 

resultados reduzindo o número de pessoas com casos severos e o número de 

óbitos no país. De outro lado, a variante Omicrôn passou a ser a prevalente 

em contágio no mundo todo.  

Adicionalmente, a temporada foi marcada também pelo início da guerra entre 

Rússia e Ucrânia, deixando o cenário global ainda mais incerto e desafiador. 

Os esportes de neve seguem sendo afetados com diversos locais de prática 

fechados. De outro lado, com a melhoria dos protocolos e conhecimento sobre 

o vírus e avanço da vacinação diversos eventos foram realizados e diversos 

resorts no mundo reabriram durante a temporada.  

Durante a temporada Boreal, boa parte dos eventos esportivos de alto nível 

foram realizados, em especial, as Copas do Mundo, o Campeonato Mundial 

de Para Snow Sports, os Campeonatos Mundiais Júnior, e claro, o mais 

importante evento da temporada, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

Inverno realizados em Beijing na China. 

A CBDN seguiu aprimorando a execução de sua estratégia de comunicação 

com foco em seus canais digitais e criação de conteúdo proprietário.  

As redes sociais seguem sendo os canais centrais dessa estratégia com 

fortalecimento do Instagram e a criação do perfil da Confederação no TikTok 

que reforça a estratégia de vídeo e foca em um público mais jovem que os 

outros canais da entidade.  

Ao mesmo tempo, e em especial com a realização dos Jogos, a CBDN 

reforçou seu atendimento aos canais de comunicação, tanto para o apoio na 

criação de conteúdos para esses canais como distribuindo uma quantidade 

ainda maior de conteúdos da entidade para uso dos canais de comunicação 

interessados 
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Os principais destaques da comunicação da CBDN neste inverno boreal 

foram: 

→ Crescimento de +172% de alcance nos canais da CBDN durante a 

temporada 2021/2022 

→ +2 milhões de vídeo views  

→ Quase 6 milhões de pessoas alcançadas por conteúdo da CBDN 

→ 18 milhões de impressões nos canais da CBDN ao longo da 

temporada, quase 6x mais que a temporada anterior  

→ 43% de aumento na base de fans, chegando a 27 mil  

→ Produção própria de conteúdo de qualidade, inclusive fornecendo 

para outros canais 

→ Lançamento do @brasilnaneve no TikTok com mais de 1,5 Milhões 

de vídeo views 

→ Cobertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos real time no focada 

no Twitter com mais de 400 mil impressões 

→ Mais de 400 publicações nos principais portais do país sobre 

esportes de neve 
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Os veículos de imprensa na internet também estiveram presentes como parte 

importante da estratégia de comunicação 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. Sendo esse um pilar reforçado durante a temporada para ampliação do 

alcance da participação de atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos, e a garantia da disseminação de conteúdos com boa qualidade 

técnica. 

Durante a temporada, foram publicadas pelo menos 434 reportagens em 

portais de internet, com destaque para o Globoesporte.com, um dos principais 

veículos parceiros da CBDN e maior audiência dentre os portais esportivos do 

País (mais de 11 milhões de acessos mensais), além de outras matérias em sites 

especializados e relevantes, como Olimpíada Todo Dia, Terra, Gazeta 

Esportiva e o site do Comitê Olímpico Internacional, o Olympics.com, onde 63 

reportagens foram publicadas ao longo da temporada. 

Nesse mesmo período, foram produzidos press releases para divulgação dos 

atletas, eventos e resultados da temporada, que foram enviados a mailing 

contendo 700 jornalistas dos principais veículos do Brasil. 

Durante a temporada, organizou-se o clipping das notícias relacionadas à 

CBDN e os atletas de neve do Brasil (ANEXO 2). 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. 

Data Portal Título 

jan/22 Globo-Jornal Nacional A um mês da abertura, Brasil sonha com resultado inédito nas Olimpíadas de Inverno 

jan/22 GE Atletas do Brasil vão receber 18kg de uniformes para ir às Olimpíadas de Inverno em Pequim; veja 

jan/22 GE Jaqueline Mourão é prata na Copa Báltica de esqui cross-country 

jan/22 GE Veja os convocados do Brasil para as Olimpíadas de Inverno de Pequim 

jan/22 GE Jaqueline Mourão se isola como recordista do Brasil em participações olímpicas 

jan/22 Olympics Confira quem são os atletas brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 

jan/22 Globo-Jornal Nacional COB anuncia Time Brasil das Olimpíadas de Inverno de Pequim 

jan/22 Globo-GE Olimpíadas de Inverno: Brasil conhece atletas convocados 

jan/22 O Globo Jaqueline Mourão rumo ao recorde olímpico do Brasil 
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jan/22 GE Cristian Ribera conquista a prata no Mundial de esqui paralímpico 

fev/22 GE Sabrina Cass espera abrir caminho para brasileiros após boa estreia nas Olimpíadas de Inverno 

fev/22 GE Sabrina Cass estreia pelo Brasil nas Olimpíadas e é 21ª em classificatória 

jan/22 Olympics Brasil anuncia porta-bandeiras de Beijing 2022: saiba mais 

fev/22 Globo-Jornal Nacional Sabrina Cass estreia nas Olimpíadas 

fev/22 Globo-GE Brasileira Sabrina Cass recebe nota 62.20 em estreia no esqui estilo livre em Pequim 

fev/22 O Globo Negócio da China 

mar/22 GE Brasil disputa as Paralimpíadas de Inverno de Pequim com chance de pódio histórico 

mar/22 GE Conheça os brasileiros e quando vão competir nas Paralimpíadas de Inverno 

mar/22 GE Aline Rocha e Cristian Ribera são os melhores do Brasil em estreia nas Paralimpíadas de Inverno 

mar/22 GE André Barbieri termina bateria em quarto lugar e fica fora das semifinais do snowboard cross 

mar/22 GE Cristian Ribera e Aline Rocha terminam em quinto suas semis e ficam fora da final no sprint 

jan/22 GE Aline Rocha é bronze na Copa do Mundo de Para Ski Cross Country 

out/21 GE A 100 dias de Pequim 2022, conheça promessa do ski que trocou os EUA pelo Brasil 

mar/22 GE Brasil encerra participação nas Paralimpíadas de Inverno em oitavo no revezamento misto de esqui-cross country 

fev/22 GE Na China, acreano de 19 anos fará estreia nas Olimpíadas de Inverno e projeta: "Ganhar experiência" 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Time Brasil tem 2º caso de covid na China 

jan/22 GE Brasil vai às Olimpíadas de Inverno com a melhor equipe da história, mas sem chance de pódio 

fev/22 GE Conheça os 15 esportes presentes nas Olimpíadas de Inverno 

mar/22 GE Após Paralimpíada de inverno, rondoniense sonha com voos altos na neve: "2026 promete" 

dez/21 GE Presidente da confederação de neve será chefe da missão do Brasil nas Olimpíadas de Inverno 

mar/22 GE Do forte calor do Brasil aos -11ºC da China: dupla brasileira está pronta para as Paralimpíadas de Inverno 

jan/22 GE Primeira medalha em Jogos de Inverno? Cristian Ribera pode fazer história para o Brasil em Pequim 

mar/22 GE Cristian Ribera e Aline Rocha avançam às semifinais do esqui cross-country sentado 

fev/22 GE Conheça Sabrina Cass, a 1ª brasileira a competir nas Olimpíadas de Inverno de Pequim 

jan/22 GE Com seis atletas, Brasil terá participação recorde nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 

mar/22 GE Aline Rocha e Cristian Ribera serão porta-bandeiras do Brasil nas Paralimpíadas de Pequim 

fev/22 GE Brasil fecha Pequim 2022 com dois resultados históricos em Olimpíadas de Inverno 

fev/22 GE Cerimônia abre Olimpíadas de Inverno de Pequim com ode à beleza e show de efeitos 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Brasil estreia com Sabrina Cass no esqui 

mar/22 GE Pequim encerra Paralimpíadas de Inverno com muita música e mensagem de amor 

fev/22 GE Jaqueline Mourão, a menina que seguia o pôr do sol, mira próximas Olimpíadas aos 50 anos 

mar/22 GE COB convoca Valentino Caputi para reserva de Michel Macedo, que testou positivo para Covid 

fev/22 GE Pequim se despede e passa bastão das Olimpíadas de Inverno para Milão-Cortina 2026 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: onde assistir aos Jogos de Pequim 2022 

jan/22 GE Brasileira sofre acidente de carro a caminho do aeroporto e está fora das Olimpíadas de Inverno 

mar/22 GE Cerimônia abre Paralimpíadas de Pequim com ecos contra a guerra e protestos da Ucrânia 

fev/22 GE Bom começo no bobsled, recorde de Manex e ouro histórico no curling: o dia em Pequim 

fev/22 GE Apoio da família, inspiração no irmão e vaga de última hora na Olimpíada de Inverno: a trajetória de Duda Ribera 

fev/22 GE Michel Macedo relata saga para se livrar da Covid e competir nas Olimpíadas de Inverno 

dez/21 GE Steve x Manex: brasileiros travam batalha por vaga no esqui cross country 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Brasil em dose dupla neste domingo em Pequim 

fev/22 GE Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera completam os 10km do esqui cross country clássico 

fev/22 GE Brasileira que sofreu acidente às vésperas das Olimpíadas dá primeiros passos 

jan/22 GE Medalha no esqui paralímpico e feito inédito no tênis marcam semana do Brasil 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Jaqueline Mourão dá mais um passo na história em dia de acidente feio 

dez/21 GE Brasileira busca vaga nas Olimpíadas de Inverno após superar grave problema cardíaco 

fev/22 GE Sabrina Cass não avança à final e se despede das Olimpíadas de Inverno 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Pequim terá primeiras disputas por medalhas neste sábado 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: todos os resultados dos brasileiros em Pequim 

jan/22 GE Sabrina Cass, do esqui, é primeira atleta do Brasil a chegar para Olimpíadas de Inverno 

fev/22 GE Em dia de quedas de brasileiros, Jogos de Inverno têm ouro inédito e saga pós-Covid 

out/21 GE A 100 dias das Olimpíadas de Inverno, Brasil tem três vagas garantidas 

mar/22 GE Aline Rocha fica em 10º e Cristian Ribera em 13º no esqui cross-country sentado meia distância 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Manex Silva completa última prova do esqui cross-country 

fev/22 Globo-GE Brasil é desclassificado no slalom e no esqui cross country 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Manex Silva é o 90º no cross country estilo clássico 

fev/22 Globo-GE Jaqueline Mourão e Duda Ribeira completam o esqui cross country 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Brasil em dose dupla no esqui cross-country nesta quarta 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: sábado tem Brasil no bobsled e no esqui cross-country 

fev/22 Globo Manex Silva sobre prova do esquiatlo do esqui cross-country: "Pista muito dura" 

fev/22 Globo Manex Silva fala da participação no sprint do esqui cross country: "Acho que foi muito bom" 

fev/22 GE Jaqueline Mourão, Eduarda Ribera e Manex Silva se despedem no sprint do esqui cross country 

fev/22 Globo Manex Silva analisa estreia em Jogos de Inverno e fala sobre prova do esquiatlo no esqui cross-country 

fev/22 GE Manex Silva revela drama em prova com -26º de sensação térmica: "Minha cara congelou" 

fev/22 GE Brasil se mostra mais competitivo e sonha alto para as próximas Olimpíadas de Inverno 

fev/22 GE Brasil disputa Olimpíadas de Inverno Pequim 2022 confiante no melhor resultado da história 
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fev/22 GE Manex Silva confessa torcida por adversário e ídolo do Cross Country 

fev/22 GE Russo cai no início do esquiatlo, mas é ouro nas Olimpíadas de Inverno; brasileiro não completa 

fev/22 GE Brasil é desclassificado na estreia em provas por equipes no esqui 

fev/22 Globo-GE Jaque Mourão e Duda Ribeira completam prova do esqui cross-coutry 

fev/22 GE Jaqueline Mourão, de 46 anos, encerra 8ª Olimpíada e deixa futuro em aberto 

fev/22 GE Oito vezes olímpica, Jaqueline Mourão bate recorde: "É incrível" 

fev/22 GE Saudades das Olimpíadas de Pequim? Saiba como praticar esportes de inverno no Brasil 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Jaqueline Mourão estreia em sua oitava edição dos Jogos 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Nicole Silveira, maior esperança do Brasil, estreia no skeleton 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Brasil vai à pista, mas fecha dia sem classificação; veja resumo 

jan/22 GE Convocada de última hora, Duda Ribera vibra com chance de disputar as Olimpíadas de Inverno 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: último dia tem Brasil no bobsled e festa de encerramento 

fev/22 GE Manex Silva será porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento em Pequim 

jan/22 GE Vilas Olímpicas de Pequim 2022 recebem primeiras delegações 

fev/22 GE Dez motivos para você não perder os Jogos de Inverno Pequim 2022 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno têm recorde de Jaqueline Mourão e zebra italiana no curling 

jan/22 GE Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura 

fev/22 Globo Manex Silva termina na 90ª posição do Cross-Country 15km 

mar/22 Globo-GE Dois brasileiros chegam às semis do esqui nas Paralimpíadas 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Michel Macedo segue com Covid e está fora da sua 1ª prova em Pequim 

fev/22 GE Michel Macedo comemora liberação para competir no slalom do esqui alpino 

fev/22 Globo-GE Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno com Sabrina Cass no esqui estilo livre 

jan/22 GE Michel Macedo leva ouro em competição de esqui 

mar/22 GE André Barbieri fica em 13º na final do snowboard slalom e se despede dos Jogos de Pequim 

fev/22 GE Michel Macedo cai na segunda descida e fica sem classificação nas Olimpíadas de Inverno 

fev/22 GE Michel Macedo testa negativo para Covid e é liberado para competir nas Olimpíadas de Inverno 

mar/22 Globo-GE André Barbieri, do para-snowboard, desfila com a bandeira do Brasil em cerimônia de encerramento 

fev/22 GE Olimpíadas de Inverno: Brasil em ação no cross-country e decisão na patinação 

fev/22 Globo-GE Cearense Michel Macedo não completa prova do esqui alpino 

out/21 Olympics Brasil garante quarta vaga em Beijing 2022 com classificação no esqui alpino 

mar/22 Olympics O inverno ainda não acabou: Sabrina Cass é top 15 da Copa do Mundo e outros brasileiros seguem na neve 

jan/22 Olympics Cristian Ribera ganha prata histórica para o Brasil no Mundial Paralímpico de Esportes na Neve 

jan/22 Olympics Aline Rocha e Cristian Ribera ficam próximos de medalha em Mundial no Para Esqui Cross-country  

fev/22 Olympics Sabrina Cass estreia em 21º e volta no domingo para tentar vaga na final do moguls em Beijing 2022 

fev/22 Olympics Cinco curiosidades sobre Sabrina Cass, campeã mundial juvenil no moguls 

fev/22 Olympics Brasileiros Sabrina Cass e Manex Silva em ação neste domingo em Beijing 2022: veja horários e onde assistir 

fev/22 Olympics O brasileiro Manex Silva chega em 90º cross-country 

jan/22 Olympics Característica | Beijing 2022 - Esqui cross country - Jaqueline Mourao 

fev/22 Olympics 10km clássico feminino - Esqui cross-country | Replays de Beijing 2022 

fev/22 Olympics Manex Silva bate recorde Olímpico brasileiro no esqui cross-country em Beijing 2022 

fev/22 Olympics Brasileiras do esqui cross-country competem no sprint por equipes em Beijing 2022 

fev/22 Olympics Cinco curiosidades sobre Manex Silva, representante brasileiro do esqui cross-country 

fev/22 Olympics Brasileiros do esqui cross-country em ação nesta terça-feira em Beijing 2022: veja horários e onde assistir 

jan/22 Olympics Aline Rocha conquista dois bronzes na Copa do Mundo de Para Esqui Cross-Country 

mar/22 Olympics Aline Rocha termina novamente no top 10, agora na média distância do Para esqui cross-country em Beijing 2022 

jan/22 Olympics 
Rumo a Pequim: Sabrina Cass, Augustinho e equipe brasileira feminina de cross-country na reta final de 
classificação 

mar/22 Olympics Brasileiros param nas semifinais, mas ficam no top 10 do sprint no Para esqui cross-country em Beijing 2022 

jan/22 Olympics Seleções brasileiras de cross-country e bobsled competem na véspera do anúncio do Time Brasil em Beijing 2022 

mar/22 Olympics 
Brasil é oitavo no revezamento misto do esqui cross-country e encerra campanha em Beijing 2022; veja todos os 
resultados do país 

fev/22 Olympics Manex Silva se despede de Beijing 2022 na largada em massa 

fev/22 Olympics 
Nada de descanso: Manex Silva será porta-bandeira na Cerimônia de Encerramento de Beijing 2022 e disputa 
mundial juvenil 

fev/22 Olympics Manex Silva sobre campanha em Beijing 2022: "Quero estar mais próximo dos melhores" 

out/21 Olympics Após inspirar o mundo, esquiador Victor Santos luta para voltar aos Jogos de Inverno 

nov/21 Olympics ‘Vou lutar até o fim’, promete Steve Hiestand sobre duelo com Manex Silva por vaga nos Jogos de Inverno 

jan/22 Olympics Bruna Moura sofre acidente de carro, está fora de Beijing 2022 e é substituída por Eduarda Ribera 

fev/22 Olympics Jaqueline Mourão após oitava presença Olímpica: "Valeu a pena lutar tanto para estar aqui" 

nov/21 Olympics Manex Silva visa Beijing 2022 após bom resultado nos Jogos da Juventude e recordes brasileiros  

nov/21 Olympics Os destaques dos atletas brasileiros de inverno neste fim de semana  

jan/22 Olympics Falta um mês para Beijing 2022: veja quais atletas devem representar Brasil e Portugal nos Jogos de Inverno 

dez/21 Olympics Bruna Moura supera doença cardíaca e depressão em busca de redenção Olímpica  

mar/22 Olympics Única brasileira a competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno, Aline Rocha busca top 5 em Beijing 2022 

fev/22 Olympics Sangue novo: conheça os jovens atletas de Brasil e Portugal em Beijing 2022 

nov/21 Olympics Os brasileiros que disputaram os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno 

fev/22 Olympics Brasileiros em Beijing 2022: Sabrina Cass para na segunda classificatória e Manex Silva não completa skiathlon 

fev/22 Olympics Cinco curiosidades sobre Eduarda Ribera, a nova integrante do Time Brasil em Beijing 2022 
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mar/22 Olympics Brasil inicia participação em Beijing 2022 com sétimo lugar de Aline Rocha 

mar/22 Olympics Guia do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022: atletas, programação e onde assistir 

nov/22 Olympics Comitê Paralímpico Brasileiro define os atletas para os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 

nov/22 Olympics 
Bruna Moura e Manex Silva conquistam o Circuito Brasileiro de Rollerski 2021 e ganham fôlego na jornada a Beijing 
2022 

mar/22 Olympics Cristian Ribera estreia nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022: veja horário e onde assistir 

fev/22 Olympics Resultados dos atletas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 

mar/22 Olympics 
André Barbieri supera grave acidente no snowboard para representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno 
Beijing 2022 

dez/22 Olympics O que os atletas de inverno do Brasil estão fazendo neste fim de ano 

fev/22 Olympics Porta-bandeiras do Brasil desfilam na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 

mar/22 Olympics Brasil terá vice-campeão mundial Cristian Ribera nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 

nov/21 Olympics Augustinho Teixeira: o snowboarder brasileiro que veio do fim do mundo 

jul/21 Olympics Campeã mundial juvenil, Sabrina Cass estreia pelo Brasil na temporada Olímpica  

nov/21 Olympics Michel Macedo: "Vou fazer de tudo para estar nos Jogos de Inverno e fazer bonito pelo Brasil" 

nov/21 Olympics Time Brasil em Beijing 2022: confira quais atletas brigam por vaga nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno 

fev/22 Olympics Sabrina Cass é primeira brasileira em ação em Beijing 2022: veja horário e onde assistir 

dez/21 Olympics Rumo a Beijing 2022: como foi o fim de semana para brasileiros e portugueses 

fev/22 Olympics Michel Macedo, do esqui alpino, apresentou resultado positivo para Covid-19 

nov/22 Olympics Cinco curiosidades sobre Michel Macedo, único representante brasileiro no esqui alpino em Beijing 2022 

fev/22 Olympics Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 3 de fevereiro 

nov/22 Olympics Conheça os irmãos brasileiros aventureiros que tentam a classificação para Beijing 2022 

fev/22 Olympics Michel Macedo promete 'continuar ralando' após mais uma participação Olímpica com dificuldades 

fev/22 Olympics Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 6 de fevereiro 

fev/22 Olympics Michel Macedo é liberado na véspera de prova e disputa o slalom em Beijing 2022 

fev/22 Olympics 
Michel Macedo segue em isolamento e está fora do slalom gigante; português Ricardo Brancal estreia em Beijing 
2022 

mar/22 O Globo Do asfalto à neve: conheça Cristian Ribera, esperança do Brasil na Paralimpíada de Inverno 

mar/22 Olympics Cristian Ribera: A inspiração adolescente brasileira dos Jogos Paralímpicos de Inverno 

Tabela 01: extrato das publicações sobre esportes de neve no Brasil durante a temporada nos portais 

Globo e Olympics. 

 

 
 

A atual temporada foi de extrema importância para o reforço do 

posicionamento criado e implementado ao longo do ciclo, assim como, o 

aprimoramento da execução da estratégia criada.  

Nesse contexto, o uso e o monitoramento das redes sociais seguiram sendo 

uma prioridade estratégica de comunicação da CBDN. Adicionalmente, a 

entidade realizou um importante esforço para aumentar a produção de 

conteúdo próprio de vídeo. 

Isso se deu principalmente para atrair o perfil jovem dos usuários de redes 

sociais e, por consequência, ampliar o público da Confederação.  

Para tanto, o canal de Instragram @brasilnaneve, criado na temporada 

2018/2019, seguiu como prioridade com objetivo de consolidação do canal e 

audiência. 
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Adicionalmente, a CBDN criou o perfil @brasilnaneve no TikTok para reforçar 

a estratégia de vídeo e audiência jovem, além de reativar o perfil do Twitter 

com foco na cobertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 

A página no Facebook ainda se mantém sendo um importante canal de 

divulgação de conteúdo, principalmente das publicações do site oficial da 

CBDN.  

Além disso, um modelo de monitoramento através de indexadores indica a 

relevância de cada tipo de conteúdo postado nestas redes sociais, com o 

intuito de melhorar a comunicação direta e entender melhor o público-alvo. 

 

 

INSTAGRAM 
 

Criado no fim de janeiro de 2018, o Instagram da CBDN, o @brasilnaneve, teve 

um crescimento expressivo durante a temporada se consolidando como o 

principal canal de comunicação da organização.  

Além do interesse adicional, natural da temporada dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos, o aumento do conteúdo em vídeo e melhoria da identidade 

visual da rede foram elementos importantes para o crescimento e 

consolidação do canal.  

Ao final da temporada, o canal no instagram apresentou 10.786 seguidores, 

um aumento de 52,3% na base de fans. Foram 7.449.381 impressões 

acumuladas na temporada boreal e 8.097.023 na temporada 2021/2022 

completa, contra 558.780 da temporada anterior (652.970), um aumento de 

mais de 10x que pode ser explicado pelo maior interesse durante a temporada, 

aumento de base e retorno das campanhas de mídia pagas.  

 

Figura 1. Números do Instagram acumulados durante a temporada 2021/2022 
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Entre as publicações que mais repercutiram com o público, destacaram-se 

conteúdos relacionados a preparação e participação de atletas brasileiros 

nos Jogos Olímpicos, além de conteúdos sobre as conquistas dos atletas nos 

principais eventos da temporada.  

O principal destaque foi o conteúdo relacionado a estreia da atleta Sabrina 

Cass nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.  

 

Criado em Post Tipo Resultados 

03/02/2022 ESTREIA HISTÓRICA!!! Imagem 

Engajamentos 676 

Likes 626 

Comentarios 42 

Saves 9 

16/12/2022 
Jaque Mourão - 50 

dias 
Vídeo 

Engajamentos 559 

Likes 534 

Comentarios 23 

Saves 2 

09/02/2022 Início de um sonho Imagem 

Engajamentos 554 

Likes 508 

Comentarios 32 

Saves 14 

04/02/2022 Agora é oficial! Imagem 

Engajamentos 549 

Likes 520 

Comentarios 21 

Saves 8 

06/02/2022 Pioneira! Imagem 

Engajamentos 501 

Likes 473 

Comentarios 23 

Saves 5 

 
Tabela 2. Top 5 postagens no instagram com maiores métricas de engajamento durante a temporada 

boreal 2021/22. 
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FACEBOOK 
 

 

Figura 3. Reprodução da capa da fan page da CBDN no Facebook. 

 

O Facebook é uma das principais ferramentas utilizadas na estratégia da 

Confederação, que mantém sua fan page desde 2010, e, atualmente, registra 

6.493 fãs. 

Na temporada boreal, as postagens totalizaram 6.742.166 impressões, 

totalizando 7.639671 na temporada 2021/2022, contra 2.565.366 na temporada 

anterior, um aumento de 3x que tem relação direta com a estratégia de 

campanhas do ano e retorno das campanhas de mídia no canal. 

Os posts no Facebook focaram em conteúdos comportamentais, nos atletas 

e em resultados esportivos. O destaque de engajamento do público foi p 

desempenho da equipe de para ski cross country, em especial o inédito Vice-

campeonato Mundial conquistado por Cristian Ribera na Noruega.  

Criado em Post Tipo Resultados 

22/01/2022 
MEDALHA DE PRATA 

NO MUNDIAL!!! 
Vídeo 

Engajamentos 1023 

Reações 377 

Comentarios 92 

Shares 64 

27/01/2022 É BRONZE!!! Imagem 
Engajamentos 740 

Reações 411 
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Comentarios 109 

Shares 20 

05/03/2022 
O time masculino de 
#ParaCrossCountry 

Imagem 

Engajamentos 631 

Reações 34 

Comentarios 34 

Shares 20 

13/03/2022 
A chegada, um abraço, 

uma dancinha 
Vídeo 

Engajamentos 531 

Reações 254 

Comentarios 51 

Shares 23 

28/02/2022 Que time! Imagem 

Engajamentos 523 

Reações 309 

Comentarios 32 

Shares 12 

Tabela 3. Top 5 postagens que mais engajaram na página do 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 47.828 em 

engajamento total, reações, comentários, compartilhamentos e cliques, 

totalizando 61.247 na temporada 2020/2021, 134% maior que a temporada 

anterior (26.097).  

 

TIKTOK 
 

 

Figura 4. Reprodução da capa do perfil da CBDN no Tiktok. 
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O Tik Tok é uma das redes sociais que mais crescem no mundo atualmente. A 

rede foca em vídeos curtos, e tem sido amplamente utilizada no Brasil, em 

especial, por audiências mais jovens. 

Por se alinhar à estratégia da entidade, durante a temporada 2021/22 

inaugurou-se o canal da CBDN na rede, o @brasilnaneve, utilizando o canal 

para distribuição de vídeos curtos de atletas brasileiros em ação. 

Em menos de 6 meses, a canal já acumula 2.169 inscritos após realizar 57 

postagens. 

No total, entre 09 de dezembro de 2021 e 15 de abril de 2022 foram 1.652.764 

impressões e 1.579.472 video views, com 6 videos que já acumulam mais de 

100 mil views, tendo o mais assistido mais de 300 mil visualizações. 

 

Figura 5. Top 5 postagens que mais engajaram na página do TikTok. 

As postagens acumularam 23.751 interações ao longo da temporada, um 

número considerado bastante expressivo para os primeiros meses do canal. 
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YOUTUBE  

 

Figura 6. Reprodução do canal CBDNBrasil no YouTube. 

No YouTube, o canal da Confederação contabiliza até hoje 47.825 visualizações. 

No período da temporada boreal, o canal teve 203 visualizações e totalizou 151 

inscritos. 

 

 

 
Figura 7. Reprodução da home page do site da CBDN. 

O impacto da pandemia segue sendo observados nos sites da entidade, em 

especial, no Brasil na Neve, devido à redução de conteúdos sobre viagens e 

turismo de neve frente às restrições de viagens internacionais. 

Ao longo da temporada, a principal campanha de conteúdo foi a 

#NaPistaPraBeijing com foco nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno 

realizados em Beijing sendo o site institucional da CBDN, www.cbdn.org.br, o 

http://www.cbdn.org.br/
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principal canal de armazenamento das informações completas sobre a 

preparação e participação de atletas brasileiros no evento. 

Do lado do Brasil na Neve, o foco foi a atualização da situação dos principais 

resorts de neve, os protocolos sanitários, projeções de abertura e outras 

informações relevantes sobre o turismo de neve, além dos principais 

conteúdos relacionados à campanha #NaPistaPraBeijing.  

Assim, os dois portais se complementam de forma harmônica e facilitam a 

navegação de acordo com o tema de interesse do internauta. 

 

Os resultados da temporada boreal foram bastante positivos, chegando a 

53.350 visualizações, totalizando 90.785 visualizações na temporada 

2021/2022, em linha com a temporada passada, resultado esperado, 

especialmente devido à redução dos conteúdos do Brasil na Neve. 

 

 

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.  

Press Releases 
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Durante a temporada, foram elaborados 93 press releases (ANEXO 2), que 

foram enviados para variados meios de comunicação. A CBDN utiliza um 

mailing que conta com 700 jornalistas, além de mais de 5.000 outros 

interessados, que recebem as informações desses materiais.  



 

 

 


