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DESTAQUES 
Por considerar a comunicação um dos pilares para seu desenvolvimento, a CBDN aposta no 

aprimoramento da produção de conteúdo e no monitoramento dos resultados de suas ações. 

Durante esta temporada austral, o Departamento de Comunicação seguiu com a estratégia adotada 

em anos anteriores: relacionamento estreito com os principais veículos de comunicação do País; 

elaboração e disseminação de informações por meio de press releases; estratégia de comunicação 

integrada nas redes sociais; e apoio da assessoria de imprensa da renomada agência In Press Porter 

Novelli, ajustando o conteúdo e propostas ano a ano de acordo com os dados de monitoramento e 

feedbacks recebidos. 

Mesmo com o cenário de diminuição das redações jornalísticas e o foco das esportivas voltado para 

os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, no Rio de Janeiro, o investimento na cobertura jornalística de 

alguns veículos para eventos organizados pela CBDN e os resultados, de maneira geral, superaram 

os obtidos na temporada passada, com crescimento de 48% no total de matérias publicadas e a 

presença de 3 canais de TV nos Campeonatos Brasileiros de Ski Alpino e Snowboard, contra apenas 

um no período anterior. As redes sociais também apresentaram aumento de público e engajamento. 

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

 Cobertura da RBS TV, SporTV e Globoesporte em eventos organizados pela CBDN  

 Conteúdo jornalístico em 7 canais de televisão diferentes;  

 Mais de 60 reportagens publicadas nos principais portais de esportes da internet; 

 Mais de 200.000 visualizações nos posts no Facebook; 

 Mais de 30.000 visualizações das fotos postadas no canal da CBDN no Flickr; 

 34 press releases produzidos 

  



 

 
 

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. Durante a temporada austral, a Confederação 

investiu na presença das equipes da Trip TV no Campeonato Brasileiro de Ski Alpino, em Valle 

Nevado (Chile), SporTV e produtores de conteúdo para a RedeTV, no Campeonato Brasileiro de 

Snowboard, em Corralco (Chile), como forma de assegurar visibilidade para os esportes e parceiros 

da entidade, 

Para outros eventos realizados, como o 2º Desafio Brasileiro de Cross Country, a CBDN também 

contou com cobertura jornalística da RBS TV, afiliada da TV Globo.  

Ao todo, foram 20 exibições acumuladas em canais de TV aberta e por assinatura. 

O canal SporTV registrou maior número de inserções com 13 no total, em programas como SporTV 

News e Seleção SporTV, com conteúdo majoritariamente relacionado à cobertura realizada no 

Campeonato Brasileiro de Snowboard. 

  
Gráfico 1. Inserções por canal durante a temporada. 

 

A RBS TV, afiliada da TV Globo, convidada para cobrir o 2º Desafio Brasileiro de Cross Country, 

produziu duas reportagens. Já a RedeTV, com o programa Super Extremo, e a Globo-CE registraram 

matérias sobre o Campeonato Brasileiro de Snowboard, realizado em setembro.  
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O SporTV também liderou no quesito tempo de exibição, novamente seguido pelo SBT.  

 

 
Gráfico 2. Tempo de exibição por canal. 

 
Confira na tabela abaixo as matérias de TV exibidas durante esta temporada austral: 
 

Canal Data Programa Matéria Tempo 

SBT 24/abr Okay Pessoal Projeto Ski na Rua 0:07:38 

SporTV 24/mai SporTV News Manhã Premiação CBDN 0:01:34 

Sony 04/jun Olhar Digital Tecnologia aplicada ao ski 0:04:09 

SporTV  11/jul SporTV News Manhã Alpinista realiza sonho olímpico 0:05:30 

ESPN 20/set Entrando de Fininho André Cintra – Bate papo com Meligeni 0:03:21 

SporTV 22/set SporTV Combate Brasileiro de Snowboard 0:02:25 

SporTV 22/set SporTV News Noite Regressiva Jogos Olímpicos de Inverno 0:02:22 

SporTV 23/set SporTV News Manhã Brasileiro de Snowboard 0:02:01  

SporTV 24/set SporTV News Noite Brasileiro de Snowboard – Isabel Clark 0:01:35 

RBS TV 24/set RBS Notícias Atletas treinam em Gramado 0:01:56 

RBS TV 24/set Globo Esporte Desafio Brasileiro de Cross Country 0:01:25 

SporTV 25/set SporTV News Noite André Cintra – Brasileiro de Snowboard 0:03:12 

SporTV 25/set SporTV News Noite Brasileiro de Snowboard 0:02:17 

SporTV 26/set SporTV News Noite Na busca do sonho olímpico 0:02:36 

SporTV 26/set Seleção SporTV Copa Sul-americana de Snowboard Cross 0:03:46 

SporTV 26/set Planeta SporTV Isabel Clark  0:03:10 

SporTV 27/set SporTV News Manhã Brasileiro de Snowboard 0:02:25 

TV Globo 11/out  Globo Esporte Projeto social – Bruno Sales 0:02:54 

SporTV 13/out Tá na Área Projeto social – Bruno Sales 0:03:10 

RedeTV 15/out Super Extremo Snowboard em Corralco 0:03:08 

Tabela 1. Descritivo das matérias de TV exibidas na temporada austral 2016-17. 
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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 65 reportagens em grandes 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 inúmeras 

outras matérias em sites especializados. Ao todo, pelo menos 145 matérias foram publicadas em 

páginas da internet. 

Os destaques da temporada, de acordo com a estratégia de divulgação da CBDN, foram os 

Campeonatos Brasileiros de Ski Alpino e Snowboard, realizados nos meses de agosto e setembro, 

respectivamente, onde estiveram presentes alguns dos principais veículos de comunicação do país 

a convite da própria Confederação. No 30º Brasileiro de Ski Alpino, em Valle Nevado (Chile), a TV 

Trip esteve presente e o conteúdo foi replicado na plataforma web. No 22º Campeonato Brasileiro 

de Snowboard, em Corralco (Chile), além do SporTV, o Globoesporte fez a cobertura in loco da 

competição.   

Nesse mesmo período, foram produzidos 34 press releases para divulgação dos atletas, eventos e 

resultados da temporada, que foram enviados a de jornalistas do Brasil todo. 

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. 

Veículo Data Título 

Globoesporte 23/set Isabel Clark leva o Brasileiro e vai se aposentar após a Olimpíada da Coreia 

Globoesporte 23/set Vulcão e falta de neve: as curiosidades do Brasileiro de Snowboard... no Chile 

Globoesporte 21/set Brasileiro de snowboard no Chile tem pontos em jogo para corrida olímpica 

Globoesporte 27/set Irmãos da Argentina brilham e lideram nova geração do snowboard brasileiro 

Globoesporte 25/set Das areias para a neve: por um sonho, cearense se aventura no snowboard 

Globoesporte 26/set Neve, água ou terra: pioneiro em Sochi tem 5 próteses e mira Jogos de Verão 

Globoesporte 26/set Reflexo nos óculos, trator e luvas ao alto: as imagens do Brasileiro de Snow 



 

 
 

Globoesporte 24/set Melhor brasileiro do snowboard faz bicos nos EUA para manter treinos 

Globoesporte 04/out Vitorioso em estreia na neve, cearense reencontra crianças que o motivaram 

Globoesporte 25/ago Michel Macedo bate recorde e vira tricampeão brasileiro de esqui alpino 

Globoesporte 24/set Ex-professor, coreano roda o mundo por vaga inédita nos Jogos de 2018 

Globoesporte 02/jun Jogos de Inverno de 2018 terão tigre branco e urso negro como mascotes 

Globoesporte 26/set Viagens, bota, prancha, falta de neve... Alto custo "freia" snowboard brasileiro 

Globoesporte  07/out Comissão do COI atesta que venues de PyeongChang estão 90% prontas 

Globoesporte 18/jul Tigre e urso são apresentados como mascotes de Pyeongchang 2018 

Globoesporte 10/set Em 7º no triatlo, brasileiro é o primeiro a disputar Jogos de Verão e Inverno 

RBS TV - Globoesporte 
RS 

27/set Gramado recebe primeira competição de Cross Country sediada no Brasil 

Globoesporte 04/out Candidato único, Nuzman é reeleito para sexto mandato à frente do COB 

SporTV News 24/set Isabel Clark vence etapa da Copa Sul-Americana de Snowboard 

SporTV News 09/dez Confederação Brasileira de Desportos na Neve busca novos atletas para o país 

SporTV/Almanaque 
Olímpico 

31/mai Três países têm mais medalhas em Jogos de Inverno do que de Verão 

SporTV News 23/set Campeonato Brasileiro de Snowboard é disputado no Chile 

SporTV News  09/set Exposição dos Jogos Olímpicos de Inverno vira atração no Leme 

SporTV  13/out Campeão brasileiro de Snowboard, Bruno Sales comanda projeto social no 
Ceará 

SporTV 27/set Jovens disputam Campeonato Brasileiro Amador de Snowboard em busca do 
sonho olímpico 

SporTV 25/set André Cintra conquista o quinto título de snowboard adaptado 

SporTV 22/set Brasileiros se preparam para o Brasileiro e Sul-Americano de snowboard no 
Chile 

GloboPlay 27/ago Projeto social ensina crianças e adolescentes a praticar o rollerski 

Terra 22/set Snowland será sede de Desafio Brasileiro de Cross Country 

Terra 20/ago Snowboarder paralímpico André Cintra, que vai disputar os Jogos de Inverno, é 
voluntário no Rio-2016 

Terra 06/set Amy Purdy se apaixona pelo clima do Brasil e por caipirinhas 

Terra 22/ago Jogos de inverno-2018, na Coreia do Sul terá a tecnologia como destaque 

Terra 24/jun Confira 100 fotos espetaculares das competições de esportes de inverno 

Yahoo 02/ago Os países com maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno 

Lance  20/ago Aranha usa habilidades do esqui para buscar o ouro no triatlo 

Lance  20/ago Snowboarder paralímpico André Cintra, que vai disputar os Jogos de Inverno, é 
voluntário no Rio-2016 

Lance  07/set Amy Purdy se apaixonou pelo clima brasileiro e por caipirinhas 

Lance  22/ago Jogos de inverno-2018, na Coreia do Sul terá a tecnologia como destaque 

Fox Sports  24/ago Sara Takanashi, do Japão, vence o mundial de salto de esqui na Noruega 

Gazeta Esportiva 02/jun Comitê olímpico divulga mascotes dos Jogos de Inverno de 2018, na Coreia 

ESPN 02/jun Comitê olímpico divulga mascotes dos Jogos de Inverno de 2018, na Coreia 

ESPN/X-Games 31/jul A brasileira Isabel Clark no Snowboard Cross em Sochi 

ESPN 20/set Entrando de Fininho: Meligeni recebe André Cintra, 1º paratleta brasileiro na 
neve 

IG  05/set Brasileiro do Snowboard é destaque em documentário paralímpico 

IG  06/set Paulistano sem perna usa próteses high-tech para ser um "ciborgue 
paralímpico" 



 

 
 

IG  27/set Snowboard: atleta paralímpico conquista pentacampeonato brasileiro 

Folha de S.Paulo 02/jun Temporada de esqui na América do Sul terá câmbio favorável e promoções 

Folha de S.Paulo 02/jun Estação de Corralco será destaque na temporada de esqui no Chile 

Estadão  28/jun As novidades da temporada de esqui na América do Sul 

Estadão  27/set A 500 dias da Olimpíada de Inverno, Pyeongchang diz ter 90% das obras 
prontas 

Estadão  23/ago Jogos de Inverno de PyeongChang 

Estadão  12/set Atleta paralímpico brasileiro é destaque em documentário internacional 

Estadão  02/jun Tigre branco será o mascote dos Jogos de Inverno de 2018 

BBC Brasil 06/set De rapel a snowboard: Paulistano com deficiência usa cinco próteses high-tech 
para se tornar 'ciborgue olímpico' 

BBC Brasil 06/set De rapel a snowboard: paulistano sem perna usa cinco próteses high-tech para 
se tornar 'ciborgue paralímpico' 

A Tribuna 16/jun Exposição no Rio eterniza superação de atletas paralímpicos brasileiros 

Diário do Rio  29/jun BarraShopping faz exposição em homenagem aos Paratletas 

Catraca Livre  30/jun Paratletas brasileiros são tema de exposição 

IstoÉ 02/jun Coreia do Sul define tigre branco como mascote dos Jogos de Inverno de 2018 

Brasil Post 13/set Paralimpíada: Quando o limite é interpretado como um desafio 

Red Bull  08/set Brasil abaixo de zero 

UOL 22/set Snowland será sede de Desafio Brasileiro de Cross Country 

UOL 20/ago Snowboarder paralímpico André Cintra, que vai disputar os Jogos de Inverno, é 
voluntário no Rio-2016 

UOL 04/jun Longe da neve, tecnologia permite treinar ski em alta performance 

Viagem & Turismo 
Abril 

08/jun Veja os 7 melhores pacotes para aproveitar a temporada de inverno esquiando 

Tabela 2. Descritivo das matérias de internet publicadas nos principais portais na temporada austral 2016-17. 

 

Durante o período, registrou-se 47% de aumento na cobertura dos principais portais de internet, 

saltando de 32 para 47 notícias. 



 

 
 

 
Gráfico 3. Comparativo do número de matérias nos principais portais de internet durante as últimas duas temporadas austrais.   

 

Levando em consideração o total de matérias publicadas, incluindo aquelas que não passam pelo 

método de valoração adotado pela CBDN, o aumento também é considerável, contabilizando 

crescimento de 48%. 

Gráfico 4. Comparativo do número total de matérias publicadas durante as últimas duas temporadas austrais. 
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REDES SOCIAIS 

Consolidados como práticas da CBDN, o uso e monitoramento das redes sociais como ferramentas 

de divulgação dos esportes de neve no Brasil atraem o perfil jovem dos usuários de redes sociais e 

alinham-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, YouTube e Flickr, empregados de forma integrada. 

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. 

Facebook 

 
Figura 1. 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. Atualmente, a página registra 4.752 fãs.  

Na temporada austral, as postagens alcançaram total acumulado de 209.419 pessoas, 39% a mais 

em relação a temporada austral 2015/16. 

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

esportivos. Além disso, em períodos de eventos especiais, realizaram-se ações específicas. Nessa 

temporada, a CBDN optou pela distribuição orgânica no Facebook, sem compra de post 

patrocinados.  



 

 
 

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 21.460 interações, indicando aumento de engajamento em relação à última temporada 

na maioria das principais métricas.  

O sistema de monitoramento desenvolvido também indica que os temas mais relevantes para no 

Facebook da entidade são os atletas e equipes, os parceiros da entidade e as competições 

organizados pela CBDN durante a temporada, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 

Snowboard, realizado em Corralco (Chile). 

Gráfico 5. Divisão de assuntos dos posts na fan page do Facebook. 
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Twitter 

 
Figura 2. Reprodução do perfil da CBDN no Twitter. 

O perfil no Twitter é o 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 e Corralco Mountain & Ski 

Resort.  

Ao término da temporada austral 2016-17, o Twitter CBDN possui 971 Seguidores e 1.666 

impressões acumuladas, entre RTs, curtidas e comentários. 

 



 

 
 

YouTube 

 
Figura 3. Reprodução do canal CBDNBrasil no YouTube. 

No YouTube, o canal da Confederação contabiliza até hoje 27.536 visualizações. No período da 

temporada, o canal 12% a mais visualizações em relação ao mesmo período no ano anterior, além 

de 925 minutos de vídeos consumidos.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

Flickr 

 

 
 

Figura 4. Reprodução da Galeria da CBDN no Flickr. 

A rede social Flickr é utilizada como base de dados de imagens e vídeos, especialmente para os 

profissionais de imprensa que fazem uso desse tipo de material. O acesso de jornalistas às imagens 

complementa os press releases enviados, além de também ser utilizado como galeria de imagens.  

Já estão armazenadas foram visualizadas mais de 30 mil vezes durante esta temporada. O Flickr da 

CBDN já acumula 483.046 visualizações desde a criação em 2013. 

  



 

 
 

SITE 

 
Figura 5. Reprodução da home page do site da CBDN. 

O site www.cbdn.org.br concentra todas as informações e notícias sobre a CBDN e os esportes de 

neve no Brasil. 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; e 

- comportamento dos visitantes durante a navegação;  

Na temporada, a página acumulou 16.891 visualizações. Os meses de Agosto e Setembro destacam-

se dos demais.  

http://www.cbdn.org.br/


 

 
 

Distribuídos entre os 5 continentes do mundo, os usuários estão concentrados, principalmente, no 

Brasil. No período, o site foi acessado de 66 países diferentes, com predominância de europeus 

como Inglaterra, Suíça Alemanha e Itália, Estados Unidos, Canadá, Chile e Argentina. 

 

Gráfico 6. 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 registrou 51% do total de visitas. 

 

Gráfico 7. Divisão por estado das visitas nacionais ao site da CBDN. 
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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 34 press releases, que foram enviados para variados meios 

de comunicação. A CBDN utiliza um vasto mailing de jornalistas e 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. 

Um sistema de monitoramento dos releases foi implantado em 2013 para facilitar a análise 

estratégica do conteúdo produzido. A categorização dos textos permitiu visualizar como é feita a 

divulgação dos fatos relacionados à CBDN. Confira abaixo a divisão dos releases produzidos: 

 

  Gráfico 8. Divisão de releases segundo categorização. 
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