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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 renovou a sua estratégia de 

comunicação, alterando um pouco os focos de atenção dos anos anteriores. 

Priorizou-se a produção de conteúdo próprio, para o site e redes sociais da Confederação e também 

para divulgação em canais externo. Essa nova estratégia está alinhada com o objetivo de amplificar 

o público da CBDN para além dos já interessados por esportes de neve, focando também em 

conteúdos de turismo e para iniciantes e aspirantes de tais modalidades. 

O site da CBDN passou por uma reformulação pouco antes do início da temporada, em fevereiro, e 

foi incluída um Blog – dedicado a produção de conteúdos vários sobre esportes de neve e turismo. 

As redes sociais foram as protagonistas da comunicação do período: o Facebook apresentou 

aumento considerável de público e engajamento; criou-se também uma conta de Instagram da 

Confederação, o @Brasilnaneve, com o objetivo de expandir ainda mais o público, principalmente 

entre os mais jovens. 

Ao mesmo tempo, a Confederação não deixou de lado o que estava sendo feito nos anos anteriores. 

Foi mantido o relacionamento estreito com os principais veículos de comunicação do País; 

elaboração e disseminação de informações por meio de press releases; 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. 

Vale lembrar, entretanto, que no mesmo período da temporada austral 2018/19, dois 

acontecimentos externos centralizaram os investimentos dos grandes canais de comunicação. No 

primeiro semestre de 2018, a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, na qual a maioria da imprensa 

brasileira esportiva concentrou esforços e investimentos. No segundo semestre, foram as eleições 

presidenciais do Brasil, por sua vez, que impactaram as prioridades e publicações dos grandes meios 

de comunicação nacionais. 

 



 

 
 

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

→ Crescimento de 400% de usuários do site da CBDN; 

→ Mais de 1 hora de conteúdo jornalístico em televisão;  

→ Mais de R$ 1,1 Milhões em retorno de mídia espontânea; 

→ Produção própria de conteúdo de qualidade, inclusive fornecendo para outros canais 

→ +de 700 Mil impressões nas redes socias da CBDN 

→ Mais de 640 mil impressões nos posts no Facebook; 

  



 

 
 

TELEVISÃO 
Apesar da nova estratégia de comunicação da CBDN contemplar, cada vez mais, os meios de 

comunicação próprios, a televisão ainda é um pilar importante para a divulgação dos esportes de 

neve no Brasil. 

Durante a temporada, a Confederação investiu em canais de comunicação mais especializados em 

esportes de neve e que apresentem um público mais qualificado. O principal parceiro da CBDN neste 

período foi o canal Woohoo, com reportagens jornalísticas completas de diferentes modalidades e 

divulgação de materiais próprios da Confederação. 

Outro destaque foi o episódio do Esporte Fantástico, da Record, em Ushuaia – Argentina. O 

programa, de considerável audiência, trouxe mais visibilidade para os esportes de neve em meio ao 

público brasileiro. Outro momento em que a Confederação apareceu na TV Aberta, foi a reportagem 

sobre o núcleo de desenvolvimento do Para Cross Country em Santos, na TV Tribuna, afiliada ao SBT. 

É importante lembrar que 2018 foi o ano de Copa do Mundo de Futebol da FIFA, de modo que o 

principal foco das emissoras de televisão foi, ainda mais, o futebol internacional. Além disso, houve, 

no segundo semestre, as Eleições Presidenciáveis do Brasil, o que também concentrou os 

investimentos das emissoras nacionais.  

Ao todo, foram 06 exibições acumuladas em canais de TV aberta e por assinatura, somando 1 hora 

e 36 minutos de conteúdo relacionado aos esportes de neve. Vale observar que o tempo de televisão 

foi maior do que o da temporada austral anterior, apesar do menor número de inserções. 



 

 
 

 

Gráfico 1. Número de matérias divididas entre os canais. 
 
 

Quanto ao tempo de exibição por canal, quem liderou foi o Woohoo, totalizando 1 hora, 26 

minutos e 34 segundos de exibições.  

 
Gráfico 2. Tempo de exibição por canal. 
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INTERNET 
Os veículos de imprensa na internet também estiveram presentes como parte 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.  

Durante a temporada, foram publicadas pelo menos 28 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.  

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

conquistas e trajetórias dos atletas da Confederação. Além disso, a mudança na presidência da 

Confederação e a Cerimônia de Encerramento tiveram uma alta visibilidade nos meios digitais. 

Nesse mesmo período, foram produzidos 11 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 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. 

DATA PORTAL TÍTULO DA MATÉRIA 

02/04/2018 Folha de Londrina Esporte paralímpico sem limites 

06/04/2018 Portal do CPB Cristian Ribera concorre ao título de Atleta do Mês das Américas 

11/04/2018 Portal prefeitura de Jundiaí Atleta do PEAMA é homenageado pela Câmara 

13/04/2018 Portal do CPB 
Cristian Ribera, do esqui cross-country, vence votação de Atleta do 

Mês 

14/04/2018 
Portal da prefeitura de 

Santos 
Oficina ensina esqui na neve para pessoas com deficiência 

15/04/2018 Jundiaqui Cristian Ribera, do Peama, é Atleta do Mês das Américas 

27/04/2018 Unicep Edu 
SKI CROSS COUNTRY PARALÍMPICO NO SIMPÓSIO “O SOL NASCEU 

PARA TODOS” 



 

 
 

28/04/2018 Brasil Zero Grau Após 16 anos, CBDN tem novo presidente para o ciclo olímpico 

08/05/2018 Trip Brasil abaixo de zero 

24/05/2018 Brasil Zero Grau CBDN divulga calendário do Campeonato Brasileiro de Snowboard 

30/05/2018 Máquina do Esporte 
Confederação Brasileira de Desportos na Neve renova parceria com 

OutField 

04/06/2018 Globoesporte.com Em noite de festa, CBDN premia os melhores da temporada de inverno 

05/06/2018 Portal do CPB 
Cristian Ribera recebe prêmio de melhor do ano pelo desempenho em 

PyeongChang 

13/06/2018 Portal Gramado News 
Seletiva para equipe Paraolímpica de Snowboard acontece no 

Snowland 

14/06/2018 Snowaddicted Brasil 
Cerimônia De Encerramento Temporada Invernal Da CBDN | Os 

Campeões Brasileiros Dos Esportes Invernais 

07/07/2018 São Roque Aventureiro 
Ski Mountain Park inaugura nova pista de esqui e snowboard neste 

sábado 

09/07/2018 Revista Circuito Ski Mountain Park tem nova pista e snowboard 

11/07/2018 Jornalismo e Viagem 
Ski Mountain Park, em São Roque (SP), ganha nova pista de esqui e 

snowboard 

30/07/2018 Instituto Mara Gabrilli 
Atleta do Instituto Mara Gabrilli garante bom desempenho no Circuito 

Brasileiro de Rollerski 

08/09/2018 Diário Catarinense 
Irmãos de Florianópolis despontam como maiores do Brasil no 

snowboard 

12/09/2018 Brasil Zero Grau Jovem de 13 anos conquista título brasileiro de snowboard 

12/09/2018 Cult Circuito 
Atletas brasileiros realizaram a 1ª Clínica de Snowboard Brasileira da 

história 

13/09/2018 Snowaddicted Brasil 
CBDN Campeonato Brasileiro De Snowboard 2018 | Fotos E Resultados 

Da Vigésima Quarta Edição 

14/09/2018 R7 Brasileiro de snowboard? Atletas curtem evolução apesar do 'jeitinho' 

14/09/2018 Torcedores.com 
Com 13 anos, Augustinho Teixeira se consagra Campeão Brasileiro de 

Snowboard 

21/09/2018 Woohoo Chile sedia campeonato brasileiro de Snowboard 

05/10/2018 São Carlos em Rede São Carlos recebe 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 

14/10/2018 R7 Surfistas da neve: Jovens do litoral de SP se destacam no snowboard 

 
Tabela 1. Descritivo das matérias de internet publicadas nos principais portais na temporada austral 2016-17. 

 

É importante notar o aumento da divulgação do esporte paralímpico, o qual representou 32% dos 

materiais divulgados na internet. Isso está alinhado com o planejamento estratégico da CBDN de 

incentivar e aumentar a prática do esporte paralímpico de neve no Brasil. 

 



 

 
 

 

 
Gráfico 3. Segmentação de matérias publicadas em sites por temas 
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REDES SOCIAIS 

Apesar de já consolidadas como práticas da CBDN, o uso e o monitoramento das redes sociais foram 

prioridade da estratégia de comunicação da CBDN nesta temporada. Isso se deu principalmente para 

atrair o perfil jovem dos usuários de redes sociais e, por consequência, ampliar o público da 

Confederação. 

Houve a consolidação e crescimento do Facebook e a criação do canal de Instagram da CBDN – o 

@brasilnaneve. Utilizados de forma integrada para disseminar a informação de forma ágil e permitir 

interatividade entre a Confederação e seu público. 

Gráfico 4. Crescimento da base de fãs por rede social da Confederação ao longo da temporada 

 

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. 



 

 
 

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, e, atualmente, registra 6.123 fãs (foram 262 novos seguidores 

conquistados no período).  

Na temporada austral, realizou-se um total de 101 postagens, entre fotos, textos, vídeos e links, que 

reverteram em um total acumulado de 640.676 impressões. Foram 9.565 histórias criadas a partir 

das postagens da Confederação e a página alcançou um total de 518.445 pessoas – 

aproximadamente 147% a mais que da última temporada austral (209.419 pessoas). 

A cidade com maior alcance foi São Paulo (79.715), mais que o dobro da segunda colocada, o Rio de 

Janeiro, que teve 38.572 de métrica de alcance. Em terceiro lugar, ficou Curitiba com 13.572 pessoas 

alcançadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Tabela 2. O ranking de cidades com maior alcance do Facebook. 



 

 
 

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 por incentivar posts estratégicos, utilizando-se da ferramenta Facebook 

Ads.  

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 6.167 reações, 246 comentários e 379 compartilhamentos, além de terem gerado 10.681 

cliques dos usuários do Facebook, indicando aumento de engajamento em relação à última 

temporada na maioria das principais métricas.  

 

Figura 2. Métricas detalhadas das postagens do Facebook durante a temporada austral. 

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 os eventos próprios como a 

Cerimônia de Encerramento, o Campeonato Brasileiro de Snowboard e o Circuito Brasileiro de 

Rollerski. 

Além disso, os posts que obtiveram melhor desempenho foram os compartilhamentos de links: 

foram 33 postagens desta categoria que acumularam um total de 95.145 pessoas alcançadas. Em 

segundo lugar, foram os vídeos que em 23 posts somaram 64.087 de alcance. Por fim, houve 45 

postagens de fotos que alcançaram 57.752 pessoas. 



 

 
 

Instagram 

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

expressivo e orgânico durante a temporada austral. Faz parte da estratégia de comunicação da 

Confederação criar conteúdos e focar esforços nesta rede social, com o intuito de alcançar um 

público mais jovem e com alto potencial de consumo de esportes de neve e turismo de inverno. 

Ao final da temporada, o canal no instagram apresentou 1.650 seguidores e os números de alcance 

e engajamento do período impressionam. Foram 12.587 impressões, 8.849 pessoas alcançadas com 

as postagens do período e 1.050 curtidas.  

 

 

 

 

Figura 3. Números do Instagram acumulados durante a temporada austral 

 

Entre as publicações que mais repercutiram com o público, nota-se pelo nosso estudo de 

monitoramento e análise de métricas que as histórias de atletas, conquistas e coberturas de eventos 

próprios da Confederação são os temas que mais engajam. O principal destaque foi o Circuito 

Brasileiro de Rollerski. 



 

 
 

 

Twitter 

 
Figura 4. 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 2018-19, o Twitter CBDN possui 1164 Seguidores. No total foram 

53.977 impressões. 

 

  



 

 
 

YouTube 

 
Figura 5. Reprodução do canal CBDNBrasil no YouTube. 

No YouTube, o canal da Confederação contabiliza até hoje 33.791 visualizações. No período da 

temporada, o canal teve 1.200 visualizações, além de 1.000 minutos de vídeos consumidos. O canal 

conta com 81 inscritos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



 

 
 

SITE 

 
Figura 6. 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.  

Nesta temporada, a produção de conteúdo próprio para o site foi a principal prioridade da 

Confederação para a divulgação dos esportes de neve. Além disso, a criação de conteúdos ligados a 

turismo de inverno também foi uma das novidades propostas pela nova estratégia de comunicação. 

Esse passo se deu, principalmente, com o intuito de amplificar o público da CBDN e atingir cada vez 

mais brasileiros com interesses em viagens e esportes de neve. 

Anteriormente à temporada austral, em fevereiro de 2018, o site da CBDN passou por uma 

reformulação, melhorando sua navegabilidade e criando novos espaços para conteúdo de dicas e 

turismo. Iniciou-se também o blog próprio da Confederação, o Brasil na Neve, caracterizado por 

publicações mais descontraídas, leves e também colaborativas (textos produzidos por atletas da 

Confederação, por exemplo) 

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; 

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


 

 
 

- usuários únicos e recorrentes; 

- origem do acesso; e 

- comportamento dos visitantes durante a navegação;  

Seguindo a estratégia de comunicação de focar esforços na produção de conteúdo próprio, o site da 

Confederação foi o canal líder da divulgação dos esportes de neve. O resultado desta priorização 

fica claro no aumento espetacular nos números de audiência do site. Na temporada, a página 

acumulou 31.211 visitas (4x mais do que na última temporada austral) e 53.978 visualizações de 

página (3x mais do que na última temporada austral). 

A maior parte dos acessos ao site é realizada por visitantes novos, responsáveis por 89% do total. 

No período, o site acumulou 25.837 visitantes únicos. 

  

 
Gráfico 5. Divisão entre visitas novas e visitas de retorno ao site da CBDN. 

 

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

Brasil, com 29.061 visitas. Na sequência, os Estados Unidos configurou no segundo lugar e a França 

no terceiro. No período, o site foi acessado de 66 países diferentes. 
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Gráfico 6. Divisão mundial das visitas ao site da CBDN. 

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 11 press releases, que foram enviados para variados meios 

de comunicação. A CBDN utiliza um mailing que conta com 700 jornalistas, além de mais de 1.000 

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. 
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