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33 esportes

195 países

de novos atletas 
por mês1 milhão

de atividades 
por semana19 milhões

Este ano marca o décimo aniversário do 
Strava – 10 anos conectando atletas uns 
aos outros e promovendo a sua paixão 
pelo esporte. Contamos com 48 milhões 
de membros, incluindo metade do 
pelotão no Tour de France e um em cada 
três corredores na Maratona de Boston. 
Os atletas, tanto amadores como 
profissionais, usam o Strava para se 
motivar e registrar os seus recordes.



Aqui estão alguns dos destaques de um 
excelente ano esportivo.
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Os totais anuais deste documento foram calculados para o período entre 01/10/2018 e 30/09/2019 2O ESPORTE EM NÚMEROS –
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597.109.902
Kudos dados no Brasil este ano

45% de todas 
as pedaladas
No Brasil, 

 são feitas 
com pelo menos uma 
outra pessoa.

Estatísticas sociais

duas vezes maiores

Em grupo, as distâncias 
percorridas pelos ciclistas são, 
em média,  
que em pedaladas individuais.

GruposClubes

10% a mais de atividades
Os atletas publicam cerca de 

 no 
mês após se inscreverem 
em um clube.

Se você pratica seu esporte com 
um amigo, um parceiro de treino ou 
um clube, é provável que você 
acorde mais cedo e faça o upload 
de mais atividades.

Praticar esportes:  
é melhor em companhia
Saia da cama e vá em frente

Durante a semana, a maioria dos ciclistas e corredores sai para 
treinar entre as 6h e as 8h. Aqueles que saem mais cedo são 
geralmente os que praticam suas atividades com outras pessoas. O gráfico representa estatisticamente as médias móveis.


Atividades totais

% Atividades em grupo

11 h9 h7 h5 h3 h

8 h
Início de 
horário de pico
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5 h
49% das pedaladas

são feitas em grupos

11 h9 h7 h5 h3 h

6 h
Início de 
horário de pico

C
o
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5 h
29% das corridas

são feitas em grupos
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Os atletas do Summit que 
estabelecem metas em Janeiro 
têm mais chances de 
permanecer ativos fisicamente 
ao longo do ano.

Porcentagem de 
atletas ativos 
fisicamente em 
Janeiro que 
continuam até o 
final do ano

Estabelecer planos para 
o sucesso

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

MetaSem meta

Nem todo mundo se mantém motivado do mesmo jeito, mas existem técnicas 
comuns: definir um objetivo de longo prazo e aceitar que pode ser que você não 
o alcance de maneira direta.


O segredo para 
a motivação

100% 100%

98%
99%

95%

98%

94%

92%
91%

89%
88%

87%

97% 97%
96% 96%

95%

98%

2 atividades a mais por mês.

Nos primeiros 6 meses  
no Strava Summit, os  
atletas publicam em média  

Invista em você

(que não a 
corrida) em 13%.

Maratonistas que melhoraram 
seus RPs aumentaram as suas 
outras atividades 

 

É bom variar

Suba o nível

Atletas que buscam realizar três atividades por semana, em vez 
de duas, tendem a ser mais consistentes, resultando em duas 
vezes mais atividades ao longo do ano.

5O ESPORTE EM NÚMEROS –



2 minutos
1 minuto
Tempo economizado na vida real

5
2

N° de tentativas 
(pedaladas virtuais)

Treinando para o  
Alpe d'Huez?

Os atletas que escalaram a 
subida virtual duas vezes 
economizaram um minuto na 
rota real em comparação 
com aqueles que fizeram 
apenas uma tentativa virtual.


11%Outros

Corredores 44%
45%Ciclistas

Aulas de bike indoor

Outros 3%
Corredores 30%
Ciclistas 67%

Pedaladas em 
ambientes virtuais

Com e sem bicicleta

Não é surpresa que a maioria 
dos atletas pedalando em 
ambientes virtuais seja 
ciclista, mas quando se trata 
de aulas de ciclismo indoor, 
a divisão é uniforme entre 
corredores e ciclistas.

2018 - 19
Julho Janeiro

15,2%4,9%

2017 - 18
Julho Janeiro

12,7%3,6%

2016 - 17
Julho Janeiro

9,3%2,0%
Julho Janeiro

5,5%0,2%

2015 - 16

Porcentagem de 
ciclistas que 
carregaram pedaladas 
em ambientes virtuais

Durante todo ano

Enquanto as plataformas de ciclismo em 
ambientes virtuais, como o Zwift e o 
TrainerRoad, continuam crescendo, os 
atletas do hemisfério Norte estão cada 
vez mais praticando ciclismo indoor tanto 
no verão, como nos meses de inverno.

Os treinamentos indoor já não são somente para os 
dias de tempo ruim. As novas tecnologias e o aumento 
da popularidade das aulas em academias fizeram com 
que o ciclismo indoor se tornasse um modo atrativo e 
conveniente para ficar em forma.    

A temporada indoor 
dura 12 meses
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Vida longa  
à corrida
Correr uma maratona é uma conquista importante para qualquer 
pessoa, e cada vez mais atletas estão encarando o desafio. E 
também tem, é claro, os que vão ainda mais longe.

Não tem meio termo

Embora a distância de 42,2 km possa parecer um 
passo necessário para uma ultramaratona,

dos ultramaratonistas do 
Strava nunca fizeram o upload 
de uma maratona.


51%
Maratonistas

Ultramaratonistas

O próximo objetivo

A corrida de resistência está 
ganhando popularidade em todo 
o mundo, mas a tendência varia 
de país para país.

*Ultramaratona = 50 km ou mais


Proporção de 
corredores que 
completaram 
uma maratona ou 
ultramaratona* 
este ano
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5,8% 

2,6% -7,8% Ano a Ano

+3,9% Ano a Ano

Brasil

23,8% +23,2% Ano a AnoJapão

Reino 
Unido

7,6% +8,8% Ano a AnoEstados 
Unidos



Maratona de 
São Paulo
Comparação segundo a porcentagem de corredores

Os tênis mais populares na

De tênis com placas de carbono a modelos originais de 
bicicletas, confira os itens essenciais de 2019.

Os melhores equipamentos 
do mundo

Hoka One One Torrent

Adidas Solarboost

New Balance 

Fresh Foam Beacon

Adidas Solar Glide

Hoka One One Carbon X

2

3

4

5

1

Comparação de  crescimento anual

Tendências em 
tênis

Aaptiv

Wattbike

Digme

Apps de treino

Garmin Edge 530

Garmin Edge 830

Wahoo Elemnt Roam

Novos dispositivos de ciclismo

Garmin Instinct

Garmin Forerunner 945

Polar Vantage M

Comparação de  crescimento anual

1

1

1

Tendências em 
tecnologia

Novos dispositivos de corrida

Trek Marlin 

Orbea Terra

Canyon Neuron

Orbea Oiz

Trek Checkpoint

Comparação de  crescimento anual

Tendências em  
bicicletas

2

3

4

5

1

8

Nike Zoom Fly


Nike Pegasus


Adidas Ultraboost


Adidas Adizero Adios


Nike Vomero

5,7%


5,7%


5,3%


3,8%


3,8%
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Probabilidade de 
ciclistas realizarem 
deslocamentos 
diários (commuting) 


As mulheres costumam usar 
menos as suas bicicletas para 
deslocamentos do que os 
homens, se falamos de 
ciclistas globalmente, mas isto 
não é igual em todos os 
países. Segundo dados do 
Strava Metro, essa é a posição 
que o Brasil ocupa em 
comparação a outro país muito 
conhecido por sua cultura e 
infraestrutura de ciclismo.

Igualdade de gênero nos 
deslocamentos diários


No mundo

Dinamarca

Brasil 

Porto Alegre

São Paulo

Rio de Janeiro

Copenhague

-6,6%

+24,4%

-7,1%

-18,6%

-11,7%

+17,3%

Mulheres vs. Homens Mesma probabilidade

M 31,8%
H 27,1%

Por gênero

M
H

22,9%
24,5%

M
H

24,2%
19,5%

M
H

17,3%
22,9%

M
H

21,7%
24,6%

M 27,2%
H 33,4%

M 33,2%
H 35,7%

-24,6% 
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A ascensão do 
atleta polivalente
Mais e mais atletas estão descobrindo que focar em uma única atividade não é 
necessariamente a melhor maneira de permanecer em forma.

Dispostos a tudo

O número de atletas que praticam um 
único esporte diminui ano após ano.

Proporção de atletas com 
≥ 95% de publicações 
correspondentes a um 
único esporte




Corredores
2015 49,7%

2016 47,6%

2017 46,0%

2018 42,5%

2019 39,8%

Ciclistas
2015 67,9%

2016 62,3%

2017 57,8%

2018 52,0%

2019

Verão e inverno

Com as mudanças de estação, as 
atividades de ciclistas e corredores 
também mudam.

Corredores
Inverno

Corrida

Ciclismo

78%

10%

Treino 
indoor 5%

Trilha+ 
Caminhada 2%

Outras 5%

Verão

77%

11%

4%

3%

5%

Ciclistas
Inverno

Ciclismo

Corrida

80%

10%

Treino 
indoor 3%

Trilha+ 
Caminhada 3%

Outras 4%

Verão

88%

6%

2%

2%

2%

Diversificando atividades

Atividades como caminhada, ioga e 
musculação estão entre os tipos de 
atividades que mais crescem entre 
corredores e ciclistas.


+67%Caminhada

+74%Ioga

+289%Musculação
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47,2%



Os feriados, os eventos culturais e as condições 
climáticas inusitadas geralmente têm um impacto 
significante nos hábitos esportivos.



O que 
pode 
frear um 
atleta

Condições climáticas 
extremas
Os atletas sempre tentam encontrar 
maneiras de se exercitar, mas às vezes 
as condições externas não ajudam.


16 de fevereiro Chuvas fortes e inundações

8 de abril Chuvas fortes e inundações

3-19 de julho Frente fria

Brasil Data Evento climático
Total de corridas vs. 
Total em situação normal

-29%

-32%

-8%

13 h 15 h 17 h 19 h 21 h

Horário de verão
Na segunda-feira, depois do ajuste dos relógios, muitos atletas 
aproveitam a luz adicional no final do dia.


No mundo

Corridas Segunda-feira anterior Segunda-feira seguinte

Segunda-feira anterior Segunda-feira seguintePedaladas

13 h 15 h 17 h 19 h 21 h

Corridas

Ano novo
Brasil

Depois de uma noite de comemorações, 1º de janeiro é um dos 
dias com menor atividade física no Brasil. E quem cria coragem 
para se exercitar costuma esperar até o final da tarde.

1º de janeiro

Pedaladas 1º de janeiro

-33%

-32%

-15%

Total de pedaladas vs. 
Total em situação normal

Nível de referência para janeiro

Nível de referência para janeiro

3 h 7 h 11 h 15 h 19 h

3 h 7 h 11 h 15 h 19 h
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2,0 bilhões de km


21,8 bilhões de m


6,6 km


5,9 km


7,0 km


44 m


39 m


46 m


0:40:26


0:39:11


0:41:05

Corrida em números

Distância total


Desnível total


Distância média por corrida


     Mulher


     Homem


Desnível médio por corrida


     Mulher


     Homem


Duração média por corrida


     Mulher


     Homem

No mundo

Distância total


Desnível total


Distância média por corrida


     Mulher


     Homem


Desnível médio por corrida


     Mulher


     Homem


Duração média por corrida


     Mulher


     Homem

Brasil

98,4 milhões de km


1,1 bilhão de m


5,8 km


5,3 km


6,0 km


55 m


52 m


56 m


0:38:22


0:39:04


0:38:06

Ciclismo em números

9,0 bilhões de km


90,4 bilhões m


26,1 km


20,4 km


27,1 km


201 m


141 m


211 m


1:18:48


1:10:33


1:20:00

Distância total


Desnível total


Distância média por pedalada


     Mulher


     Homem


Desnível médio por pedalada


     Mulher


     Homem


Duração média por pedalada


     Mulher


     Homem

No mundo

Distância total


Desnível total


Distância média por pedalada


     Mulher


     Homem


Desnível médio por pedalada


     Mulher


     Homem


Duração média por pedalada


     Mulher


     Homem

Brasil

746,8 milhões de km


9,3 bilhões m


27,9 km


23,4 km


29,0 km


300 m


247 m


313 m


1:29:21


1:27:49


1:29:51

Porcentagem de corredores que correram uma 
maratona ou ultramaratona

No mundo


Brasil 


França


Alemanha


Japão


Espanha


Reino Unido


Estados Unidos                          

7,1% (+7,6% Ano a Ano)


2,6% (-7,8% Ano a Ano)


10,4% (-0,8% Ano a Ano)


5,8% (-9,4% Ano a Ano)


23,8% (+23,2% Ano a Ano)


8,4% (+10,6% Ano a Ano)


5,8% (+3,9% Ano a Ano)


7,6% (+8,8% Ano a Ano)

Corrida de resistência


Tênis associados à corridas mais rápidas (ritmo médio)

Nike ZoomX Vaporfly Next%


Nike Zoom Vaporfly 4%


Nike Zoom Streak


Brooks Hyperion


Adidas Adizero Adios

5:02 / km


5:08 / km


5:09 / km


5:15 / km


5:20 / km

Tênis associados à corridas mais longas (distância média)

Salomon Ultra Pro


Hoka One One EVO Mafate


La Sportiva Akasha


Salomon Sense Pro


New Balance Fresh Foam Hierro

10,7 km


10,3 km


10,1 km


 10,1 km


10,0 km

Bicicletas associadas à pedaladas mais rápidas 
(velocidade média)

Canyon Speedmax


Cervelo P5


Giant Trinity


Trek Speed Concept


Specialized Shiv

28,8 km/h


28,5 km/h


 28,2 km/h


 28,2 km/h


 27,7 km/h

Bicicletas associadas à pedaladas mais longas  
(distância média)

Colnago C64


Bianchi Specialissima


Trek Emonda SLR


Pinarello Dogma F10


Specialized Tarmac S-Works

49,3 km


48,9 km


47,4 km


46,5 km


 46,2 km

Equipamentos


Deslocamentos diários (commuting)

Distância total


Distância mediana



Compensação de  
emissões de carbono



Probabilidade de deslocamentos diários entre ciclistas


      Mulher


      Homem 


      Mulher vs. Homem

507,1 milhões de km


8,3 km


127.304 toneladas de CO2



22,9%


24,5%


-6,6%

36,8 milhões de km


7,1 km


9.229 toneladas de CO2



17,3%


22,9%


-24,6%

No mundo

Brasil

Distância total


Distância mediana



Compensação de  
emissões de carbono



Probabilidade de deslocamentos diários entre ciclistas


      Mulher


      Homem 


      Mulher vs. Homem

112,6 milhões de km


 8,3 km


28.270 toneladas de CO2



29,3%


32,8%


-10,7%

Reino Unido

 71,7 milhões de km


7,5 km


18.003 toneladas de CO2



20,0%


23,4%


-14,8%

Estados Unidos

7,9 milhões de km


6,8 km


1.979 toneladas de CO2



13,6%


13,2%


+3,6%

Espanha

Distância total


Distância mediana



Compensação de  
emissões de carbono



Probabilidade de deslocamentos diários entre ciclistas


      Mulher


      Homem 


      Mulher vs. Homem

Distância total


Distância mediana



Compensação de  
emissões de carbono



Probabilidade de deslocamentos diários entre ciclistas


      Mulher


      Homem 


      Mulher vs. Homem

Distância total


Distância mediana



Compensação de  
emissões de carbono



Probabilidade de deslocamentos diários entre ciclistas


      Mulher


      Homem 


      Mulher vs. Homem
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28,0 milhões de km


 10,3 km


7.034 toneladas de CO2



31,4%


31,2%


+0,8%

Alemanha

Distância total


Distância mediana



Compensação de  
emissões de carbono



Probabilidade de deslocamentos diários entre ciclistas


      Mulher


      Homem 


      Mulher vs. Homem

19,3 milhões de km


8,0 km


4.835 toneladas métricas de CO2



19,6%


 19,4%


+0,7%

França

Distância total


Distância mediana



Compensação de  
emissões de carbono



Probabilidade de deslocamentos diários entre ciclistas


      Mulher


      Homem 


      Mulher vs. Homem

10,9 milhões de km


9,2 km


2.732 toneladas métricas de CO2



32,1%


29,0%


+10,7%

Japão

Distância total


Distância mediana



Compensação de  
emissões de carbono



Probabilidade de deslocamentos diários entre ciclistas


      Mulher


      Homem 


      Mulher vs. Homem



Entre em contato conosco caso tenha 
dúvidas, queira solicitar dados ou tenha 
outras consultas de imprensa.

danielle.lima@mediaguide.com.br

luis.garcia@mediaguide.com.br
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