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QUILÔMETROS 

PERCORRIDOS 33 BI

NOVOS ATLETAS 

POR MÊS 2 MIEmbora 2021 às vezes tenha parecido um 

pouco demais com 2020, também vimos 
alguns sinais promissores na luta contra  
a pandemia de COVID-19.



Os grandes eventos voltaram ao cenário 
mundial e a força dos atletas continuou 

a ter um grande impacto. Os números e 
conquistas crescentes no Strava deixam 
claro que, mesmo em tempos de crise, 
podemos encontrar esperança no 
esporte e nas comunidades esportivas 
que formamos quando trabalhamos 

duro juntos.
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Uma comunidade vibrante

Corrida contra as mudanças climáticas

Vivendo a caminhada


O esporte continua crescendo
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O esporte 
continua 
crescendo

O boom esportivo que começou no início 

da pandemia continua em 2021. Vimos um 
aumento anual de 38% nas atividades, mesmo 
considerando o expressivo aumento do ano 
passado: foi registrado um total de 1,8 bilhão  
de atividades no Strava nos últimos 12 meses.

TOTAL DE ATIVIDADES PUBLICADAS

MAIO 2017

DEZEMBRO 2018

FEVEREIRO 2020

SETEMBRO 2020

ABRIL 2021

NOVEMBRO 2021
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PEDALADA AO AR LIVRE

1,4 xPEDALADA INDOOR + VIRTUAL

IOGA

CORRIDA AO AR LIVRE

ESQUI NÓRDICO + ESQUI FORA DE PISTA

TRILHA

O ESPORTE CONTINUA CRESCENDO

Crescimento por 
tipo de atividade
O aumento das atividades publicadas não 

se limita a alguns tipos de esporte. Todos os 
esportes tiveram um crescimento contínuo, 
mesmo considerando o aumento acentuado de 
2020. Caminhadas e trilhas são os esportes com 
o maior crescimento, junto com ioga e outros 
exercícios realizados em ambientes fechados.

Não precisa de teleférico

O ano de 2021 foi marcado por restrições e pelo 
fechamento das estações de esqui, o que provocou uma 
diminuição de 37% no esqui alpino e no snowboard em 
comparação com a última temporada (outubro de 2019 até 
setembro de 2020). Este fator explica o aumento massivo 
de atividades alternativas, como o esqui nórdico e o esqui 
fora de pista.

CAMINHADA AO AR LIVRE

1,4 xCORRIDA INDOOR + VIRTUAL

TREINO

NATAÇÃO

2021  VS.  2020:  AUMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICADAS



*
Atletas que entraram no Strava em 2020 e correram uma determinada distância   
pelo menos duas vezes. Não se considera a primeira vez que um RP foi alcançado!


Explorando a partir do celular

Desde o lançamento da aba Mapas em 
maio, criamos mais de 120 milhões de 
sugestões de rotas para ciclistas, 
corredores e atletas que fazem 
caminhadas.

Resoluções de Ano Novo

Os atletas que estabeleceram uma meta 
para o Ano Novo se exercitaram 2 horas 
mais em janeiro do que aqueles que não 
o fizeram.

Juntos somos mais ativos

Metade dos participantes dos Desafios 
em Grupo carregou mais atividades nos 
30 dias após o início do desafio do que 
nos 30 dias anteriores.
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O ESPORTE CONTINUA CRESCENDO

Motivação
Em 2021, a busca por motivação continuou 
sendo um dos objetivos dos atletas e, em geral, 
eles se esforçaram para encontrá-la.

Os novos "sport boomers"

O grande aumento no número de corredores desde o ano 
passado ainda continua presente nas nossas mentes e correr 
continua sendo prioritário. Este ano, entre os corredores que 
se juntaram ao Strava em 2020, foi registrado 1,8 vez mais 
novos recordes pessoais (5 km, meia maratona, etc.) 

em comparação com o ano passado.

2021  VS.  2020:  AUMENTO DE NOVOS ATLETAS* 

QUE ALCANÇARAM  RECORDES PESSOAIS DE CORRIDA



Vivendo a 

caminhada

Com as restrições necessárias por conta 

da pandemia de COVID-19 ainda em vigor 

e o desejo, talvez mais forte do que nunca, 

de tirar um tempo para se exercitar durante 

o dia, vimos a caminhada se tornar mais 
popular do que nunca em todas as faixas 
etárias e em todo o mundo.
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PORCENTAGEM DE ATLETAS QUE PUBLICARAM CAMINHADAS
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PORCENTAGEM DE CAMINHADAS EM RELAÇÃO A TODAS AS ATIVIDADES PUBLICADAS
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TEMPO MÉDIO SEMANAL DE CAMINHADA POR ATLETAVIVENDO A CAMINHADA

Horas

semanais
Para a maioria das pessoas, caminhar 

é muito mais do que simplesmente dar 

uma volta rápida no quarteirão. Quem faz 
caminhadas regularmente dedica cerca 

de 2,5 a 4 horas por semana à atividade.

ESPANHA



COMBINAÇÕES ESPORTIVAS

COMBINAÇÕES ESPORTIVAS (MULHERES)

32% das ciclistas 

também fazem 

caminhada

32% das corredoras 
também fazem 

caminhada

14% dos ciclistas 

também fazem 

caminhada

15% dos corredores 
também fazem 

caminhada

20% dos atletas que fazem caminhada 
também correm e pedalam

17% dos ciclistas também fazem caminhada 

41% dos atletas que fazem caminhada também pedalam

20% dos corredores também fazem caminhada 

46% dos atletas que fazem caminhada também correm

COMBINAÇÕES ESPORTIVAS (HOMENS)

VIVENDO A CAMINHADA

Combinação 

de atividades
Embora exista um bom número de atletas que 
gravam apenas caminhadas, dois terços dos 
membros do Strava que caminham também 
correm ou pedalam. As corredoras e ciclistas 
têm 2,4 vezes mais probabilidade de carregar 
caminhadas que os atletas do sexo masculino.

TEMPO BEM GASTO

Dar alguns passos de vez em quando têm um grande efeito: 
ciclistas e corredores que fazem caminhadas têm 16,1% mais 
probabilidade de continuar realizando atividades físicas 
depois de seis meses.

2021  COMBINAÇÃO DE ATIVIDADES  (CAMINHADA ,  CORRIDA E CICLISMO)



Corrida contra 

as mudanças 
climáticas
Como se a pandemia em si não bastasse, atletas 
de todo o mundo ainda tiveram que lidar com 
condições climáticas extremas – ondas de calor 
e de frio, tempestades e má qualidade do ar por 
conta de queimadas nas florestas.

ATIVIDADES INDOOR

Prever o impacto de um evento climático extremo 

nas atividades indoor não é fácil. Em alguns casos, 

as atividades indoor diminuem tanto quanto as atividades 

ao ar livre e, em outros, o número de atividades indoor 
aumenta vertiginosamente. Durante as fortes nevascas 
em Madri e as inundações em Nagano, as atividades 
indoor aumentaram 55% e 56%, respectivamente, 
nessas cidades.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS EXTREMAS E MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO DOS ATLETAS
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1 4 7Texas, Estados Unidos

Tempestade de inverno e quedas de energia

Atividades ao ar livre: -57%  
13 – 17 de fevereiro

Reino Unido

Tempestade Christoph

Atividades ao ar livre: -32%  
18 – 20 de janeiro



Manila, F il ip inas

Inundações

Atividades ao ar livre: -20%

24 – 31 de julho

3 6 9Madr i ,  Espanha

Nevasca forte durante a tempestade Filomena

Atividades ao ar livre: -69%

7 – 15 de janeiro


Nova Gales do Sul ,  Austrál ia

Inundações

Atividades ao ar livre: -26%

18 – 29 de março

Nagano, Japão

Inundações

Atividades ao ar livre: -61% 
13 – 15 de agosto


2 Lu isiana, Estados Unidos

Furacão Ida

Atividades ao ar livre: -40%  
26 de agosto – 1.º de setembro


5 Moscou,  Rússia

Onda de calor

Atividades ao ar livre: -13%

21 – 28 de junho

8 Pequenas Ilhas da Sonda, Indonésia

Inundações causadas pelo ciclone Seroja

Atividades ao ar livre: -45%

5 de abril – 5 de maio



Uma 

comunidade 
vibrante
O retorno gradual dos eventos presenciais é, 

sem dúvida, uma alegria para os atletas de todo 

o mundo. Ainda assim, a vontade de participar de 
uma comunidade virtual e de se relacionar online 
permanece em alta.

GOSTARIA QUE VOCÊ ESTIVESSE AQUI

Quando não podemos compartilhar a vista de uma paisagem 
com amigos e familiares, enviar fotos é a melhor solução. Os 
atletas tiraram mais fotos este ano e o número de atividades 
com fotos aumentou em 58%.

PARTICIPANTES EM DESAFIOS POR ANO (MILHŌES)
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DESDE 2019

O número total de membros de clubes no Strava aumentou 37%, 
depois de já ter aumentado desproporcionalmente no ano passado. 
Além disso, a participação nos desafios dobrou novamente este 
ano (o número de participantes já havia dobrado de 2019 a 2020). 



KUDOS ENTRE PAÍSESUMA COMUNIDADE VIBRANTE

Kudos, por 

todas as partes 
do mundo
Os gestos para encorajar um ciclista ou um 
corredor são uma linguagem universal. Os kudos 
podem cruzar fronteiras e oceanos.



Agora, mais do que nunca, é especialmente 
importante comemorar cada vitória e cada 
momento de alegria, e o apoio mútuo entre os 
atletas nos lembra que o esporte une as pessoas.

CANADÁ

BRASIL

A
LE

M
A

N
H

A

Ín
d

ia

FR
ANÇA

REINO UNIDO

JAPÃO

E
S

TA
D

O
S


U
N

ID
O

S

ÁFRIC
A D

O S
UL

AU
ST

RÁ
LI

A

ESPANHA



Todos os países Todos os países Total

ESTE ANO

Todos os países
An

ex
o

Corrida Ciclismo Caminhada Estatísticas Strava

Distância total

Elevação total

Distância média por corrida

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Duração média por corrida

3,8 bilhões km

34,9 bilhões m

6,2 km

6,5 km

5,5 km

0:38:48

0:39:30

0:37:42

Distância total

Elevação total

Distância média por corrida

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Duração média por corrida

175,1 milhões km

1,5 bilhões m


5,6 km

5,8 km


5,3 km


0:38:02


0:37:23


0:39:31


Distância total

Elevação total

Distância média por pedalada

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Duração média por pedalada

16,0 bilhões km

146,3 bilhões m

26,3 km

27,8 km

20,5 km

1:17:59

1:19:46

1:10:19

Total de atletas 95 milhões

Distância total

Elevação total

Distância média por pedalada

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Duração média por pedalada

1,7 bilhões km

16,7 bilhões m


28,1 km


30,0 km

24,0 km


1:32:57


1:33:42


1:31:39


Brasil BrasilBrasil

Distância total

Elevação total

Distância média por caminhada

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Duração média por caminhada

1,1 bilhões km

11,4 bilhões m

4,1 km

4,2 km

4,1 km

0:49:04

0:49:10

0:49:10

Distância total

Elevação total

Distância média por caminhada

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Duração média por caminhada

87,2 milhões km

920,3 milhões m

5,1 km

5,2 km

5,1 km


0:54:02


0:53:53


0:54:11


Atividades publicadas

Novos clubes criados

Kudos concedidos

Fotos publicadas

1,8 bilhões

189.000

9,6 bilhões

604,2 milhões

Os totais foram calculados a partir 
de atividades públicas realizadas 
no período de 1/10/2020 a 
30/9/2021.



2021
Entre em contato com a gente caso tenha 
perguntas, queira solicitar dados ou realizar 
outras consultas de imprensa:


strava@mediaguide.com.br

2021
For questions, data requests and  
other press inquiries, please get in touch:


press@strava.com 


