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OBJETIVO DA
PESQUISA

• IDENTIFICAR AS TENDÊNCIAS E

DESAFIOS PARA ATLETAS VOLTAREM 

AOS TREINOS E À PARTICIPAÇÃO 

EM EVENTOS ESPORTIVOS
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PESQUISA REALIZADA NO PERÍODO
DE 19 a 23 DE MAIO DE 2020.

Atletas participaram da pesquisa

NÚMEROS



METODOLOGIA

- Envio do questionário para a base
de atletas do Circuito Mares
 
- Divulgação e envio pelo parceiro de
mídia Swim Channel



1 - Qual atividade 
você pratica?

Natação
60%

Condicionamento
15%

Corrida
10%

Yoga
7%

Triathlon
5%

60% Natação

10% Corrida
15% Cond. Físico

03% Ciclismo

07% Yoga
05% Triathlon

Ciclismo
3%



2 - Qual era sua frequência
de treinos semanais antes
COVID-19 ?

Até 5 treinos
47%

Até 8 treinos
23%

Até 3 treinos
22%

mais de 8 treinos semanais
8%

22%  Até 3 treinos 

47% Até 5 treinos 
23% Até 8 Treinos 

08% Mais de 8 treinos semanais



3 - Você treina com
acompanhamento?

0 10 20 30 40 50

Sim, em atividades da academia / clube 

Sim, em atividades da assessoria esportiva 

Não, monto meus proprios treinos 

Sim, com personal trainner 

29%  Sim, em atividades
da assessoria esportiva

06% Sim, com personal trainner

50% Sim, em atividades da
academia / clube

15% Não, monto meus proprios treinos



4 - Quantos eventos
esportivos você planejava
fazer em 2020?

Até 3 eventos
35%

Até 6 eventos
35%

Até 10 eventos
18%

Mais de 10 eventos
12%

35% Até 3 eventos
35% Até 6 eventos
18% Até 10 eventos
12% Mais de 10 eventos



5 - Quanto você investia em atividades
esportivas mensalmente considerando
treinos e eventos antes da Pandemia?

Até R$ 300,00
23%

Até R$ 200,00
20%

Até R$ 400,00
17%

Mais de R$600,00
15%

Até R$ 600,00
13%

Até R$ 100,00
11%

Mais de R$400,00
1%

11% Até R$ 100,00

20% Até R$ 200,00
23% Até R$ 300,00

17% Até R$ 400,00

13% Até R$ 600,00

01% Mais de R$400,00

15% Mais de R$600,00



6 - Como está sua frequência de
treinos durante a Pandemia?

0 20 40 60

Diminui minha frequência de treinos 

Não estou conseguindo treinar 

Mantive minha frequência de treinos 

Aumentei minha frequência de treinos 

04% Aumentei minha
frequência de treinos

51% Diminui minha
frequência de treinos

10% Mantive minha
frequência de treinos

35% Não estou
conseguindo treinar



7 - Pós Pandemia, você pretende voltar
aos treinos?

0 10 20 30 40 50

Sim, retomarei ao ritmo que tinha antes da pandemia 

Sim, retomarei mas com menos intensidade 

Sim, e pretendo me dedicar mais aos treinos 

Não pretendo voltar tão cedo 

50% Sim, retomarei ao ritmo
que tinha antes da pandemia
23% Sim, e pretendo me
dedicar mais aos treinos
26% Sim, retomarei mas
com menos intensidade
1% Não pretendo voltar tão cedo



8 - Quanto tempo após o término do Isolamento Social
você pretende voltar aos treinos presenciais?

0 20 40 60

Imediamente 

Voltarei devagar até me sentir mais seguro 

Voltarei somente quanto houver uma vacina para o COVID-19 

Só voltarei em 2021 

Não pretendo voltar tão cedo 

54% Imediamente

01% Não pretendo voltar tão cedo
01% Só voltarei em 2021

41% Voltarei devagar até me
sentir mais seguro

03% Voltarei somente quanto houver
uma vacina para o COVID-19



9 - Quanto tempo após o término do Isolamento Social
você pretende voltar aos eventos esportivos?

0 10 20 30 40 50

Devo aguardar um tempo até me sentir mais seguro 

Imediatamente 

Só voltarei em 2021 

Voltarei somente quanto houver uma vacina para o COVID-19 

Não pretendo voltar tão cedo 

36% Imediatamente

47% Devo aguardar um tempo até me
sentir mais seguro

02% Não pretendo voltar tão cedo

10% Só voltarei em 2021
05% Voltarei somente quanto houver
uma vacina para o COVID-19



10 - Quantos eventos esportivos você pretende fazer
ainda em 2020?

Até 3 eventos
37%

Não pretendo voltar aos eventos em 2020
26%

1 evento
22%

Até 6 eventos
11%

Mais de 6 eventos
4%

22% 1 evento

37% Até 3 eventos

11% Até 6 eventos
04% Mais de 6 eventos

26% Não pretendo voltar aos
eventos em 2020



11 - Pós Pandemia você pretende manter ou mudar a
sua maneira de treinar?
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29% Manter, e incluir outras alternativas de
treino que experimentei durante a quarentena.

49% Manter, pretendo retomar os treinos
como eram antes.

11% Mudar, devido a nova realidade financeira
terei que buscar outras alternativas de treinos

09% Mudar, devido as restrições sanitárias pretendo
treinar a distancia.

01% Não devo voltar aos treinos tão cedo



12 - Quanto você pretende investir em atividades esportivas
mensalmente considerando treinos e eventos pós Pandemia?

0 10 20 30

Até R$ 200,00 

Até R$ 300,00 

Até R$ 400,00 

Até R$ 100,00 

Até R$ 600,00 

Mais de R$ 600,00 mês 

Não terei recurso para investir nas atividades físicas 

Mais de R$ 400,00 mês 

12% Até R$ 100,00

27 % Até R$ 200,00

22% Até R$ 300,00

14% Até R$ 400,00

12% Até R$ 600,00

1% Mais de R$400,00

06% Mais de R$600,00
06% Não terei recurso para
investir nas atividades físicas



13 - Quão importante você considera a pratica de atividade
física na retomada da rotina pós pandemia?

0 20 40 60 80

Fundamental, não ficarei sem praticar 

Importante, porém acredito que terei difculdade em retomar 

Importante, vou focar mais na pratica de atividade física 

Diante das condições atuais a atividade física fica em segundo plano 

Nenhuma, terei que priorizar outras coisas 
1% Diante das condições atuais a
atividade física fica em segundo plano

78% Fundamental, não
ficarei sem praticar

10% Importante, porém acredito que
terei difculdade em retomar

10% Importante, vou focar mais
na pratica de atividade física

1% Nenhuma, terei que priorizar
outras coisas



" Existe o interesse em voltar a prática
esportiva e aos eventos competitivos,
mas fica claro que academias , clubes,
assessorias e organizadores de
eventos deverão se adequar a nova
demanda por biossegurança na
retomada de suas atividades para
reconquistar o público."



EXPECTATIVAS
DE ATLETAS

PARA 
ASSESSORIAS

EVENTOS
CLUBES 

T E C N O L O G I A

Eventos, clubes e academias

deverão focar em

tecnologia  para garantir a

entrega de serviços de forma

efetiva.

L O G Í S T I C A

Fluxos de pessoas deverão

ser repensados para evitar

aglomerações.

C A R I N H O

Empatia e excelência em

atendimento será decisivo

para o sucesso de serviços

e eventos.

C O M U N I C A Ç Ã O

Entenda, interaja e

responda aos seus clientes

de forma clara e objetiva.



A atividade física eu considero
como uma " válvula de escape"
e por isso mesmo nessa
pandemia contínuo praticando
na medida do possível.

A U T O R  A N Ô N I M O  



Pesquisa realizada por:

Parceiro de mídia:


