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Mulheres são engajadas, 
exigem qualidade e 
são formadoras de opinião

Nos EUA, as mulheres já são maioria na corrida

No Brasil, esse número tende a aumentar!

60%

45%
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A Pesquisa dnA de CorredorA 
estudou os principais assuntos 
que envolvem este grupo de 
mulheres apaixonadas pela corrida

Como é o treino?
o que as motiva?
quais são suas relações de consumo?
onde procuram informações?
qual o tamanho e o potencial deste mercado?
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Mix entre os métodos 
qualitativo e quantitativo 
para gerar o  maior poder de imersão

primeira onda 
Entrevistas de profundidade presenciais

segunda onda 
Questionário on-line
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Questionário on-line 
respostas rápidas e alto engajamento das entrevistadas

Foram colhidas 
 

respostas durante um mês de pesquisa 

A enquete teve um total de 54 perguntas, 
divididas em blocos de 8 a 10 perguntas, 
com menos de 2 minutos para cada resposta

5.267
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Foco na experiência 

neste documento, apresentamos algumas 
frases das entrevistadas. são depoimentos 
que servem para contextualizar  
os resultados da pesquisa

frases
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entrevistas de profundidade 
Foram realizadas entrevistas  presenciais 
com dezenas de corredoras 

• entrevistas em grupo

• entrevistas individuais

este processo foi importante para entender a 
dimensão da corrida na vida de cada corredora e 
obter insights fundamentais sobre 
comportamento e consumo

insights
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As entrevistas foram agrupadas em 
três categorias

Perfil da corredora

Running lifestyle

Consumo
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perfil dA CorredorA
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Idade

6%
15 a 25 anos

37%
25 a 35 anos

49%
35 a 45 anos

8%
45 a 55 anos

1%
65 a 75 anos

aS jovenS eStão com tudo!
hoje, a corrIda É 
domInada por um públIco 
que tem autonomIa e 
alto poder de consumo. 
o grupo que maIs cresce 
É o de jovens corredoras 
com menos de 25 anos



Perfil / quAl é A suA idade?

DNA
de corredora

2014



renda FamIlIar

4%
Até r$ 1.085

27%
Acima de r$ 9.745

15%
de r$ 7.475 
a r$ 9.745

45%
de r$ 1.734 
a r$ 7.475

9%
de r$ 1.085 
a r$ 1.734

Perfil / quAl é A suA renda familiar?
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escolarIdade

83% daS mulHereS têm 
enSino SuPerior e 
40% delas sÃo 
pÓs-graduadas


40%

pós-Graduação
43%

ensino superior

6%
mestrado8%

ensino médio

1%
ensino 

Fundamental

2%
doutorado

Perfil / quAl é A suA eScolaridade?
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hÁ quanto tempo corre? 

eStÁ aumentando o nÚmero 
de  novaS corredoraS!

20%
mais de 
5 anos

19%
entre 

3 e 5 anos

34%
entre 1 e 3 anos

27%
Até 1 ano

Perfil / Corre HÁ quAnTo temPo?
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quantas veZes corre por semana? 

a maior Parte daS mulHereS 
corre regularmente 
durante a semana

Light runners
28%

Até 2 vezes

regular runners
62%

entre 3 e 4 vezes

Hard runners
10%

5 ou mais vezes

Perfil / quAnTAs VeZes VoCÊ Corre Por Semana?
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o que InspIra você?

a pesquIsa conFIrma a 
corrIda como uma 
maneIra de melHorar a 
Qualidade de vida 
e conquIstar um 
corpo maIs bonIto



13%
paixão 

por esportes 
em geral

17%
Ter um 

corpo mais bonito

49%
melhorar a 

qualidade de vida

2%
participar
de provas

4%
Correr 

com os amigos

Perfil / o que inspirA VoCÊ A prATiCAr atividadeS fÍSicaS?
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perfil dAs CorredorAs
médio

buscam melhorar a 
qualidade de vida

Correm de 3 a 4 
vezes por semana

praticam corrida 
entre 1 e 3 anos

Têm curso superior 
e pós-graduação

são das 
classes A, B e C

Têm entre  
25 a 45 anos
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runninG lifestyle
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em qual horÁrIo preFere correr?

“3 vezes por semana saio 
para trabalhar e levo uma 
roupa de treino para 
correr à noite. Saio do 
trabalho na Av. Paulista 
e vou correndo até o 
Parque do Ibirapuera. 
Treino por uma hora com 
um grupo de corrida e 
volto de ônibus para casa”

renata, 30 anos



29%
noite

69%
manhã

2%
Tarde

running 
lifeStyle / em quAl HorÁrio preFere Correr?
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onde costuma treInar?

“ Aos domingos, gosto  
de correr no parque,  
mas durante a semana 
treino na academia”

Júlia, 25 anos

aS mulHereS Preferem 
treinar ao ar livre. 
somente 37% correm 
com maIs FrequêncIa 
em ambIentes 
Fechados (esteIra). 
73% preFerem correr em 
ruas, parques ou praIa




19%
parque

32%
esteira na academia

40%
ruas

4%
esteira 

em casa

4%
praia

running 
lifeStyle / onde CosTumA TreinAr?
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segue alguma dIeta?

lIgaÇÃo dIreta com a 
procura pela qualIdade de 
vIda – PrinciPal oBjetivo 
das mulheres na corrIda



“Meu objetivo era 
emagrecer.  Já perdi 
10 kg com a corrida”

Márcia, 28 anos


38%
não

62%
sim

running 
lifeStyle / seGue AlGumA dieta?
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Frequenta academIa?

“Em São Paulo, é difícil 
criar uma rotina de treino 
de corrida na rua. 
A academia é fundamental 
para  manter o ritmo” 

Gabriela, 25 anos

25%
não

75%
sim

running 
lifeStyle / FrequenTA academia?
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treIna com assessorIa esportIva?

“Uma amiga indicou  
a assessoria que treino hoje 
e adorei! Participo de um 
círculo social que tem de
50 a 100 corredores de rua”

rosângela, 56 anos

em mÉdIa, a partIcIpaÇÃo 
das assessorIas esportIvas 
nos eventos de corrIda É 
de 20%. entre as mulheres 
que partIcIparam da 
pesquIsa, esse número 
sobe para 36%, o que 
sIgnIFIca um enorme 
Potencial de mercado!




36%

sim
64%

não

running 
lifeStyle / TreinA Com aSSeSSoria eSPortiva?
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InFormaÇÕes sobre corrIda

“Participo de um grupo no 
Facebook no qual todos 
compartilham os eventos 
que descobrimos nos  
portais de corrida”

Suellen, 30 anos

71% das mulheres buscam 
InFormaÇÕes sobre corrIda 
no meio digital


5%

Google

4%
personal

6%
Facebook

10%
revistas

10%
Assessoria 
esportiva

60%
sites e portais 

de corrida4%
Amigos 

e familiares

running 
lifeStyle / em quAl meio proCurA informaÇÕeS sobre CorridA?
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segue alguma planIlha de treIno? 

“Sigo uma planilha elaborada 
pelo meu treinador da 
assessoria. Assim, checamos 
meu desempenho juntos”

natália, 27 anos


55%

sim
45%

não

14%
personal Trainer

25%
Assessoria esportiva

5%
revistas

9%
sites de corrida

1%
nutricionista

1%
blog

1%
redes 
sociais

55% daS corredoraS Segue 
uma PlanilHa de treino. 
o prIncIpal meIo para 
conseguIr a planIlha É 
a assessorIa esportIva, 
seguIda do personal 
traIner e dos sItes  
de corrIda



running 
lifeStyle / seGue AlGumA PlanilHa de treino pArA suA eVoluÇÃo nA CorridA?
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de quantas provas partIcIpou no últImo ano?

“Gosto de ver o calendário 
de provas e participar de 
pelo menos uma por mês”

nathalia, 23 anos

novas corredoras 
procuram sempre 
novas provas

29% daS corredoraS 
São conSideradaS 
Heavy-uSerS – com maIs de 
nove corrIdas por ano





12%
de 7 a 8

7%
de 9 a 10

21%
de 3 a 4

17%
de 1 a 2

22%
mais de 1022%

de 5 a 6

running 
lifeStyle / QuantaS ProvaS pArTiCipou no ÚlTimo Ano?
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dIstÂncIa predIleta em eventos

“Primeiro pretendo 
completar uma corrida de 
5 km, depois participar 
de uma prova de 10 km 
e talvez em um ano eu 
consiga completar uma 
meia-maratona”

Márcia, 28 anos



10%
21 Km

34%
10 Km

42%
5 Km

7%
8 Km

3%
4 Km

4%
16 Km

a diStância de 5 km  
revela o alto número de  
novas corredoras.  
os 10 km representam uma 
grande conquIsta e prepara
para novos desaFIos.  
21 km É a dIstÂncIa que  
maIs deve crescer nos 
prÓxImos anos



denTre As diStânciaS AbAiXo, quAl A suA Preferida em eVenTos de CorridA de ruA?
running 
lifeStyle /
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objetIvos

as mulheres querem 
ter maIs Qualidade de vida. 
em seguIda, pretendem 
completar uma 
meIa-maratona – as maIs 
novatas desejam concluIr 
um percurso de 10 Km



“Tenho muitos amigos 
na corrida. Já viajei para 
participar de provas em 
alguns locais do Brasil 
e agora pretendo ir para 
eventos em Buenos Aires  
e Lisboa”

rosângela, 56 anos



19%
Completar 
uma prova 

de 21K

14%
Completar 
uma prova 

de 10K

13%
Correr no 
exterior

39%
Ter mais qualidade de vida

3%
Tornar-se 

atleta

11%
Ter um 
corpo 
mais 

bonito

2%
entrar em 
um grupo 
de corrida

running 
lifeStyle / quAl seu oBjetivo pArA dAqui A um Ano de CorridA?
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jÁ partIcIpou de uma corrIda FemInIna?

Gosto das corridas 
femininas pelo kit e porque 
minhas amigas participam 
comigo. Muitas começaram 
a correr por causa das 
provas femininas, 
são mais divertidas”

Júlia, 22 anos

partIcIpar de uma prova 
FemInIna É uma 
eXPeriência Única!


22%

não
78%

sim

running 
lifeStyle / VoCÊ JÁ pArTiCipou de umA corrida feminina?
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por que escolhe uma corrIda FemInIna?

“Primeiro, vejo a data  
da corrida; depois, 
a camiseta”

nathalia, 23 anos


17%
pelas amigas

17%
é mais 

animada

16%
pela 

organização

24%
Tem mais 

itens no kit11%
pelas atrações

10%
pelas opções 
de distância

6%
pelo 

percurso

running 
lifeStyle / por que VoCÊ eScolHe umA CorridA FemininA?
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qual KIt escolhe em corrIdas?

“Quando participo de 
muitas provas no mês, 
compro o kit básico. 
Mas se a corrida é 
especial, pago mais caro 
pelo kit completo”

Márcia, 28 anos


27%
o mais

 completo
64%

o mais básico

8%
nunca participei

o preÇo dos KIts aInda É um 
fator muito relevante!

running 
lifeStyle / Qual kit GerAlmenTe ComprA em CorridAs?
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daY care 

o daY care É 
um doS motivoS que  
FaZ com que as provas 
sejam maIs especIaIs 
para as mulheres


36%

essencial

53%
importante

11%
não é 

essencial

O day-care é a melhor parte 
da corrida feminina. 
Passo um tempão lá!

Sandra, 48 anos


se sim, AVAlie o day care (ATrAÇÕes espeCiAis no diA dA CorridA)
running 
lifeStyle /
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atraÇÕes predIletas no daY care

“Gosto de fazer massagem, 
customizar a camiseta 
e aproveitar o serviço 
de manicure”

Júlia, 22 anos

as mulheres estÃo cada 
veZ maiS conScienteS 
quanto à saúde, beleZa e 
bem-estar, sem deIxar de 
lado a  dIversÃo  
(músIca e FotograFIa)





4%
Ações 

ligadas 
às redes 
sociais

11%
degustação 12%

dJ / música

11%
loja com 

venda de tênis

7%
Aulas de 
aeróbica

14%
Avaliação 

nutricional

14%
Fotografia

14%
roupas e 

acessórios

14%
Cuidados 

de 
beleza

1%
nunca 

participei de 
uma corrida

quAis ATrAÇÕes VoCÊ preFere no day care? (ATrAÇÕes espeCiAis no diA dA CorridA)?
running 
lifeStyle /
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jÁ correu uma meIa-maratona (21 Km)?

“21 km é a distância perfeita! 
10 km já não tem graça e 
uma maratona ainda é 
demais. Pretendo fazer 
minha próxima meia-
maratona fora do país”

renata, 35 anos

31%
sim

69%
não

running 
lifeStyle / VoCÊ JÁ Correu umA meia-maratona (21K)?
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jÁ correu uma maratona (42 Km)?

o número de corredoraS 
em maratonaS aInda É 
pequeno, jÁ que a 
maIor parte delas aInda 
estÁ em evoluÇÃo

94%
não

6%
sim

VoCÊ JÁ Correu umA maratona (42K)?
running 
lifeStyle /
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corre ouvIndo músIca?

“Gosto ouvir música em 
uma playlist para treino”

renata, 37 anos

a músIca É um dos Fatores 
que maIs  liBera energia  
para o treIno de 
69% das corredoras




31%

não
69%

sim

Corre ouVindo mÚSica?
running 
lifeStyle /
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com quem costuma correr nos treInos?

“Corro com uma amiga, 
estamos em uma pegada de 
melhorar a saúde. Ela corre 
bem, mas vai devagar só 
para me acompanhar. 
Isso é um estímulo e tanto” 

Márcia, 28 anos

amIgos, namorado, 
cachorro... a maIorIa das 
mulheres preFere correr 
na comPanHia de alguÉm




17%

Grupo de corrida

15%
Amigos

11%
namorado / marido

43%
sozinha

4%
Colegas da 
academia

6%
Família

3%
professor1%

Cachorro

com Quem VoCÊ CosTumA Correr nos Treinos?
running 
lifeStyle /
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alÉm da corrIda, qual seu esporte predIleto?

“Além da corrida, pratico 
musculação e faço outras 
atividades aeróbias. 
Tenho de ter preparo físico 
para correr”

Gabriela, 25 anos

depoIs da corrIda,  
a muSculaÇão É o 
esporte do qual as 
mulheres maIs gostam




14%
dança

14%
Ciclismo 13%

natação

11%
Funcional

11%
pilates

26%
musculação

1%
Tênis

3%
Vôlei

3%
Yoga

4%
Futebol

4%
Crossfit

1%
surf

2%
slackline

DNA
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Além dA CorridA, quAl seu eSPorte Preferido? 
(AssinAle ATé 3 AlTernATiVAs)

running 
lifeStyle /



runninG lifestyle

seguem planilhas 
e preferem 

treinos ao ar livre

Frequentam 
academias e 

praticam musculação

Correm pela 
manhã e 

acompanhadas

Acham o day 
care importante 

/ essencial

participam de 
mais de cinco 
corridas / ano

informam-se em 
sites e portais 

de corrida

seguem 
alguma 

dieta
DNA
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CONsUMO
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jÁ vIajou PeLo BrASIL para correr?
tem vontade?

42%
Já viajei

58%
não

“Gosto de viajar para 
correr provas na praia 
e no interior. 
O visual  é uma das 
melhores motivações”

rosângela, 56 anos



95%
Tenho vontade

5%
não

conSumo / VoCÊ JÁ viajou dentro do BraSil pArA ir A AlGumA CorridA?
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jÁ vIajou PArA ForA do brasIl para correr?
tem vontade?

“Tenho vontade de correr a 
maratona da Disney. 
Deve ser emocionante”

Yasco, 56 anos


15%
Já 

viajei

85%
não 92%

Tenho vontade
8%
não

conSumo / VoCÊ JÁ viajou Para fora do brAsil pArA Correr?
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tem acompanhamento de nutrIcIonIsta?

“Faço acompanhamento 
nutricional há 2 anos, 
tenho um cardápio pré e 
outro pós-treino”

Gabriela, 25 anos

38% das mulheres 
FaZ acompanhamento 
nutrIcIonal – número  
que deve aumentar  
nos prÓxImos anos




38%

sim
62%

não

conSumo / Tem ACompAnHAmenTo de um nutricioniSta?
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toma alguma vItamIna ou suplemento alImentar?

“Uso suplementos e 
vitaminas indicados pelo 
meu nutricionista”

nathalia, 23 anos

o número de quem toma 
suplementos alImentares 
É bem alto. Isso sIgnIFIca 
que as mulheres 
estÃo se InFormando  
e Se PreocuPam com a 
relaÇão entre treino e 
alimentaÇão 

um alerta: o número de mulheres 
que utIlIZa algum tIpo de 
suplemento É maIor do que o 
das que têm acompanhamento 
nutrIcIonal. Isso IndIca que muItas 
podem estar tomando suplementos 
sem a IndIcaÇÃo de um especIalIsta





47%
sim

53%
não

conSumo / TomA AlGumA ViTAminA ou SuPlemento alimentar?
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utIlIZa monItor cardÍaco?

“Gosto de correr com 
equipamentos que 
mostrem a evolução  do meu 
condicionamento físico”

Thaisi, 36 anos

48%
não

52%
sim

conSumo / uTiliZA monitor cardÍaco?
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você se preocupa com o looK para treInar?

“Gosto de correr 
de shorts-saia e uma 
camiseta bonita” 

Júlia, 22 anos

o looK do treIno 
É fundamental


15%

não
85%

sim

DNA
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conSumo / VoCÊ se preoCupA Com o look Para treinar?



o que nÃo pode Faltar na bolsa de academIa

“Levo roupa, arm-band, 
celular, toalha, tênis, iPod, 
chave e documento”

raquel, 31 anos


10%
Toalha

8%
Camiseta

9%
ipod / 

iphone / mp3

7%
shorts

6%
Frequen-
címetro

6%
squeeze

8%
necessaire 

com produtos 
higiênicos

9%
Top

11%
Tênis

2%
meias de 

compressão

3%
Viseira

3%
boné

5%
regata

5%
Calça

4%
Chinelo

3%
Arm-band

4%
não vou 

à academia

conSumo / o que nÃo FAlTA nA suA BolSa de academia?
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acessÓrIos ImprescIndÍveIs para correr

“Nas provas mais longas, 
corro com óculos, viseira, 
cinto de hidratação e levo 
gel de carboidrato”

renata, 35 anos


11%

protetor solar13%
ipod / iphone / mp3

10%
Óculos de sol

9%
Frequen-
címetro

7%
Viseira

7%
boné

5%
squeeze

14%
relógio

2%
Arm-band

1%
maquiagem

1%
mochila

1%
bolsa de 
academia

3%
Toalha

4%
Faixa de cabelo

3%
Cinto de 

hidratação

3%
meias de compressão

a varIedade e a quantIdade 
de acessÓrIos nunca 
parecem suFIcIentes. 
novoS ProdutoS  cHamam 
a atenÇão e vIram 
novIdades ImperdÍveIs



conSumo / quAis aceSSÓrioS ACHA impresCindÍVeis pArA Correr?
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utIlIZa aplIcatIvo de corrIda? 
qual?

“Eu incentivo as minhas 
amigas, indico aplicativos 
para baixar e planilhas 
para seguir”

renata, 30 anos

elaS eStão cada veZ 
maiS conectadaS e 
engajadas para
mensurar a 
evoluÇÃo nos treInos. 
É uma tendêncIa




69%

sim
31%

não

9%
endomondo 16%

run Keeper

16%
runtastic

49%
nike + running

2%
strava

1%
my Asics

4%
micoach

4%
sports Tracker

conSumo / uTiliZA, ou JÁ uTiliZou, AlGum aPlicativo de corrida pArA CelulAr?
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usa Óculos de sol para correr?

47%
não

53%
sim

conSumo / VoCÊ usA ÓculoS de Sol pArA Correr?

É um aceSSÓrio imPortante 
para o conForto das 
corredoras

DNA
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corre usando maquIagem?

73% das mulheres 
preFerem correr sem 
maquIagem. no entanto,
HÁ um mercado PromiSSor 
em relaÇão a ProdutoS de 
BeleZa eSPecÍficoS para 
quem FaZ atIvIdade FÍsca



27%
sim

73%
não

conSumo / Corre de maQuiagem?
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qual sua marca FavorIta de tênIs?

toP 5 daS marcaS de têniS
1º lugar asIcs
2º lugar mIZuno
3º lugar nIKe
4º lugar adIdas
5º lugar sauconY



“Tenho um Nike , 
mas pretendo comprar 
um Mizuno ou um Asics. 
Muitos dizem 
que são os melhores”

Fernanda, 27 anos



12%
nike

37%
mizuno

38%
Asics

1%
brooks

1%
reebok

1%
new 

balance1%
salomon

1%
Fila

1%
olympikus

1%
puma

5%
Adidas

3%
saucony

conSumo / quAl suA mArCA FAVoriTA de têniS?
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quantos tênIs tem para correr?

“Tenho de todas as 
marcas. Alguns eu comprei 
em eventos, pelo desconto, 
e outros fora do país. 
Não uso o mesmo tênis 
por 2 dias seguidos”

Sandra, 48 anos



39%
1 a 2 pares

42%
3 a 4 pares

12%
5 a 6 pares

7%
mais que 
6 pares

conSumo / QuantoS PareS de têniS de CorridA VoCÊ possui?

DNA
de corredora

2014



crItÉrIo decIsIvo na compra de um tênIs

“Eu pesquiso bastante. 
Já fiz o teste da pisada 
e pergunto para os 
professores da academia 
antes de fazer a escolha”

renata, 35 anos



26%
Tipo de pisada

15%
marca

46%
Conforto

7%
indicação

2%
durabilidade

3%
preço

2%
design

1%
Cor

conSumo / quAl CriTério ConsiderA deciSivo nA HorA de ComprAr um têniS?

DNA
de corredora

2014



qual sua marca FavorIta de vestuÁrIo esportIvo?

19%
Asics 24%

nike

17%
mizuno

8%
Track&Field

26%
Adidas

2%
Fila 2%

reebok

2%
puma

1%
memo

2%
bluebeach

1%
barbedo

3%
líquido

toP 5 daS marcaS de 
veStuÁrio eSPortivo
1º lugar adIdas
2º lugar nIKe
3º lugar asIcs
4º lugar mIZuno
5º lugar tracK&FIeld



conSumo / quAl suA mArCA FAVoriTA de veStuÁrio eSPortivo?
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crItÉrIo decIsIvo na compra do vestuÁrIo

quando o assunto É roupa, 
conForto É essencIal. 
porÉm, Fatores como 
modelo, tecido e deSign 
têm relevÂncIa



“Na hora do treino, 
A roupa tem que ser 
bonita e confortável 
para eu me sentir segura”

Márcia, 28 anos



10%
Tecido

8%
modelo

6%
preço

60%
Conforto

5%
detalhes 

(zíper, bolso)

4%
design

4%
durabi-
lidade

1%
Cor

2%
Tendência

conSumo / quAl CriTério ConsiderA o deciSivo nA HorA de ComprAr o veStuÁrio de corrida?

DNA
de corredora

2014



onde você compra o materIal de treIno?

“Geralmente, vou até a loja. 
Se o preço estiver bom, 
compro pela internet mesmo”

Júlia, 22 anos


19%
loja virtual

18%
loja esportiva exclusiva 

de uma marca

14%
loja de 

departamentos

12%
exterior

29%
shopping

8%
outlet

conSumo / onde VoCÊ ComprA o seu material de treino (roupAs, TÊnis, ACessÓrios)?

DNA
de corredora

2014



jÁ comprou em eventos de corrIda? 

cosmÉtIcos, suplementos 
alImentares, equIpamentos 
esportIvos... É PoSSÍvel 
comPrar de tudo em 
eventoS de corrida. 
estas arenas estÃo se 
tornando cada veZ maIs 
pÓlos comercIaIs


46%

sim
54%

não

conSumo / jÁ comProu AlGum produTo em eventoS de CorridA de ruA? 

DNA
de corredora

2014



o que compra em uma loja de esportes?

“Mulher sempre compra!”
Sandra, 48 anos34%

mais itens 
por impulso

66%
somente o que se propôs

conSumo / quAndo VAi A umA loJA de esporTes comPra...

apesar da maIorIa dIZer 
que sÓ compra o que 
se propôs, uma parte 
consIderÁvel admite 
Que acaBa comPrando 
Por imPulSo



DNA
de corredora

2014



CONsUMO

utilizam apps 
de corrida e 

monitores cardíacos

Compram em lojas 
físicas e prezam pelo 

conforto das peças

pretendem viajar 
para correr dentro 

e fora do Brasil

Correm com 
óculos de sol e 
usam gadgets

possuem de 
3 a 4 pares 

de tênis

preocupam-se 
com o look 

do treino

DNA
de corredora

2014



realização: Marketing Iguana Sports ©2014

para mais informações
www.iguanasports.com.br | contato@iguanasports.com.br

pesquisa dna de corredora 2014: daniel Krutman – gerente do projeto; marcella sholl e noemia brum - coordenadoras do projeto; alex borba - direção de arte e Infografia; christina biltoveni - edição de textos; rodrigo simões - direção de arte Web; dionleno vidaletti – programação Web  
créditos dos ícones (creative commons), em ordem de aparição: thenounproject.com – Wilson joseph; monika ciapala; ted grajeda; eli Kleppe; jason tropp; sarah abraham; ben ehmke; steffen nørgaard andersen; vladimir dubinin; lemon liu; dimiter petrov; garrett Knoll; juan pablo bravo; mark alesbury; nikhil dev; micah lawrence; mourad mokrane; nate eul; nicole Forgione; tns; marie ringeard; ryan sun; roman Kovbasyuk; Factor[e] design Initiative; maxinevsg; akasha elizabeth Kasper; garrett Knoll; chris dawson

A primeirA pesquisA sobre corrida feminina no brAsil

DNA
de corredora

2014
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