
Como a indústria nutracêutica pode se beneficiar com a crescente conscientização dos consumidores quanto à 
importância de um estilo de vida saudável e ativo? Este documento informativo examina o mercado de nutrição esportiva 
em desenvolvimento que está se expandindo de um grupo de usuários principais para uma gama mais ampla de usuários 
ocasionais, bem como o valor de mercado em ascensão dos suplementos para nutrição esportiva. Ele explora os 
resultados de estudos científicos recentes que confirmam os benefícios dos peptídeos de colágeno Peptan para a 
recuperação muscular após a prática de exercícios intensos.  
 
Por Frank Engel, Gerente de Desenvolvimento do Mercado Global Peptan, novembro de 2018.  
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APRESENTANDO FRANK ENGEL 
Frank Engel é bacharel em Ciências da Saúde e mestre em Gestão da Inovação de 

Alimentos Saudáveis. Adquiriu muitos anos de experiência em diversos cargos de 

vendas comerciais, analíticas e técnicas no ramo de Alimentos e Ingredientes antes de 

ingressar na Rousselot, em 2018. Em seu cargo de Gerente de Desenvolvimento do 

Mercado Global, Frank dá suporte aos clientes da Rousselot em relação a qualquer 

assunto relativo aos produtos Peptan. ou seja, suporte no nível técnico e comercial, bem 

como durante as primeiras fases de implementação e expansão.  

 
 
 
 

NNNUUUTTTRRRIIIÇÇÇÃÃÃOOO   EEESSSPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA:::   UUUMMM   
MMMEEERRRCCCAAADDDOOO   PPPRRRÓÓÓSSSPPPEEERRROOO      
 

 
 
 
 

UMA CULTURA DE 
EFICIÊNCIA E ENERGIA 
INCANSÁVEL 
 
Viver no século XXI é fazer parte de um mundo em 

constante desenvolvimento e acelerado. Ter êxito 

significa ser incansável, eficiente e cheio de energia. A 

saúde e boa forma se tornaram uma parte essencial 

das nossas vidas e conforme os níveis de educação 

em saúde aumentam, cada vez mais consumidores 

reconhecem a importância de um estilo de vida 

saudável. As tendências globais de saúde e bem estar 

estão crescendo em popularidade: apps, dispositivos 

inteligentes e suplementos estão se tornando parte 

da rotina diária do consumidor ativo de hoje. 

CRESCIMENTO RÁPIDO E CONTÍNUO 
 
Esse crescimento do mercado de nutrição esportiva é 

substancial e contínuo. Atualmente, a nutrição esportiva é a 

categoria que cresce mais rápido no mercado de saúde do 

consumidor, aumentando o seu valor de 9,8 bilhões de 

dólares em 2013 para 15,7 bilhões de dólares em 2018 e não 

há sinais de qualquer desaceleração. A Euromonitor prevê 

uma taxa de crescimento anual composta (CAGR na sigla em 

inglês) de 10,6% para esse mercado, entre 2018 e 20231 

(Figura 1).  
  

 

 Valor do Mercado Varejista  

 

 

Embora os produtos de nutrição esportiva estejam no 

mercado há muitos anos, o mercado está se beneficiando 

enormemente dessas tendências de saúde e boa forma. 

Como consequência disso, o mercado de nutrição esportiva 

cresceu, indo além da sua categoria principal de usuários de 

nutrição esportiva, tais como atletas e fisiculturistas, para 

conquistar uma base de consumidores muito mais ampla de 

usuários ocasionais que estão à procura de produtos que 

darão suporte as suas metas de estilo de vida. 

  

 

 

 
 
 
 

 

Figura 1: adaptado dos dados da Euromonitor, 2018 
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OPORTUNIDADES FASCINANTES E UM GRANDE 
DESAFIO  
Conforme as tendências internacionais continuam a incentivar estilos de vida ativos 

e cada vez mais consumidores começam a dedicar um tempo substancial à sua boa 

forma, podemos prever com segurança que a demanda por produtos de nutrição 

esportiva continuará a aumentar globalmente. Isso apresenta uma oportunidade 

única e empolgante para que os fornecedores de produtos nutracêuticos expandam 

a sua linha de produtos e conquistem uma fatia desse mercado em ascensão.1 O 

grande desafio enfrentado por esses fabricantes é como identificar a gama de 

produtos e os ingredientes mais valiosos para uma base de usuários em expansão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 Nutrição Esportiva Euromonitor: Impulsionadores e perspectivas, julho de 2017 
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OOOSSS   QQQUUUEEE   EEENNNVVVEEELLLHHHEEECCCEEEMMM   CCCOOOMMM   SSSAAAÚÚÚDDDEEE   

 

UUUSSSUUUÁÁÁRRRIIIOOOSSS   MMMOOODDDEEERRRNNNOOOSSS   

 
 
 
 

DDDIIIFFFEEERRREEENNNTTTEEESSS   GGGRRRUUUPPPOOOSSS   DDDEEE   
CCCOOONNNSSSUUUMMMIIIDDDOOORRREEESSS   CCCOOOMMM   NNNEEECCCEEESSSSSSIIIDDDAAADDDEEESSS   
EEE   DDDEEESSSEEEJJJOOOSSS   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTOOOSSS      

 

 
Dentro do crescente grupo de consumidores de 

nutrição esportiva de hoje, novos subgrupos estão 

surgindo, cada um com diferentes expectativas de 

que os produtos correspondam aos seus estilos de 

vida. Ao examinarmos os diferentes subconjuntos, 

podemos obter uma maior compreensão da gama 

diversificada de expectativas e demandas por 

produtos de nutrição esportiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Há muito tempo têm consciência da importância da 
nutrição esportiva 

• Continuarão a usar produtos de nutrição esportiva  

• São cada vez mais bem informados e críticos a respeito das 

formulações, sem exigir produtos clean label  

• Utilizam grandes volumes e compram consistentemente  

• Possuem alta fidelidade à marca  

 

MMMAAAIIISSS   DDDEEETTTAAALLLHHHEEESSS   AAA   RRREEESSSPPPEEEIIITTTOOO   DDDOOOSSS   
PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAAIIISSS   GGGRRRUUUPPPOOOSSS   DDDEEE   UUUSSSUUUÁÁÁRRRIIIOOOSSS   
OOOCCCAAASSSIIIOOONNNAAAIIISSS   
Os usuários ocasionais representam a maior oportunidade de 
crescimento. Vamos olhar mais de perto alguns dos principais 
grupos de usuários ocasionais e algumas de suas 
características.  

• Uma categoria continuamente forte com alta demanda por 
suplementos alimentares que contribuem para o 
envelhecimento saudável. 

• O envelhecimento saudável é uma das três principais áreas 
importantes de benefícios à saúde para as empresas 
nutracêuticas, juntamente com a saúde digestiva e o bem-estar 
geral.2 

• Os que envelhecem com saúde estão à procura de produtos 
que os ajudarão a permanecer ativos à medida que envelhecem.  

• São atraídos para as marcas confiáveis e ingredientes naturais 
reconhecidos.  

• Impulsionam a demanda pelos produtos naturais direcionados 
aos problemas de articulação e ósseos.  

• Compram seus produtos em canais tradicionais de 
supermercados e lojas de conveniência 

• Especificamente interessados em soluções que possam usar 
regularmente, com menos risco de efeitos colaterais do que 
poderiam ter usando medicamentos convencionais.3 

 

• Profissionais jovens e com alto poder aquisitivo  

• Inclui um número crescente de usuárias femininas  

• Dispostos a investir pesado no preparo físico como sendo um 
aspecto fundamental dos seus estilos de vida de alto desempenho  

• Demandam alta funcionalidade e clean label  

• Não estão dispostos a sacrificar os benefícios de saúde e bem 
estar que impulsionam as suas compras de produtos de nutrição 
esportiva  

• Exigem comprovação científica do que o produto oferece 

• Dispostos a gastar mais em lojas especializadas e ingredientes 
naturais  
 

OOO   GGGRRRUUUPPPOOO   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLL:::   AAATTTLLLEEETTTAAASSS   EEE   
FFFIIISSSIIICCCUUULLLTTTUUURRRIIISSSTTTAAASSS      
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• Dedicam-se aos esportes e exercícios para fins 

recreativos  

• Menos exigentes do que o grupo principal, atraídos por 

marcas confiáveis e ingredientes reconhecidos  

• Alta demanda por ingredientes de alimentos integrais  

• Tendem a seguir os principais influenciadores fitness 

das mídias sociais  

• Compram seus produtos em canais tradicionais de 

supermercados e lojas de conveniência  

 
• Uma nova categoria emergente de consumidores 

envolvidos digitalmente  

• Rastreiam continuamente o seu desempenho de boa forma, 

bem-estar e saúde, por meio de dispositivos inteligentes 

wearable (que podem ser usados no próprio corpo) e apps  

• Cada vez mais querem opções de personalização  

• Com frequência têm interesse em se inscrever em serviços 

fornecidos aos membros, se valorizam a empresa4  

 
 
 
 

Suposições Passadas 
 

 Atualmente 
 

Realidade Futura 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Índice de Massa Corporal 

(Nutrição Esportiva Euromonitor: Impulsionadores e perspectivas, julho de 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Pesquisa realizada pela Vitafoods entre 220 profissionais da indústria www.vitafoods.eu.com/en/media-center/Event-Press-Releases/Digestive-health.html 

3 www.cbi.eu/market-information/natural-ingredients-health-products/trends - Agosto de 2018 

4 Nutrição Esportiva Euromonitor: Impulsionadores e perspectivas, julho de 2017 

GGGUUUEEERRRRRREEEIIIRRROOOSSS   DDDEEE   FFFIIINNNAAALLL   DDDEEE   SSSEEEMMMAAANNNAAA   EEE   
AAATTTLLLEEETTTAAASSS   RRREEECCCRRREEEAAACCCIIIOOONNNAAAIIISSS      

mmmCCCOOONNNSSSUUUMMMEEERRRSSS      
(((CCCOOONNNSSSUUUMMMIIIDDDOOORRREEESSS   MMMÓÓÓVVVEEEIIISSS)))   

Compro produtos de nutrição 

esportiva para ganhar mais 

músculos 

Luto contra o meu IMC* 

elevado e minha obesidade 

Tenho consciência do meu 

peso e preparo físico 

Monitoro meu peso e 

preparo físico 

Compro produtos de nutrição 

esportiva se forem compatíveis 

com o meu estilo de vida 

Compro produtos de nutrição esportiva 

devido às tendências fitness, metas de 

estilo de vida e para evitar a sarcopenia 

• Benefícios à saúde que sejam apoiados pela ciência 

• Ingredientes seguros e naturais 

• Marca confiável e reconhecida 

Desenvolver um produto que possa atender essas demandas 
diversificadas é um grande desafio. Os pontos principais a serem 
focados para todos os subgrupos incluem: 

PRINCIPAIS PONTOS FOCAIS NO ATENDIMENTO A UM GRUPO DIVERSIFICADO DE CONSUMIDORES  
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PPPOOORRR   QQQUUUEEE   AAASSS   SSSOOOLLLUUUÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDEEE   RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
EEESSSPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA   SSSÃÃÃOOO   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEESSS   PPPAAARRRAAA   OOOSSS   
CCCOOONNNSSSUUUMMMIIIDDDOOORRREEESSS   AAATTTIIIVVVOOOSSS      

 
 

CONSUMIDORES OCASIONAIS SUBESTIMAM A 
IMPORTÂNCIA DA RECUPERAÇÃO ESPORTIVA  
A prática de esportes implica em manter ou melhorar o nível de 

desempenho e preparo físico de uma pessoa. Para isso, todos 

esses indivíduos fisicamente ativos devem manter seu corpo em 

boas condições em termos de força e massa muscular. Não 

sabem, por exemplo, que um programa intensivo de treino com 

um tempo curto de recuperação aumenta o risco de lesões, ao 

mesmo tempo em que que o fortalecimento do sistema 

musculoesquelético geral – que inclui não somente os músculos, 

mas também as articulações, ossos, tendões e ligamentos – pode 

evitar lesões. Isso significa que em suas rotinas esportivas, os 

atletas precisam incluir um tempo suficiente para se recuperar 

e/ou procurar métodos para acelerar a recuperação. Atletas de 

alto desempenho e fisiculturistas conhecem bem esses desafios. 

Para o crescente número de esportistas recreacionais, entender a 

importância vital da recuperação esportiva também é muito 

importante. 
 
 

ENTENDER E GERENCIAR A 
RECUPERAÇÃO ESPORTIVA PARA 
OBTER ÓTIMOS RESULTADOS  
Os exercícios desafiam o nosso sistema musculoesquelético e, 

principalmente, os nossos músculos. A menor unidade muscular, 

a célula muscular, possui proteínas especializadas que geram o 

movimento. Essas células em conjunto formam finas fibras 

musculares, que são envoltas em feixes musculares maiores por 

meio de um revestimento da matriz extracelular, ou MEC. Cada 

vez mais, essa matriz está sendo reconhecida como um tecido 

funcional em vez de ser somente um “envelope”. Ao mesmo 

tempo em que a célula muscular realiza a contração muscular 

efetiva, o revestimento da MEC assegura que a força combinada 

de todas as células musculares seja transmitida aos ligamentos e 

tendões em forma de movimento. Durante o exercício intenso, as 

células musculares e a MEC sofrem danos microscópicos. O 

inchaço e dor resultantes, bem com a força e potência reduzidas, 

afetam negativamente o desempenho atlético. E podem até 

dificultar atividades simples, como subir ou descer escadas.
5,6,7 

Em atletas profissionais, o nível de lesão muscular determina o 

tempo de recuperação entre as sessões de treino intensivo – e 

automaticamente causa um impacto na carga de treino da sessão 

seguinte. Entre os amadores, a dor causada por exercícios intensos 

pode facilmente prejudicar o programa de preparo físico. É por isso 

que a recuperação esportiva merece amplo reconhecimento como 

um aspecto importante de um estilo de vida saudável e com 

preparo físico – não somente para o atleta de alto desempenho, 

mas também para o mercado crescente de usuários ocasionais.  
 
 

A MAIS RECENTE CIÊNCIA ESPORTIVA 
OFERECE AOS FABRICANTES 
OPORTUNIDADES EMPOLGANTES  
Com os avanços científicos, novos e empolgantes suplementos 

estão surgindo no campo da nutrição esportiva. Produtos contendo 

os micronutrientes e ingredientes certos podem reduzir a 

inflamação e dar suporte à reparação e recuperação muscular, 

reduzindo assim o tempo geral de recuperação.
6 O resultado para 

os atletas profissionais é que eles podem aumentar a sua carga de 

treino, ao mesmo tempo em que os usuários ocasionais terão 

maior facilidade em aderir a um programa de preparo físico.
8
 

 
Esses desenvolvimentos científicos colocam uma ferramenta vital 

nas mãos da indústria nutracêutica para ajudar a difundir a 

conscientização a respeito da importância da recuperação 

esportiva, bem como permitir que atletas profissionais e 

consumidores recreacionais maximizem sua saúde e preparo físico 

de maneira sustentável. Com a finalidade de aproveitar ao máximo 

essa oportunidade, é de grande importância para a indústria 

fornecer produtos que possam efetivamente atenuar os 

problemas decorrentes de um estilo de vida ativo, permitindo que 

os atletas melhorem o seu desempenho e os consumidores 

ocasionais mantenham níveis aceitáveis de preparo físico e de 

saúde. Para os fabricantes que planejam desenvolver um 

suplemento para recuperação, a escolha dos ingredientes é uma 

decisão crucial. O colágeno, que já possui diversos benefícios 

comprovados à saúde, surge como uma escolha ideal para a 

nutrição esportiva.
9
 

 

 

5 Clarkson, P.M., Sayers, S.P., 1999. Etiologia da lesão muscular induzida pelos exercícios. Canadian Journal of Applied Physiology, 24(3):234-48. 

6 Hyldahl, R.D., Hubal, M.J., 2014. Aumentando a nossa perspectiva: respostas morfológicas, celulares e moleculares aos exercícios excêntricos. Muscle & Nerve, 49(2):155-70. 

7 Paulsen, G, et al., 2012. Leucócitos, citosinas e células satélites: que papel desempenham na lesão e regeneração muscular após exercícios excêntricos? Exercise 

Immunology Review: 1;18. 

8 Heaton L.E., et al., 2017, Estratégias nutricionais sazonais selecionadas para otimizar a recuperação para atletas esportivos de times: uma visão geral prática. Sports Med. 

2017; 47(11): 2201–2218. 
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EEESSSTTTUUUDDDOOO   PPPIIIOOONNNEEEIIIRRROOO   IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAA   OOOSSS   PPPEEEPPPTTTÍÍÍDDDEEEOOOSSS   
DDDEEE   CCCOOOLLLÁÁÁGGGEEENNNOOO   PPPEEEPPPTTTAAANNN   CCCOOOMMMOOO   UUUMMMAAA   SSSOOOLLLUUUÇÇÇÃÃÃOOO   
PPPAAARRRAAA   RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   EEESSSPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA      

 
 

Um estudo recente, realizado pela altamente conceituada 

Universidade de Newcastle, no Reino Unido, é o primeiro a 

difundir os benefícios dos peptídeos de colágeno para a 

recuperação esportiva.
10

 Ele destaca o valor dos suplementos 

de colágeno para a saúde e preparo físico, sugerindo que o 

colágeno contribui para uma recuperação pós-exercícios mais 

rápida e melhora do desempenho. Assim, o colágeno surge 

como uma contribuição valiosa para a manutenção de um estilo 

de vida saudável.  

 
 

ESTÁ COMPROVADO QUE OS PEPTÍDEOS 

DE COLÁGENO PEPTAN
® SÃO UMA 

SOLUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO 

ESPORTIVA
10

 
Os peptídeos de colágeno usados no estudo foram 

fornecidos por Peptan. Peptan é atualmente a marca líder 

mundial de peptídeos de colágeno. A Rousselot, 

desenvolvedora que está por trás da marca Peptan, 

reconhece que a recuperação rápida é de importância 

primordial para os atletas, tanto em um programa de treino 

rigoroso quanto em temporadas de desempenho de alto 

nível, já tendo comprovado que Peptan possui efeito de alívio 

da dor e anti-inflamatório
11
, Nesse estudo, a Rousselot, decidiu 

concentrar a pesquisa no impacto dos peptídeos de colágeno 

Peptan na recuperação após os exercícios. Para isso, o 

potencial efeito de alívio dos sintomas de Peptan foi 

investigado em um modelo estabelecido para lesão muscular 

induzida por atividade física intensa.  

Em especial, dois indicadores aprovados de lesão muscular 

induzida por exercícios foram investigados: dor e função 

muscular. Os resultados da pesquisa possuem ampla 

relevância prática para todas as populações ativas, inclusive 

os consumidores ocasionais.  
 

NOVE DIAS DE PEPTAN, 20g AO DIA 
O estudo foi desenvolvido como um estudo duplo-cego, 
randomizado e placebo-controlado, que incluiu 24 homens 
jovens ativos. A dosagem diária testada foi de um total de 
20g de Peptan ou placebo, tomada em duas doses: 10g de 
manhã e 10g à noite.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciando na linha de base, os participantes consumiram os 

seus suplementos designados durante nove dias, incluindo um 

período experimental de sete dias, permitindo que o 

suplemento fizesse efeito. Isso foi seguido de uma sessão de 

exercícios físicos intensos de 150 saltos em profundidade com 

o intuito de induzir a lesão muscular. Foram feitas medições 

na linha de base (LB), logo antes do exercício (pré-exercício) e 

logo depois (pós-exercício), bem como 24h e 48h após a 

sessão.  

9 Shaw, G. et al., 2016, A suplementação da gelatina enriquecida com vitamina C antes da atividade intermitente aumenta a síntese do colágeno. American Journal of 

Clinical Nutrition, 105(1):136-143.  
10 Clifford, T., et al., 2018. Os efeitos dos peptídeos de colágeno na lesão muscular, inflamação e metabolismo ósseo após os exercícios: um estudo randomizado e 

controlado. Enviado para publicação.  
11 Jiang J.X., et al., 2014, Peptídeos de colágeno melhoram a osteoartrite do joelho em mulheres idosas: um estudo de 6 meses, randomizado, duplo-cego e controlado por 

placebo. Agro FOOD Industry Hi Tech, 25:19-23. 
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OOO   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOO:::   OOOSSS   PPPEEEPPPTTTÍÍÍDDDEEEOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOLLLÁÁÁGGGEEENNNOOO   
PPPEEEPPPTTTAAANNN   AAACCCEEELLLEEERRRAAAMMM   AAA   RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO      

 
 
 

Os resultados foram bem claros. A suplementação com 

peptídeos de colágeno Peptan claramente reduziu a dor 

muscular percebida em todos os pontos temporais depois 

de exercícios intensos que lesionam os músculos (Figura 2). 

Mais surpreendente ainda, os participantes suplementados 

com Peptan demonstraram um desempenho melhor, 

alcançando significância estatística 48h após os exercícios 

(Figura 3). Esse resultado positivo indica que Peptan ajuda a 

acelerar o processo de recuperação das lesões musculares 

induzidas pelos exercícios intensos. Como o colágeno é um 

componente-chave do revestimento da matriz extracelular 

que envolve as fibras musculares, é possível que a 

suplementação com Peptan possa prevenir lesões ao 

revestimento ou permitir que ele seja reparado mais 

rapidamente.  

 

Desempenho (com base na 
altura do salto com 
contramovimento) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dor muscular (pela escala 
EVA) 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Dor muscular foi registrada em uma escala visual analógica (EVA) 
para dor após a realização de um agachamento (flexão dos joelhos em 90°) 
antes e depois de uma sessão de exercícios intensos por 24 participantes 
suplementados com Peptan ou com um placebo.  

 

 BOAS NOTÍCIAS PARA ATLETAS E 
USUÁRIOS OCASIONAIS  
Embora a conscientização dos efeitos positivos do colágeno 

esteja crescendo há algum tempo, esse estudo é o primeiro a 

comprovar que os peptídeos de colágeno podem reduzir o 

tempo de recuperação após a atividade física. O resultado 

indica claramente que os atletas podem usar Peptan para 

manter um alto nível de desempenho após um período de 

atividade. Esses dados também são altamente valiosos para 

os novos usuários ocasionais de produtos de nutrição 

esportiva, mostrando que as dificuldades em manter um 

programa consistente de exercícios podem ser reduzidas e 

dando apoio ao estilo de vida dessa nova e ampla base de 

consumidores.  

 

Em nosso estudo, a suplementação com Peptan claramente atenuou a dor muscular e 
otimizou a recuperação do desempenho do salto com contramovimento após o período de 
exercícios intensos. Ao nosso ver, esse é o primeiro estudo que sugere que os peptídeos 
de colágeno podem reduzir o tempo de recuperação após a atividade física. Especulamos 
que isso possa ser devido a um reparo acelerado da matriz extracelular.  
 
Dr. Tom Clifford, pesquisador em Nutrição Esportiva e de Exercícios da Universidade de Newcastle e cientista líder do estudo.  
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Figura 3: O desempenho foi medido pela altura de um salto com 
contramovimento (flexão de 90° dos joelhos e saltando o mais alto possível) 
antes e depois de uma sessão de exercícios intensos em 24 participantes 
suplementados com Peptan ou com um placebo.  
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LLLIIITTTEEERRRAAATTTUUURRRAAA   AAADDDIIICCCIIIOOONNNAAALLL      
 
 
 
 

Em uma recente avaliação da literatura, o Comitê Olímpico 

Internacional (COI) incluiu peptídeos de colágeno hidrolisados 

em sua declaração sobre os benefícios dos suplementos 

esportivos. Com base na literatura científica, ele sugere que 

o colágeno hidrolisado pode aumentar a produção de 

colágeno e reduzir a dor nas articulações.18 Esse 

reconhecimento por uma organização esportiva da 

magnitude do COI destaca as possibilidades dos peptídeos de 

colágeno. Os fabricantes que visam explorar esse mercado 

em ascensão podem considerar os peptídeos de colágeno 

um ingrediente ideal para a nutrição e recuperação esportiva.  

OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA 
PEPTAN VÃO AINDA MAIS LONGE  

 
Além de acelerar a recuperação esportiva, os peptídeos 

de colágeno também comprovaram dar suporte à saúde 

musculoesquelética geral. Muitos estudos indicaram que o 

colágeno melhora a força das articulações e dos ossos 

em geral, permitindo melhor mobilidade e dando assim 

suporte a outro aspecto vital de um estilo de vida 

ativo.13,14,15,16,17 

 

MENOR DESCONFORTO NOS JOELHOS 
ENTRE ATLETAS PROFISSIONAIS  
Outro estudo recente da Rousselot confirma o valor dos 

suplementos de peptídeos de colágeno para atletas. Nesse 

estudo, um grupo de atletas jovens e talentosos que treinam 

para se tornarem profissionais, ingeriu 15g por dia de 

peptídeos de colágeno Peptan no suco de laranja, por um 

período de 24 semanas. Os dados resultantes mostram uma 

tendência a reduzir a dor nas articulações especialmente nos 

joelhos, mas também nos braços, ombros e mãos durante e 

depois da atividade física.  

Os participantes também relataram um aumento na qualidade 

de vida. Essas constatações claramente alinham-se com os 

benefícios para a recuperação esportiva observados no 

primeiro estudo, sugerindo que a suplementação com 

peptídeos de colágeno Peptan pode oferecer benefícios na 

prevenção de lesões, reparação de tecidos e recuperação 

muscular.19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

12Dar, Q.A. et al., 2017, O consumo oral diário do colágeno hidrolisado tipo 1 é condroprotetor e anti-inflamatório na osteoartrite murina pós-traumática. PlosONE 12 (4): 
e0174705 

13Minaguchi, J. et al., 2005, Efeitos da ingestão do peptídeo de colágeno em fibras de colágeno e glicosaminoglicanos no tendão de Aquiles. Journal of Nutritional Science 
and Vitaminology, 51:169-174 

14Jiang, J.X. et al., 2014, Peptídeos de colágeno melhoram a osteoartrite do joelho em mulheres idosas: um estudo de 6 meses, randomizado, duplo-cego e controlado 
por placebo. Agro FOOD Industry Hi Tech, 25:19-23 

15Shaw, G. et al., 2016, A suplementação de gelatina enriquecida com vitamina C antes da atividade intermitente aumenta a síntese do colágeno. American Journal of 
Clinical Nutrition, 105(1):136-143 

16Baar, K., 2015, Treino e nutrição para prevenir lesões nos tecidos moles e acelerar o retorno aos exercícios. Sports Science Exchange, 28(142):1-6 
17Ribas-Fernandez, J.L. et al., 1998, Os efeitos dos hidrolisados de gelatina na prevenção de lesões atléticas. Archivos de Medicina del Deporte, 15(16):277-282 
18Maughan RJ, et al. Br J Sports Med 2018;0:1–17. 
19Rousselot, dados não publicados, 2018 
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EEENNNTTTRRRAAANNNDDDOOO   NNNOOO   MMMEEERRRCCCAAADDDOOO   DDDEEE   
RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   EEESSSPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA 

 
 
 

UMA PROPOSTA EMPOLGANTE 
O mercado de suplementos de recuperação esportiva 

continua a crescer. Existe um imenso potencial para 

desenvolver novos conceitos para o mercado amador, 

ao mesmo tempo em que expande o mercado principal 

de atletas de alto desempenho e fisiculturistas. Os 

benefícios dos suplementos nutricionais são bem 

conhecidos por este grupo-alvo principal de atletas e 

especialistas. A base de consumidores em expansão 

fornece acesso a um grupo totalmente novo de 

consumidores que visam melhorar o seu tempo de 

recuperação e reduzir o desconforto causado pelos 

exercícios, dando suporte aos seus estilos de vida com 

maior preparo físico, mais saudáveis e ativos.  

OS PEPTÍDEOS DE COLÁGENO MERECEM 
UM PAPEL DE DESTAQUE NAS SOLUÇÕES 
DE RECUPERAÇÃO ESPORTIVA  
Os estudos explorados nesse documento informativo 

destacam os benefícios dos peptídeos de colágeno como 

suplemento de recuperação. Evidências científicas sugerem que 

optar pelo colágeno como o ingrediente principal em um 

suplemento de recuperação esportiva pode muito bem ser uma 

escolha determinante nesse mercado em rápida ascensão. 

Antes de aplicarem esse conhecimento, os fabricantes 

enfrentam mais duas perguntas: como escolher um fabricante 

de peptídeos de colágeno? E como maximizar o impacto, 

escolhendo um ingrediente que satisfaça os diversos desejos 

dentro desse grande mercado? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCooommmeeeccceeeiii   aaa   uuusssaaarrr   PPPeeeppptttaaannn   cccooommmooo   sssuuupppllleeemmmeeennntttooo   nnnuuutttrrriiiccciiiooonnnaaalll   
eeemmm   mmmaaaiiiooo   pppaaassssssaaadddooo,,,   ddduuurrraaannnttteee   uuummm   pppeeerrríííooodddooo   dddeee   tttrrreeeiiinnnooosss   eee   
cccooorrrrrriiidddaaasss   iiinnnttteeennnsssaaasss...   AAAooosss   pppooouuucccooosss,,,   cccooommmeeeccceeeiii   aaa   ssseeennntttiiirrr   ooosss   
bbbeeennneeefffíííccciiiooosss...   PPPooorrr   vvvooollltttaaa   dddooo   mmmêêêsss   dddeee   jjjuuunnnhhhooo,,,   nnnooottteeeiii   uuummmaaa   
ssseeennnsssaaaçççãããooo   rrreeelllaaatttiiivvvaaammmeeennnttteee   rrreeennnooovvvaaadddaaa   eee   aaasss   mmmiiinnnhhhaaasss   
hhhaaabbbiiilll iiidddaaadddeeesss   dddeee   sssppprrriiinnntttiiinnnggg    (((cccooorrrrrriiidddaaasss   cccuuurrrtttaaasss)))   hhhaaavvviiiaaammm   
mmmeeelllhhhooorrraaadddooo...   IIIssssssooo   ccclllaaarrraaammmeeennnttteee   cccooonnntttrrriiibbbuuuiiiuuu   pppaaarrraaa   ooo   mmmeeeuuu   
bbbooommm   dddeeessseeemmmpppeeennnhhhooo   ddduuurrraaannnttteee   dddiiivvveeerrrsssaaasss   cccooommmpppeeetttiiiçççõõõeeesss   
eeeuuurrrooopppeeeiiiaaasss...   EEEssstttooouuu   aaannnsssiiiooosssooo   pppaaarrraaa   vvveeerrr   ooonnndddeee   aaa   PPPeeeppptttaaannn   nnnooosss   
llleeevvvaaarrrááá   nnnooo   rrreeessstttooo   dddaaa   ttteeemmmpppooorrraaadddaaa!!!      

BBBaaasss   vvvaaannn   dddeeerrr   KKKooooooiii jjj ,,,    TTTiiimmmeee   AAAllleeeccctttooo   CCCyyycccllliiinnnggg,,,    uuummm   dddooosss   dddeeezzz   mmmeeelllhhhooorrreeesss   nnnooo   

cccaaammmpppeeeooonnnaaatttooo   nnnaaaccciiiooonnnaaalll    hhhooolllaaannndddêêêsss   (((HHHooolllaaannndddaaa))),,,    ssseeeggguuunnndddooo   llluuugggaaarrr   nnnaaasss   

cccooorrrrrriiidddaaasss   dddeee   ccciiiccclll iiisssmmmooo   AAAnnntttwwweeerrrpppssseee   HHHaaavvveeennnpppiii jjj lll    (((BBBééélllgggiiicccaaa)))   eee   FFFyyyeeennn   RRRuuunnndddttt   

(((DDDiiinnnaaammmaaarrrcccaaa)))   eeemmm   222000111888...
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PPPAAARRRCCCEEERRRIIIAAA   CCCOOOMMM   AAA   PPPEEEPPPTTTAAANNN   
 
 
 
 
 

Como a marca líder mundial em peptídeos de 

colágeno, a Peptan construiu uma reputação por ser 

capaz de atender as muitas demandas diferentes que 

são essenciais para obter êxito no mercado de 

suplementos de recuperação esportiva. Por esse e 

outros motivos, muitos fabricantes no mundo todo 

consideram a Peptan como a parceira ideal de 

trabalho.  

 
POR QUE OS PRODUTOS PEPTAN TÊM 
A PROBABILIDADE DE ÊXITO NO 
DIVERSIFICADO MERCADO DE 
RECUPERAÇÃO ESPORTIVA?  

 

 A alta qualidade geral dos produtos Peptan satisfaz 

todos os usuários, desde atletas de alto desempenho 

que trabalham com especialistas em nutrição até os 

usuários recreacionais.  

 
 Os atletas profissionais podem aumentar a sua carga de 

treino, graças à reparação muscular acelerada e 

tempos de recuperação mais curtos. 

 
 Consumidores jovens, tais como os usuários modernos e 

os mConsumers, que exigem evidência científica para as 

alegações de saúde e preparo físico, se sentem seguros 

ao saber que Peptan é um produto cientificamente 

validado e de alta qualidade.  

 
 Usuários modernos e ocasionais ficam satisfeitos em 

saber que a Peptan utiliza ingredientes naturais e clean 

label e confiam em uma marca respeitada 

mundialmente.  

 Para os que envelhecem com saúde e procuram 

manter um estilo de vida ativo ao envelhecer, os 

peptídeos de colágeno Peptan podem promover a 

saúde musculoesquelética.  

 
 Os peptídeos de colágeno Peptan são altamente 

solúveis e de sabor neutro, assim os fabricantes 

podem personalizar a formulação e branding de cada 

produto cuidadosamente para permitir o máximo 

sabor, prazer e popularidade, visando os canais de 

supermercados tradicionais ou as redes 

especializadas.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabalhar com Peptan lhe oferece uma oportunidade 

única de co-inovação, trabalhando juntamente com uma 

rede global de especialistas para desenvolver novas 

ideias para o mercado. A inovação é um princípio central 

da Peptan. Por meio da colaboração, visamos explorar 

continuamente novas perspectivas futuras nesse 

campo.  

 
   Peptan fornece aos seus clientes o maior cuidado 

possível. Com Peptan, você se beneficia com o excelente 

suporte de formulação. Os especialistas do nosso setor 

estão preparados para ajudá-lo a criar a solução perfeita 

para os seus produtos: com Peptan, você terá o produto 

que deseja.  

 
 Os clientes Peptan possuem a tranquilidade de trabalhar 

com uma marca reconhecida globalmente, conhecida e 

respeitada tanto pela indústria, quanto pelos 

consumidores.  

 
  Peptan não adiciona e nem processa substâncias 

proibidas pela Agência Mundial Antidoping (WADA na 

sigla em inglês). Este fato confirma a nossa priorização 

da segurança – uma escolha enfatizada ainda mais pelo 

nosso uso de ingredientes nobres, seguros e 100% 

rastreáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisette van Lith, Diretora Global, Peptan 

 

QUER SABER MAIS OU DISCUTIR POSSIBILIDADES? 
Visite peptan.com ou envie um e-mail para peptan@rousselot.com 

 
Sede da Rousselot: 
Rousselot B.V. Kanaaldijk Noord 20 5691 NM Son The Netherlands 
+31 499 364 100 peptan@rousselot.com 

 
peptan.com  

 PeptanbyRousselot  @Peptan_Global  Collagen Peptides 
 

PRODUZIDO E COMERCIALIZADO PELA ROUSSELOT 
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PPPAAARRRCCCEEERRRIIIAAA   CCCOOOMMM   AAA   PPPEEEPPPTTTAAANNN   

OUTROS MOTIVOS PARA ESTABELECER UMA 
PARCERIA COM A PEPTAN  Com Peptan, somos meticulosos no 

nosso objetivo de satisfazer tanto o 
cliente quanto o consumidor, com a 
oferta de produtos e serviços da mais 
alta qualidade. Por essas razões, está 
claro que a Peptan é a parceira ideal 
para ter sucesso no mercado de 
suplementos de recuperação 
esportiva.  


