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História da marca 
 
 
 A história da marca começa em 1920 com o senhor Emile Camuset que produzia 

uma linha de acessórios desportivos na região de Romilly/Seine na França. Os produtos 

faziam tanto sucesso que as pessoas vinham de Paris e de Inglaterra para comprá-los. 

  A marca “Le Coq Sportif “foi registada em 1948 e o seu logótipo era rectangular. 

O único critério para os produtos da marca nesta época era a alta qualidade. Em 1951 

começou a patrocinar a corrida ciclista chamada “Tour de France”, onde ciclistas de 12 

países vestiam camisas com a marca.  

 Ao mesmo tempo a marca patrocinava cerca de 80% das selecções africanas, 

fincando com uma forte presença nesse continente. Nos jogos Olímpicos em 1960 a 

marca introduziu um logótipo especialmente desenvolvido para esta competição, 

continha um galo dentro dos anéis olímpicos.  

 A primeira aparição do logo foi um grande sucesso. A empresa reagiu 

rapidamente ao sucesso e resolveu remodelar seu logótipo, assim surgiu o galo dentro 

de um triângulo, utilizado nas linhas de shorts da empresa. 

 No ano de 1966 a marca que patrocinava a famosa competição de ciclismo “Tour 

De France” desde 1951, resolveu lançar oficialmente o seu novo e remodelado logótipo. 

 Ainda nesse ano, no Campeonato Mundial de futebol, realizado em Inglaterra, a 

selecção francesa ostentava o novo logótipo na sua camisola.  

 Em 1968 o logótipo da “Le Coq Sportif “já estava bem conhecido sendo utilizado 

em todos os seus produtos. Nesta mesma época a marca começou a patrocinar atletas 

singulares. O seu primeiro atleta foi o jogador de ténis francês Patrick Proisy, de 1975 a 

1980.  

 A marca foi notícia dentro do mundo do ténis ao patrocinar o tenista Yannick 

Noah, lançando colecções até então nunca vista no tradicional e clássico mundo do 

desporto. Em 1981 a marca patrocinava um desportista extremamente conhecido, o 

craque do futebol francês Michel Platini.  

 Apartir desta data a marca como que se eclipsou do mundo do desporto, 

limitando-se a patrocinar a selecção francesa de futebol, que mais tarde optou pela 

Adidas como patrocínio. 

 



Empresa 

 A empresa escolhida para a elaboração deste trabalho foi a “le coq sportif”. Desde 

sempre ligada a pratica desportiva que nos últimos anos tem vindo a perder mercados e 

clientes, neste momento praticamente circunscrita ao mercado francês (mercado 

interno). 

Produto 

 

 Boxers específicos para desporto sem costuras e com sistema dry fit antitranspirante. 

 

Área de actividade 

 

 A área de influência da marca está bastante ligada a França e á prática do 

desporto.  

 Inicialmente, seria um produto para lançar no mercado europeu, mas uma vez 

que os nossos concorrentes apresentam falhas de produção/criação nesta área, 

pensamos em recuperar mercados moribundos e lançar o produto no mercado mundial, 

afinal de contas, desporto pratica-se em qualquer parte. 

 

 

Data de fundação 

-1948 

 

Fundador 

 

- Emile Camuset 

 

Experiência da marca 

 

 Patrocina desde 1967 equipas de ciclismo e equipas de futebol que venceram 

competições europeias com as cores da “le coq sportif”. Patrocínio da selecção francesa 

de futebol, bem como dos países africanos com ligação histórica a França.  



 Rugby, ténis, basketebol e rally são outros dos desportos a que a marca está 

ligada desde sempre. “A le coq sportif “foi a primeira marca desportiva a ser publicitada 

na televisão Francesa. 

 

Como surgiu a ideia deste novo produto 

 

 Surgiu após a realização de uma análise aos produtos comercializados no 

mercado do mundo desportivo. Para tal, utilizamos a técnica da associação livre de 

ideias, e do debate das mesmas. 

 

Falhas de mercado 

 

 Constatou-se que praticamente não existia nenhum produto com as 

características adequadas para aquela zona do corpo, específico para a prática 

desportiva. Desta forma a única concorrente é a adidas e ainda assim o produto 

apresentado evidencia algumas falhas.  

 

 Desta forma, a introdução do nosso produto do mercado poderá criar mais-valias 

para a marca. Como já foi dito trata-se de recuperar “velhos contactos”, levando 

novamente o nome da marca aos quatros cantos do mundo e com isso recuperar cotas 

de mercado aos concorrentes. 

 

Características do produto 

 

 Boxer´s com a capacidade de deixar a pele respirar, graças ao seu sistema dry fit, 

evita a retenção de suor. Este produto também é excelente ao nível do conforto.  

 

Porquê escolher este produto 

 

 Porque o conforto, nesta parte específica do corpo humano, na prática desportiva 

é extremamente importante para a obtenção de um treino eficaz e consequentes bons 

resultados. 



Preço a ser vendido 

 

 Entre 20 e 29 euros, consoante as características do País de destino do produto. 

Não nos podemos esquecer das antigas colónias francesas, onde o poder económico é 

menor. 

 

Publico alvo 

 

 Publico masculino a partir dos 10 anos de idade, e o máximo de idade é 

indefinida pois qualquer pessoa pode usar este produto, visto que para a prática 

desportiva não existe limite de idades. 

 

Pontos de venda 

 

 Este artigo foi pensado para ser comercializado nas lojas da marca, 

independentemente de ser franchisada ou não. Pensamos em alargar ainda os locais de 

venda ao público às lojas multimarca e de desporto de uma forma em geral.  

 

Data de lançamento 

 

 Durante a campanha de lançamento do Campeonato mundial de futebol em 2010 

na África do Sul. Se possível estabelecer parceria com a organização do evento a fim de 

associar a marca ao evento. 

 

Planeamento da campanha 

 

 A campanha será lançada um mês antes do inicio do evento, com a colocação de 

um estendal de roupa de visíveis dimensões no centro das principais capitais europeias e 

em Joanesburgo. Este estendal deverá conter apenas 2 peças de roupa, um boxer seco e 

outro ensopado, sem a marca visível.  

 



 A segunda parte do lançamento, seria constituída simplesmente pela colocação 

do símbolo nos boxer’s secos. Iniciativa levada a cabo no dia de abertura oficial do 

campeonato. Colocação dos outdoor´s nas principais auto-estradas europeias e nas 

capitais europeias e em Joanesburgo.  

 

 A terceira parte, é virada para as massas, e consiste na exibição de um spot 

publicitário nas principais cadeias de televisão da Europa. 

 

Orçamento 

 

 O orçamento previsto inicialmente não inclui qualquer tipo de parceria realizada 

com a organização do campeonato do mundo de futebol. Assim sendo apenas reflecte o 

investimento na politica de comunicação da marca. Como tal foi definido: 

 

 100 Mil euros para os estendais de roupa. 

 350 Mil euros para os outdoors. 

 500 Mil euros para spot publicitário. 

 50 Mil euros para brindes a oferecer aos futebolistas presentes no evento. 

 

Guião do Spot Publicitário 

 

Personagens: 

 Ginasta 1: Grande, musculado, com cerca de 25 anos. 

 Ginasta 2: Grande, musculado, com cerca de 25 anos. 

 

Cenário: 

 Ginásio, com máquinas de exercício, ringue de box. Com pessoas a fazer 

exercício. E com espelhos. 

 Balneário com 5 chuveiros e bancos do lado oposto. 

 

Cena 1: 



 O ginasta 1 está a fazer exercício na passadeira, com a sua toalha apoiada no 

suporte. Tem vestido uns calções uma T-Shirt. Transpira imenso e decide parar o 

exercício, dirigindo-se para o balneário. 

Cena 2: 

 O ginasta 1 entra no balneário suando bastante, e despe a roupa ficando so com 

os boxers vestidos. Os boxers encontram-se bastante molhados devido à transpiração. 

 

Cena 3: 

 O ginasta 2 está a fazer o mesmo exercício que o ginasta 1, encontrando-se nas 

exactas condições.  

Transpira igualmente imenso, e pára de fazer o exercício dirigindo-se para o balneário. 

 

Cena 4: 

 O ginasta 2 chega ao balneário e despe a roupa toda, onde se encontra igualmente 

muito transpirado, a escorrer água. Neste caso os boxers encontram-se completamente 

secos, porque ele tem vestido uns boxers “Le coq sportif”. 

 

Guião Técnico 

 

Plano 1 (00:00/00:05): Plano geral no ginásio, travelling frontal direccionado para o 

ginasta 1 

 

Plano 2 (00:06/00:13): Plano Médio frente para o ginasta 1. 

 

Plano 3 (00:14/00:17): Plano Geral, ginasta 1 a afastar se para o balneário. 

 

Plano 4 (00:18/00:25): Plano Geral, ginasta 1 a despir a roupa. 

 

Plano 5 (00:26/00:28): Plano Detalhe aos boxers. 

 

Plano 6 (00:29/00:36): Plano Médio frente para o ginasta 2. 

 



Plano 7 (00:35/00:38): Plano Geral, ginasta 2 a afastar se para o balneário. 

 

Plano 8 (00:39/00:43): Plano Geral, ginasta 2 a despir a roupa. 

 

Plano 9 (00:44/00:49): Plano Detalhe aos boxers. 

 

Outdoor 

 

 Decidimos fazer uma campanha ao nível dos países da união que consiste na 

colocação de outdoors nas auto-estradas principais e mais movimentadas da Europa.  

 

 O outdoor seria então em forma de estendal, no lado direito da faixa de rodagem, 

com dois boxers presos numa corda, um deles apresentando-se seco e outro ensopado. 

 

 O boxer seco com a marca no topo do boxer, centrado, e em baixo, na perna 

direita, apresentava-se o slogan da marca relativo a este boxer: “Em baixas altitudes 

também se respira”. 

 Do lado direito do estendal seria então o boxer branco de outra marca, 

completamente ensopado e a pingar água. 

 

 



Análise da concorrência 

 

 Podemos dizer que o desporto esta na moda. Desde uns anos a esta parte que o 

universo do desporto tem vindo a conhecer uma profunda mutação.  

 

 A actividade física, ligada à saúde e ao bem-estar, faz cada vez mais parte do 

nosso quotidiano, quer seja pela inscrição num ginásio ou através de uma corrida 

matinal aos domingos. 

 

  De tal forma que o desporto, hoje em dia, é um verdadeiro fenómeno social! 

Entre os factores que contribuíram para esta evolução, podemos citar, nomeadamente, o 

aumento dos tempos livres, os reformados que pretendem continuar em forma por mais 

tempo, o crescimento constante do orçamento consagrado ao lazer ou ainda, ao 

aumento do número de modalidades desportivas...  

 

 Esta dinâmica do desporto traduz-se, logicamente, por um forte aumento das 

despesas em artigos desportivos. 

 

 Partindo deste principio e para a elaboração deste trabalho, inicialmente 

definimos como principais actores no mercado de concorrência, as grandes marcas 

mundiais, como são a Adidas, a Nike, a Reebock e a Puma. Escolhemo-los porque são 

os grandes líderes de vendas do mercado da roupa de desporto.  

 

 A este grupo, adicionamos mais algumas marcas que deverão ser tidas em 

consideração justificada pela sua origem e pela localização do seu mercado preferencial 

se situar no espaço europeu.  

 

 Assim, a este grupo adicionamos mais três marcas como a Umbro (Inglaterra), a 

Lotto (Itália) e a Impetus (Portugal). 

 

 Ao elencar a concorrência e percebendo os conteúdos das suas coleções, 

rapidamente nos apercebemos que no mercado da roupa interior masculina para 



desporto, existe uma grande falha de mercado e uma consequente oportunidade para 

quem estiver ligado aos têxteis.  

 Sintetizando, ao fazer esta análise reparamos que praticamente nenhum dos 

fabricantes e comerciantes concorrentes dispõe nas suas colecções artigos de roupa 

interior destinada á prática desportiva. 

 

 Assim, a única nossa concorrente directa neste mercado é a Adidas que 

disponibiliza aos seus clientes um calção boxer praticamente sem costuras e com um 

tecido eficazmente transpirável. E claro não esquecendo todos os fabricantes mundiais 

que se destinem a este comercio especifico.  

 

 Também a Puma apresenta uma linha de produtos para homem nesta área, mas 

deixa um pouco a desejar uma vez que o artigo apresentado é aconselhado pela marca 

para “todas as ocasiões”, deixando descorada a questão do desporto cada vez mais 

praticado por toda a Europa. 

 

 Ainda assim só a portuguesa Impetus aparenta constituir uma real ameaça devido 

a inovação dos tecidos transpiráveis e sem costuras que apresentam nos mercados em 

que operam, principalmente no mercado inglês onde apresentam uma ascendente cota 

de mercado. 

  

  Esta crescente cota de mercado da empresa portuguesa, pode no entanto ser 

combatida com o peso do nome “le coq sportif” ainda bem presente no imaginário dos 

Europeu.

Análise dos produtos da concorrência 

 

 Seguidamente apresentamos as propostas da concorrência e ainda a nossa 

própria proposta de produto. 

 

 

 



ADIDAS 

 

“TechFit Underwear Boxer Briefs” 

 Estes calções/boxer’s de pugilista ClimaLite® de alta qualidade possuem 

TechFit™ para concentrar a energia dos seus músculos para desempenho mesmo em 

tempo frio. 

 

 Costura interna de 11 cm 

 O tecido ClimaLite® afasta a 

transpiração da sua pele 

 O TechFit™ concentra a energia dos 

seus músculos para produzir o máximo de 

potência explosiva, aceleração e resistência 

 Cyclofresh para protecção antiodores 

de longa duração 

 82% nylon / 8% elastano 

 

 

PUMA 

 

 Calção boxer confortável, indicado 

para jeans de cintura descida. Indicado para 

um sono tranqüilo são sexy’s, são dotados de 

um tecido respirável de elevada resistência. 

Material: 95% Cotton, 5% Elastano  

 

 

 

 



Proposta “Le coq Sportif” 

 

 Esta é a nossa proposta de artigo a 

comercializar. Um artigo respirável e 

confortável, ideal para a prática de desporto.  

 Com a tecnologia dry fit que lhe 

permite uma máxima respiração da pele e 

sem costuras, permite aos atletas um 

máximo rendimento das suas performances 

sem se preocupar com lesões ou assaduras. 

Constituição: 80% e nylon, 20% elastano. 

 

 

 



Merdas do Chico 

 

 

 

A Le Coq Sportif é uma marca de vestuário desportivo nascida em França. 

Durante a década de 80 forneceu materiais desportivos para as selecções como a França 

e a Argentina mas as selecções agora são patrocinadas pelas marcas mais fortes a 

Adidas e a Reebok. 

O nome da companhia deriva do galo gaulês, um símbolo nacional da França. A 

companhia tem negócios de patrocínio com muitos clubes de futebol, inclusive 

Sheffield United, Wolverhampton Wanderers, Carlisle United, Queens Park Rangers 

(até ao fim da estação 2007/08, Manchester City (desde 2007-08), e Hibernian. A 

companhia também patrocinou as equipas de ciclismo Quick Step-Innergetic e Team 

Milram. Le Coq Sportif também forneceu conjuntos à equipa Tottenham Hotspur que 

ganhou a FA Cup em 1981 e 1982, Aston Villa, Chelsea, Sunderland A.F.C. e a equipa 

Everton de meados dos anos 80. Actualmente fornece o conjunto da Argélia equipa de 

futebol nacional. Le Coq Sportif é famoso no Japão e a Coreia onde contratou designers 

locais para concluir e adaptar a colecção global do mercado local. Estes também 

assinaram algumas parcerias para lançar modelos especiais. Também lançaram uma 

linha de sapatos com o designer Kamishima Chinami. A marca le coq sportif na Coreia 

fez uma parceria com a frabricante de carros e marca Peugeot e com essa parceria 

criaram o sapato chamado Peugeot 207cc.  

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Coq_Sportif 

 

Le Coq Sportif é uma marca que já tem 60 anos de vida – uma eternidade. O 

nome da empresa deriva do galo gaulês, o símbolo nacional da França. A nível de 

vendas está muito abaixo da marcas desportivas concorrentes como a Nike, Adidas e a 

Reebok, mas consegue manter-se firme devido à perseverança e ao entendimento de 

onde sua presença é mais bem acolhidos e apreciados. No entanto, com lançamentos 

como o Quartz 87, têm a certeza de agarrar a atenção. Quatro novas cores do Quartz 87 

hit Solebox recentemente e agora estão à venda. O mais forte dos quatro cores é o preto 

/ oceano / fúcsia colorway, onde nenhum pormenor é poupado na concepção e na 

utilização de materiais como malha, couro, camurça e couro envernizado apenas ajudar 

a solidificar o Quartz 87s brilhantismo 

 

http://solecollector.com/shoes/nike-shoes/jordan-shoes/shoes/le-coq-sportif-quartz-87-

4-new-colors/ 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Coq_Sportif
http://solecollector.com/shoes/nike-shoes/jordan-shoes/shoes/le-coq-sportif-quartz-87-4-new-colors/
http://solecollector.com/shoes/nike-shoes/jordan-shoes/shoes/le-coq-sportif-quartz-87-4-new-colors/

