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Terceira maior rede de bricolagem do País eleva verba em 30% e apresenta nova campanha hoje.  
 
O cantor Cauby Peixoto, que solta seu vozeirão numa gravação especial do conhecido samba-
canção/bolero "Sentimental Demais" (de Jair Amorim - Evaldo Gouveia), é o garoto-propaganda 
do primeiro filme da nova campanha da Leroy Merlin, multinacional francesa da área de material 
de construção, que tem 11 lojas no Brasil, onde chegou em 1998 e hoje ocupa o terceiro lugar no 
ranking do segmento, atrás da C&C e da Telha Norte.  
 
O filme, de um minuto e meio, com a pretensão provocar, segundo o publicitário Woody Gebara, 
diretor de criação MPM Propaganda, uma mudança na publicidade do varejo, vai ao ar, hoje, em 
primeira exibição durante a novela "Senhora do Destino" da Rede Globo. Um anúncio teaser será 
publicado hoje também em jornais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, região do ABC e 
interior do Estado de São Paulo, chamando as pessoas para assistir ao comercial à noite.  
 
A Le Roy Merlin não revela o custo da campanha, mas garante que sua verba total de marketing, 
estimada em R$ 14 milhões no ano passado, deve crescer 30% este ano e saltar a mais de R$ 18 
milhões, tanto por conta de uma maior presença na mídia quanto pelo crescimento do número de 
lojas. A previsão é da inauguração de mais uma unidade este ano, em Brasília.  
 
A nova campanha publicitária da Leroy Merlin vai enaltecer o amor que as pessoas sentem por 
suas casas. Com o slogan "Quem ama a casa vai na Leroy. Quem ama o bolso também", os 
comerciais reproduzirão situações cotidianas em que os personagens fazem declarações 
apaixonadas pelo local onde moram. O grande destaque será sempre a trilha sonora dos 
comerciais que deverão variar de tom entre músic as românticas ou bem humoradas dependendo 
dos produtos em oferta e do momento do consumo (por exemplo, datas especiais) em que cada 
novo filme será lançado.  
 
Essa é a primeira ação de mídia da Leroy Merlin assinada pela MPM Propaganda, que ganhou a 
conta em fevereiro. Para a agência, classificada em 42 lugar no ranking das agências do 
Ibope/Monitor o que representou, no ano passado, uma movimentação de R$76,5 milhões, a 
chegada da conta da Leroy Merlin mereceu um tratamento especial. A começar de um imenso 
banner, do teto ao chão, na fachada do prédio da agência na rua Estados Unidos, na sofisticada 
região dos Jardins, em São Paulo, anunciando a chegada da conta e assinada "MPM poderosa. 
Leroy Merlin, a nova conta da MPM".  
 
Para a presidente da agência, a publicitária Bia Aydar, "mais do que a importância financeira, a 
chegada Leroy Merlin é importante para nós pela identidade de objetivos entre cliente e agência: 
ambos querem o primeiro lugar". Bia diz que a MPM, embora conte com contas grandes em seu 
portfólio, "está também interessada em contas médias para que possamos transformar em 
grandes".  
 
Para Sebastian Kaldenberg, diretor financeiro da Leroy, a empresa "encara a verba do marketing 
como investimento e não como despesa e acredita que a campanha vai alavancar as vendas".  
 
A campanha, com veiculação nacional, é composta por nove filmes para TV que estarão em canais 
abertos e fechados, em seqüência, anúncios em revistas, material de ponto-de-venda e ações de 
endomarketing. "Estamos promovendo um amplo trabalho com o público interno como parte da 
campanha para que o consumidor encontre em nossas lojas o clima suscitado pelos anúncios", 
conta a gerente de marketing da Leroy Merlin, Carla Ramos.  
 
O diretor de criação Woody Gebara resume a idéia da campanha, que procura ao mesmo tempo 
trabalhar o institucional da empresa e fazer a propaganda tradicional de varejo, mostrando 
produtos e preços, diz que a idéia principal foi fugir da mesmice da publicidade de varejo 
brasileira.  
"Chega de alguém na frente da câmara gritando enlouquecidamente. A propaganda de varejo 
brasileira está muito chata, massiva", reclama Gebara, sem citar exemplos.  



"As pessoas ligam a TV para ver programas e queremos que os filmes da Leroy sejam um 
programa também, contem uma história, na hora do comercial".  
 
Ele explica que este é um dos motivos porque optou por anúncios longos. "Queremos vender 
entretenimento enquanto falamos de preços e condições de pagamento", resume. Especializada 
em bricolagem, construção, decoração e jardinagem, a empresa oferece mais de 70 mil itens 
divididos em 14 setores: materiais básicos, madeiras, elétrica, ferramentas, tapetes, cerâmica, 
sanitário, encanamentos, jardinagem, ferragens, ordenação, pintura, decoração e iluminação.  
 
A rede Leroy Merlin conta hoje com 11 lojas localizadas em São Paulo (Interlagos, Raposo 
Tavares, Marginal Tietê, São Caetano, Morumbi, Campinas e Ribeirão Preto), Minas Gerais 
(Contagem), Rio de Janeiro (Rio Norte e Barra da Tijuca) e Paraná (Curitiba).  
 
 
Além de França e Brasil, a empresa está na Espanha, Polônia, Itália, Portugal, Rússia e China. 
Tem 30 mil funcionários e faturamento mundial de cerca de € 4 bilhões. É a 6 do ranking do setor 
no mundo. O Brasil, onde está em terceiro lugar, corresponde a cerca de 1% do farturamento da 
multinacional. Nos últimos três anos, o mercado de bricolagem cresceu mais do que a economia 
mundial. Na França, o mercado de bricolagem é estimado em mais de € 25 bilhões. No Brasil, este 
mercado segundo Kaldenberg, é estimado em R$ 34 bilhões.  
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